
24 juni 2010Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden                                                                                 Tel: 0255-533900    Fax: 0255-518875 8

Nieuws-weekblad
voor Velserbroek,

Velsen-Zuid,
Driehuis,

Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid.
www.hofgeest.nl

info@jutter.nl

Bloemen en blaren
bij Avondvierdaagse
Velserbroek - Vier avonden lang stond Velserbroek zo’n beetje op zijn kop, dankzij de Avondvierdaag-
se waaraan weer honderden kinderen en hun ouders meededen. Bewegen is gezond. Dus mag die in-
spanning van vier dagen gezellig in en om Velserbroek ronddolen beloond worden met wat lekkers of 
een bloemetje op vrijdagavond. Voor iedereen die niet met blaren rondliep was het weer een heel gezel-
lige Avondvierdaagse. (foto: Reinder Weidijk)

Pupillen op Oranjekamp
Driehuis - Jaarlijks zijn er een 
aantal voetbalkampen voor de 
jongere voetballers van RK-
VV Velsen. Vorige week vrij-
dag was het weer zo ver. Om 
18.00 uur vertrok de stoet met 
50 spelers naar Vierhouten.

Na ontvangst door Paul, de 
kampcoach, werd uitleg gege-
ven over het kampreglement en 
de spelregels. De leiders en kok-
kies werden ook  voorgesteld. 
De groepen werden ingedeeld 
voor zowel de blokhutten als de 
teams. Daarna werd er begon-
nen met de spelelementen. Ie-
dere groep werd aangeduid als 
WK land. Uiteraard ontbrak het 
voetbal toernooi niet en werd er 
naar Nederland - Japan geke-
ken. Ook was er een regenboog-
spel. Leiders, verstopt in de om-
geving zoeken. WK-quiz. Vra-
gen per groep over voetbal be-
antwoorden. Dodenstraal. In het 
donker de lichtstraal proberen 
te ontwijken op een groot veld. 
Eierenroof. Zoveel mogelijk eie-

ren van de andere groepen die 
verstopt waren te roven. Voor al-
le onderdelen waren punten te 
verdienen. Ook kon er een jo-
ker worden ingezet om dubbe-
le punten te halen. Er was veel 
strijd om de vel begeerde eerste 
plaats. In de avond dropping! Al-
tijd spannend. Uiteraard was er 
iedere avond kampvuur, waar de 

moppen trommel centraal stond. 
Het verhaal was ook weer span-
nend. De kokkies verzorgden ie-
dereen goed van eten en drin-
ken. De oliebollen gingen er ook 
wel in. Zondagmiddag 16.30 uur 
was iedereen weer veilig terug.
Ondanks de regenval was het 
weer een geslaagd voetbal-
kamp. 

Drie dagen muziek 
rondom Westbroekplas
Velserbroek - Op 2, 3 en 4 ju-
li vindt een groot muziekfeest 
plaats op een drijvend podium bij 
Villa Westend. Het muziekfeest 
bestaat uit Klassiek & Meer op 2 
juli, Muziek & Meer op 3 juli en 
het gratis evenement Cultuur & 
Meer op 4 juli. Publiek kan van-
af een overdekt terras in loun-
gesfeer genieten van diverse op-
tredens. 
Oorspronkelijk zou Klassiek & 
Meer ook op 1 juli zijn, maar dit 
programma is vervallen. Men-
sen die kaarten hebben voor 1 ju-
li kunnen nu op vrijdag 2 juli naar 
Klassiek & Meer. Mocht deze da-
tum niet uitkomen, dan kunnen 
gekochte kaarten worden terug-
verkocht. Klassiek & Meer begint 
om 19.30 uur. Er is ook een dine-
rarrangement. Tickets inclusief 
amuses en drankjes kosten 59 
euro; inclusief diner 95 euro.
Muziek & Meer op zaterdag 3 ju-
li verwelkomt toppers als Alain 
Clark, Miss Montreal, Kraak & 
Smaak en DJ Marnix. De sfeer bij 

Muziek & Meer is bijzonder zo-
mers, met een loungeterras, sa-
lades en fingerfood, bier en bub-
bels, massages en meer. Muziek 
& Meer duurt van 14.00 tot 0.00 
uur. Tickets kosten 29,50 euro. 
Cultuur & Meer is een gratis fes-
tival dat in samenwerking met de 
Velser Gemeenschap wordt geor-
ganiseerd. Het programma duurt 
van 11.00 tot 17.30 uur. Er zijn op-
tredens van het Concertorkest, 
Get Together Again, Popkoor De-
cibel, Delta Singers, Felison Brass, 
Swingstation, Nelson’s Blood, 
FF Anders, Toneelgroep De Ves-
te, Nortada, Sparkle en Seabree-
ze Bigband.
Parkeren is gratis op het naastge-
legen terrein. Er zijn ook een rui-
me fietsenstalling en lockers aan-
wezig. Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.ticketmaster.nl, Brederode 
Sport Santpoort-Noord, Free Re-
cord Shop en aan de bar van Villa 
Westend. Zie ook www.villawes-
tend.nl of www.develsergemeen-
schap.nl.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Zomerbloeiers
Keuze uit o.a. Petunia, Begonia, 
Lobelia of Afrikaantje
potmaat 9 cm - draagtray à 6 stuks
v.a. 3,29 

NU voor 1,99

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  
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Onbezorgd 
op vakantie. 
Dat is het idee.
Sluit nu online 
een doorlopende 
reisverzekering af.
Kijk op
www.rabobank.nl/velsen

Zaterdag 
26 juni 

jaarmarkt
Kennemerlaan
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Open beeldentuin
Driehuis - Komend weekeinde, 
zaterdag 26 en zondag 27 juni, 
houdt beeldhouwster Pim Hie-
selaar uit Driehuis weer een ex-
positie van haar beelden in ei-
gen tuin en atelier aan de De Ge-
nestetlaan 12. Zo’n dertig beel-
den van brons en aluminiumce-
ment staan dan langs en tussen 
de borders opgesteld in haar in 
Engelse stijl aangelegde tuin.
Pim Hieselaar maakt al zestien 
jaar beelden. Zij werkt voorna-

melijk figuratief, waarbij voor-
al vrouwen(figuren) en dieren 
haar inspireren. De hoogte van 
de sculpturen varieert van 20 tot 
circa 70 centimeter.
Pim Hieselaar exposeert regel-
matig in beeldentuinen  en op 
kunstmanifestaties in het land en 
eenmaal per jaar in eigen tuin.
Bezoekers zijn komend weekein-
de zowel op zaterdag als zondag 
welkom tussen 11.00 en 17.00 
uur.

Voordeel bij Gallo
Santpoort-Noord – Bij Gallo 
Original’s, de leuke modezaak 
voor dames-, heren- en kinder-
kleding, is de uitverkoop begon-
nen. Dit betekent dat er volop 
mooie voordeeltjes verkrijgbaar 
zijn. Voor de dameskleding geldt 
een korting van 10 tot 30 pro-
cent, er zitten ook enkele stuks 
bij met 50 procent korting. Dit is 
ook geldig voor de fleurige kin-
dercollectie. Sommige kinderkle-
ding mag zelfs met 70 procent 
voordeel de deur uit. Ook is er 
korting op de slippers van Con-
verse en op schoenen voor zowel 
dames als heren. 
Wie zich in oranje sferen wil hul-
len, kan er ook terecht. Mon-
ta, het merk van voetballer Ed-
gar Davids, heeft voor kinderen 
oranje petten, straatvoetballen 
en zelfs boxershorts in die kleur. 
Voor de heren zijn er mooie 
oranje poloshirts met de opdruk: 
World Cup 2010. Op de mouw 
prijkt het nummer 14, ooit het 
rugnummer van Johan Cruijff. 
Binnenkort arriveert de nieuwe 
kindercollectie van Retour Jeans. 

Voor de heren komen er nieuwe 
jeans van Vanquard binnen, de-
ze hebben een bijzonder goe-
de pasvorm. Het model Kate van 
Paddock’s vliegt de winkel uit: 
een mooie jeans voor dames met 
een liftend effect, dat voor een 
superslank silhouet zorgt. Ook 
komen er regelmatig leuke jurk-
jes, rokjes en topjes voor dames 
binnen. Niet in de uitverkoop, 
maar wel voor zomerse prijzen 
dus heel betaalbaar. De collec-
tie wordt elke week nieuw aan-
gevuld, dat maakt een bezoek-
je aan Gallo Original’s echt de 
moeite waard. Zeker nu, met al 
die leuke voordeeltjes in de uit-
verkoop. 
Wie lekker casual gekleed de 
vrije tijd door wil brengen, of wie 
gekleed naar een feestje of een 
officiële gelegenheid wil: ieder-
een slaagt bij Gallo Original’s, 
want de collectie kent veel varia-
tie. Loop er eens vrijblijvend naar 
binnen om uzelf te overtuigen. 
De modezaak is te vinden aan de 
Hoofdstraat 189b, zie ook www.
gallo-originals.nl
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Cursisten Rijschool ABC 
halen snel hun rijbewijs
IJmuiden - De kwaliteit van 
Rijschool ABC kenmerkt zich 
door een hoog slagingspercen-
tage van meer dan 80 procent. 
Dat is iets waar rijschoolhouder 
Edwin Bakker terecht trots op 
is. Inmiddels rijden er vier auto’s 
rond met het opschrift Rijschool 
ABC. Instructrices Maud, Francis 
en Tjitra hebben eenzelfde en-
thousiasme en gedrevenheid als 
Edwin om hun cursisten op de 
best mogelijke manier naar het 
rijbewijs te begeleiden. En dat 
kan alleen door de hoge kwali-
teit van de lessen.
Rijschool ABC is een rijksgedi-
plomeerde rijschool, die is aan-
gesloten bij BOVAG. Elke cur-
sist heeft zijn eigen instructeur. 
Er is tijdens de lessen veel aan-
dacht voor verkeersinzicht, zodat 
de cursisten daadwerkelijk wor-
den voorbereid op het drukke 
en complexe verkeer in de rand-
stad. Zo wordt de cursisten ge-
leerd verder te kijken dan het 
groene stoplicht, want niet ie-
dereen stopt voor rood. Daar-

naast gaat natuurlijk net zoveel 
tijd naar de techniek van het au-
torijden. En ook de theorielessen 
worden tijdens het autorijden in 
praktijk gebracht, zodat op alle 
fronten wordt gewerkt aan het 
op een goede manier behalen 
van het rijbewijs. De theorieles-
sen worden door Edwin in Haar-
lem gegeven.
Een klein nadeel van het succes 
van Rijschool ABC is het gevolg 
dat de rijschool steeds snel ‘door 
zijn cursisten heen is’. Toch wil 
Edwin Bakker niet gaan stunten 
met aanbiedingen. ,,Zo steekt 
het bij ons niet in elkaar,’’ zegt 
hij. ,,Wij leveren kwaliteit. De rij-
lessen duren een uur en elke mi-
nuut daarvan is zijn prijs waard. 
Zeker als je ons hoge slagings-
percentage meerekent.’’
Wie graag op een prettige en 
goede manier zijn rijbewijs wil 
halen kan contact opnemen met 
Edwin Bakker van Rijschool ABC 
via 0255-513593 of 06-46230776. 
Kijk voor meer informatie op 
www.rijschool-abc.nl.

Folkerts Design &
Printing bestaat 20 jaar
IJmuiden - Dit jaar bestaat Folk-
erts Design & Printing 20 jaar en 
geeft daarom vette prijzen weg:
De komende maanden maak je 
kans op het winnen van prijzen 
zoals: vrijkaarten voor Muziek 
& Meer, vrijkaarten voor 2Ge-
nerations Open Air, dvds van 
de speelfilm Lover of Loser, vrij-
kaarten voor het Zee- en Haven-
museum of je favoriete foto af-
gedrukt op canvas.
In de maand juni zijn 20 vrijkaar-
ten te winnen à 29,50 euro voor 
het evenement Muziek & Meer 
op 3 juli bij Villa Westend. Mu-
ziek & Meer gaat helemaal los 
in de ‘line up’. Swingende pop-
artiesten en dance DJ’s vormen 
een eigentijdse mix van dit eve-
nement. Alain Clark zal een van 
de topacts zal zijn. Naast de-
ze wereldberoemde artiest ko-
men onder andere Miss Montre-
al (Just a Flirt), Kraak en Smaak 

en net als vorig jaar zal DJ Mar-
nix afsluiten. Muziek & Meer is 
meer dan alleen muziek. Een re-
laxte sfeer, ‘fingerfood’, verfris-
sende zomercocktails, ‘full bo-
dy massages’ en ‘life painting’, 
een ‘laidback feeling en ‘sum-
mer groove’. 
Folkerts Design & Printing is 
grafisch partner van Villa Wes-
tend en Muziek & Meer. Maar 
zoals ze vroeger op radio Vero-
nica al riepen: ‘Die prijzen krijg 
je niet zomaar, daar moet je wel 
wat voor doen’. Maak voor de 
maand juni de volgende slagzin 
af: ‘Met Folkerts Design & Prin-
ting naar Muziek & Meer ....
Inzendingen onder vermelding 
van naam, adres en telefoon-
nummer, moeten worden inge-
leverd voor woensdag 30 juni bij 
Folkerts Design & Printing, Ken-
nemerlaan 1, 1972 EG IJmuiden, 
of e-mail naar jeff@uitprinten.nl.

Verbindingsstraat dicht
Velsen-Noord - Deze week is 
een start gemaakt met de werk-
zaamheden aan de Ladder-
beekstraat en omgeving. In op-
dracht van de gemeente Velsen 
voert aannemersbedrijf De Bie 
Wegenbouw BV de werkzaam-
heden uit. Het gaat om het ver-
vangen van de rioleringen, her-
inrichting van de weg en de aan-
leg van parkeerplaatsen.
De werkzaamheden worden in 
vier fasen uitgevoerd. Tot en 
met 24 juli is de Verbindings-
straat dicht. In de volgende fa-
se is de Ladderbeekstraat vanaf 

de Melklaan tot de Uitweg dicht, 
alsmede de hele Uitweg. In fase 
drie wordt de Ladderbeekstraat 
van de Uitweg tot de Wijkeroog-
straat aangepakt, van 16 augus-
tus tot begin oktober. Tenslot-
te gaat de Geelvinkstraat van de 
Verbindingsstraat tot de Wijker-
oogstraat en de Wijkeroogstraat 
vanaf huisnummer 32 tot de Wij-
kerstraatweg op de schop, van 
medio oktober tot eind novem-
ber. 
Planning en uitvoe-
ring zijn afhankelijk van 
(weers)omstandigheden.

Hobbyhuis 
stopt ermee
IJmuiden - Op 21 juni heeft het 
bestuur van Stichting ABC/WAO, 
Het Hobbyhuis, aan haar gebrui-
kers meegedeeld dat het be-
stuur besloten heeft de stich-
ting op te heffen per 1 augustus 
2010. Door de slechte financiële 
ontwikkelingen en wijzigingen in 
regelgeving aangaande AWBZ is 
het de Stichting niet gelukt een 
langdurige oplossing te vinden 
voor de financiële behoefte van 
de stichting. Na het faillissement 
van Roads is het niet gelukt om 
andere zorgaanbieders aan zich 
te binden. Ook zijn de vooruit-
zichten om te komen tot nieuwe 
afspraken, met een degelijke fi-
nanciële onderbouwing op dit 
moment zeer slecht. Er zijn pri-
ma gesprekken geweest met on-
der andere de gemeente Velsen, 
MEE, SIG, De Meergroep en He-
liomare  die helaas geen concre-
te toezeggingen opleverden. Nu 
er nog de mogelijkheid is om de 
zaken rond Stichting ABC/WAO 
op een correcte wijze af te han-
delen, blijft er geen andere keuze 
over dan de activiteiten te beëin-
digen. De op dit moment nog lo-
pende cursussen worden, indien 
mogelijk, nog afgemaakt. Voor 
de huidige gebruikers wordt via 
Stichting Welzijn Velsen gezocht 
naar een mogelijkheid om hun 
hobby’s, in één van de buurt-
huizen voort te zetten. Voor vra-
gen kunt u terecht op h carrie-
nupoort@hotmail.com.

Velsen-Noord - Bewoners van 
de De Raetstraat meldden vo-
rige week woensdagnacht rond 
02.15 uur dat een man stond te 
schreeuwen in de straat. Poli-
tiemensen troffen een 26-jari-
ge Haarlemmer aan, een beken-
de van de politie. De man was 
zwaar onder invloed van alco-
hol. De man is aangehouden en 
meegenomen naar het bureau. 
De Haarlemmer had enkele uren 
eerder een ruit vernield in de 
straat. Hij was licht gewond aan 
zijn gezicht. Mogelijk heeft hij 
klappen gehad van een straat-
bewoner met wie hij ruzie heeft. 
De politie stelt een nader onder-
zoek in. De man heeft in het bu-
reau zijn cel enorm besmeurd. 
De schoonmaakkosten worden 
op hem verhaald.

Dronken man 
aangehouden

IJmuiden - Maandagavond is 
een 69-jarige man gewond ge-
raakt bij een aanrijding. De man 
reed rond 21.15 uur op zijn fiets 
over de Haringkade. Daar werd 
hij aangereden door een au-
to bestuurd door en 20-jarige 
IJmuidenaar. De man is voor be-
handeling naar een ziekenhuis 
gebracht. De politie onderzoekt 
de precieze toedracht van de 
aanrijding.

Man gewond 

WK-sportdag Kompas
IJmuiden - Vorige week woens-
dag werd in Sporthal Zeewijk 
een WK-sportdag gehouden 
door basisschool het Kompas, 
locatie Oost. 
De sportieve deelnemers waren 
alle kinderen van groep één tot 
en met groep acht. ’s Ochtends 
om negen uur verzamelden alle 
teams en hun begeleiders zich in 
de sporthal.
De teams waren vernoemd naar 
verschillende landen en hadden 
als mascotte een zelfgemaak-
te vlag.
De WK-sportdag werd gestart 
nadat iedereen uit volle borst 
meezong met het volkslied van 
Nederland. De sportzaal was 
verdeeld in twee onderdelen. 
Onderdeel één bestond uit spel-
len waarbij er steeds twee teams 
tegen elkaar streden.
Tijdens deze spellen ging het er 
erg sportief aan toe. Er werd ge-
voetbald, en een verkleedestafet-
te gehouden met natuurlijk veel 
oranje kledingstukken, er was 
een mascotterace en nog veel 

meer. In het andere deel van de 
zaal hing een waslijn met daar-
aan alle WK spellen die gespeeld 
konden worden. De teams kozen 
een kaart en gingen het betref-
fende spel zo goed mogelijk uit-
voeren.
Tijdens dit onderdeel werd er 
geoefend aan een goede kee-
persprong, er werd hooggehou-
den met ballonnen en er werd 
gewerkt aan een goed schot op 
doel.
Tussen de onderdelen door werd 
er door de ouderraad gezorgd 
voor wat te drinken en een koek-
je, want een volle maag is na-
tuurlijk erg belangrijk als je zo 
sportief bezig bent!
Lekker bewegen, samenwerken 
en plezier hebben, dat waren 
de doelen van deze WK-sport-
dag en deze zijn zeker bereikt! 
De ochtend werd afgesloten met 
een heerlijk, verkoelend water-
ijsje. Iedereen bedankt voor zijn 
of haar inzet, hulp en deelname 
aan deze geslaagde, sportieve 
ochtend!
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Feestelijke carrousel
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag stond bij 
Hippisch Centrum Velsen in het 
teken van carrouselrijden. Onder 
leiding van Sylvia Boers, Marloes 
van Meeteren-Keijzer en Anneke 
Bartelsman was er weken vante-
voren geoefend om het carrou-
selrijden vlekkeloos te laten ver-
lopen. 
De teams waren onderverdeeld 
in een A- en B-poule. Voor het 
carrouselrijden heeft men een 
groep van minstens 12 ruiters/
amazones nodig. Daarmee kan 
men veel variaties en figuren 
rijden die in de manegelessen 
worden behandeld. Bij het car-
rouselrijden rijden de ruiters met 
tweeen naast elkaar. Het carrou-
selrijden bestaat uit het maken 
van variaties en combinaties van 
grondfiguren.
Bij de stallen was het ‘s morgens 
al een drukte van belang, want 
alle pony’s en paarden werden 
netjes gepoetst en getoiletteerd. 
En ook de deelnemers hadden 
veel werk gemaakt van de kle-
ding, om zoveel mogelijk unifor-
miteit te krijgen. 
Vanaf 13.00 uur stond de Verlo-
ren van Themaatlaan tot aan het 
Telstar voetbalstadion vol met 
auto’s en werd in de binnenma-
nege het startsein gegeven voor 
de eerste carrouselproef. 

Aan het eind van de dag werd 
door Marcel Pielanen de prijs-
uitreiking gedaan in de  binnen-
manege. Het in grote getale aan-
wezige publiek stond vanwege 
de grote drukte in de foyer zelfs 
buiten.
De eerste prijs, bestaande uit 
een gouden medaille, was voor 
de ponyles van dinsdag 19.00 
uur (de Annie’s) bestaande uit 
Kim, Daphne, Hannah, Esther, 
Imre, Amne, Rachel, Vivianne, 
Britt en Jamilla . De tweede prijs 
ging naar de ponyles van za-
terdag 08.45 uur, Chantal, Tara, 
Kim, Kelly, Devi, Koen, Lana, Isa, 
Mylene, Kirsten en Loulou ofte-
wel The Blues Brothers kregen 
een zilveren medaille en de der-
de plaats, bronzen medailles wa-
ren voor de Wilde Dieren en gin-
gen naar de ponyles van zater-
dag 16.15 uur, bestaande uit Mi-
chelle, Donna, Inge, Nina, Isel-
le, Laura, Leonoor, Steffie, Ying 
en Femke. De originaliteitsprijs 
ging naar de Pink Panters  van 
de donderdag 17.00 uur Boxie, 
Denise, Marissa, Anouk, Tessa, 
Daisy, Marit, Cher, Lynn en Kiki. 
Tevens mochten de dames ver-
kleed als Annie’s de wisselbeker 
in ontvangst nemen. 
Zie ook www.hippischcentrum-
velsen.nl.

Programmaboekje 
Santpoorts Belang
Santpoort - Het programma-
boekje 2010/2011 is uit! De ver-
eniging Santpoorts Belang is er 
weer in geslaagd een gevari-
eerd pakket aan cursussen, le-
zingen en workshops samen te 
stellen; zowel in kwantitatieve 
als in kwalitatieve zin mag het 
interessant genoemd worden.Er 
zijn allerlei cursussen op het ge-
bied van bewegen, bridge, com-
puter, fotograferen, gezondheid, 
handvaardigheid, kunst en cul-

tuur, muziek, talen, tekenen en 
schilderen. Wie vragen heeft of 
inlichtingen wil over de cursus-
sen: zaterdag 21 augustus van 
14.00 tot 16.00 uur houdt de Ver-
eniging Santpoorts Belang open 
dag in ’t Brederode Huys aan de 
Bloemendaalsestraatweg 201. 
Mocht er bij u geen program-
maboekje in de bus gevallen zijn, 
op www.santpoortsbelang.nl kan 
men het volledige programma-
downloaden.

Team ‘zand’ wint 
beachvolleybaltoernooi
IJmuiden - Zoals elk jaar het 
toevallig zeer mooi weer is zo 
was het dus ook 13 juni op het 
strand een heel mooi Promis 
beachvolleybaltoernooi. Bij Pa-
viljoen Noordzee vindt dit jaar-
lijks evenement plaats waar 150 
enthousiaste volleyballers el-
kaar treffen in de beste teams 
met de mooiste namen maar ook 
met goed volleybal op het zand. 
In samenwerking met advies-
bureau Promis en Volleybalver-
eniging Smashing Velsen werd 
er voor de 24 teams een poule-
systeem georganiseerd met na-
tuurlijk maar één winnaar. En 
dat was deze keer een team met 
een mix van competitie spelende 
Smashing Velsen dames met hun 

aanhang die ook wel een balle-
tje kon slaan. Het niveau wordt 
elk jaar hoger doordat de teams 
ook goed oefenen op het zand 
want dat is toch anders spelen 
dan in de zaal. In de finale was 
de strijd nog wel spannend met 
goede reddingen en vele ga-
ve smashes. Uiteindelijk kon het 
team ‘ zand’ de fel begeerde Pro-
mis wisselbeker overnemen. Na-
dat de wedstrijden afgelopen 
waren was er een goed verzorg-
de barbecue voor een ieder. Elke 
dinsdag en donderdagavond bij 
goed weer staan er twee netten 
op het strand. Voor diegene die 
een balletje willen volleyballen is 
er altijd wel plek. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Theater ‘Lear Ongelikt’ 
in Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - De Ruïne van 
Brederode  presenteert in sa-
menwerking met Sylvia Nap de 
theatervoorstelling ‘Lear On-
gelikt’, naar een bewerking van 
Shakspeare’s King Lear door de 
Vlaamse schrijver Bart Moeyar-
ert. Het stuk wordt sappig ver-
tolkt door jongere en oudere 
spelers uit Velsen en omgeving. 
Drie prinsessen doen een aftel-
spelletje. Ze popelen zo lief, hun 
ogen stralen. Omdat hun vader, 
koning Lear, zijn rijk gaat verde-
len? Of is er nog een reden? Al 
snel worden de gebeurtenissen 
hardvochtiger, wreder en absur-
der, om te eindigen in een orgie 

van wijn, bloed, vlees en moord. 
Tekst Bart Moeyaert; produc-
tie en regie: Sylvia Nap; grafi-
sche vormgeving flyer en affi-
che: Edith Hartgring; tekening 
affiche: Paul van der Steen; jur-
ken: Aaltje Zeeman en Patricia 
Uithuisje; trompet: Elwin Smit en 
licht: Bossinade Lightworks.De 
voorsteling is op donderdag 24 
juni, aanvang 21.00 uur in de Ru-
ine van Brederode. Entree prij-
zen: Volwassenen 10 euro Kin-
deren t/m 12 jaar 8,50 euro. Voor 
informatie: 023-5378763. Bel bij 
twijfelachtig weer, na 18.00 uur: 
06-23502287 om te horen of het 
door gaat.

Velserbroek - Vorige week dins-
dag is een auto de sloot langs de 
Dammersweg ingereden. De be-
stuurster van de auto, een 49-ja-
rige Haarlemse, was rond 15.45 
uur even uitgestapt om de weg 
te vragen. Ze vergat echter haar 
auto op de handrem te zetten. 
De auto rolde daardoor het wa-
ter in.

Auto te water

Velsen-Zuid - Maandagavond 
rond 21.20 uur zijn twee mannen 
gewond geraakt bij een aanrij-
ding op de Parkweg. De mannen 
reden op hun bromfiets en snor-
fiets over het fietspad elkaar te-
gemoet. In een bocht reden ze 
frontaal op elkaar en kwamen 
ten val. Beiden zijn voor behan-
deling naar een ziekenhuis ge-
bracht. Het bleken een 23-jarige 
man uit Velsen-Noord en een 37-
jarige man uit IJmuiden. De eer-
ste bleek onder invloed van alco-
hol. Van hem is een bloedproef 
afgenomen.Tegen de man wordt 
proces-verbaal opgemaakt. De 
politie onderzoekt de precieze 
toedracht van de aanrijding.

Mannen botsen

IJmuiden - Personeel van een 
supermarkt aan het Dudok-
plein betrapte vorige week dins-
dag rond 13.50 uur een 58-jarige 
vrouw uit IJmuiden op de diefstal 
van diverse artikelen uit de win-
kel. De vrouw is aangehouden 
en overgedragen aan de politie. 
Ze is meegenomen naar het bu-
reau. Daar bekende ze de dief-
stal en is proces-verbaal opge-
maakt tegen haar.

Dievegge 
aangehouden

Velsen-Noord - Een 23-jari-
ge vrouw uit Velsen-Noord en 
een 53-jarige vrouw uit Bever-
wijk zijn zaterdagmiddag ge-
wond geraakt bij een aanrijding. 
Rond 13.20 uur reden twee au-
to’s op de kruising van de Lijn-
denweg en de Cruquiusweg te-
gen elkaar. De vrouwen zijn voor 
behandeling naar een zieken-
huis gebracht. De politie onder-
zoekt de precieze toedracht van 
de aanrijding.

Twee vrouwen 
gewond na 
aanrijding

Winkeldief 
Haarlem - Personeel van een 
winkel in de Grote Houtstraat 
betrapte vorige week vrijdag-
middag rond 13.30 uur een 34-
jarige Belg op de diefstal van ar-
tikelen uit de winkel. De man is 
gevolgd en door politiemensen 
aangehouden. Hij is meegeno-
men naar het bureau en beken-
de daar de diefstal. Tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt.

Zomer in de Zaanen
Haarlem-Noord - Op zater-
dag 26 juni vindt in het Zaan-
enpark het evenement ‘Zomer 
in de Zaanen’ plaats. Van 15.00 
tot 22.30 uur zijn er allerlei (me-
rendeels gratis) activiteiten voor 
jong en oud. ’s Middags zijn er 
diverse workshops: striptekenen, 
vilten armbandjes maken, graf-
fiti, jongleren, mozaïeken, spek-
steen bewerken enzovoort. Kin-
deren kunnen zich laten schmin-
ken, haarvlechtjes laten maken 
en eierkoeken versieren (en op-
eten!). Daarnaast is er een ‘pan-
na knock out-toernooi’. Nieuw 
dit jaar is de oosterse theetent. 
Op het grote podium zijn er op-
tredens van de bands Simple, 
SlechtZicht, Lake Superior, Safe-
ty Light, What’s Next, Azim Ina-
mi Band, Rock Rekked featuring 
Sophie, Myrthe en Merle, The 
Credits, Bootleg Flyers en Avera-

ge 88. Tussen de optredens door 
zorgen DJ Weetz en DJ Basix 
voor de muziek. Dit alles onder 
het motto: ‘voor de buurt, door 
de buurt’. 
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Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor deel-
name aan Sociaal Culturele Ac-
tiviteiten. Daarbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan het 
lidmaatschap van een sportclub 
of een andere vereniging. Zoals 
te lezen was in het artikel ‘Kinde-
ren doen mee’, stelt de gemeente 
extra geld beschikbaar voor deze 
tegemoetkoming. De gemaakte 
kosten moeten wel aangetoond 
kunnen worden met bonnetjes 
en/of entreekaartjes. Mensen 
van 65 jaar of ouder hoeven de 
kosten niet aan te tonen. De For-
mulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw De 
Delta, Rijnstraat 2. Bereikbaar op 
werkdagen tussen 09.00-17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via formulierenbriga-
develsen@madi-mk.nl. Bij men-
sen die graag hulp willen maar 
niet mobiel zijn komt de Formu-
lierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade

Rit met de 
stoomtrein
Regio - De vereniging Corus 
Stoom IJmuiden organiseert van 
april tot en met oktober op de 
laatste zondag van de maand, 
dus 27 juni, een rondrit met de 
stoomtrein over het staalbe-
drijfsterrein. Tijdens de rit wordt 
een fotostop ingelast waarbij de 
locomotief tevens gelegenheid 
heeft om water in te nemen. De 
trein vertrek vanaf station Vel-
serbosch om 10.45 uur en is te-
rug om 12.15 uur. Bij grote be-
langstelling wordt er een twee-
de rit gepland. De routebeschrij-
ving naar station Velserbosch is 
als volgt: Vanuit Beverwijk volgt 
u de ANWB-borden met Corus, 
nadat u een spoorwegovergang 
met drie sporen overgaat bent 
u op de Wenckebachstraat. De-
ze rijdt u uit tot het hoofdkantoor 
Corus. Voor meer informatie kunt 
u bellen op werkdagen, telefoon 
0251-498384. 

Baby’s voor 
Aangenaam
IJmuiden - Er kunnen weer ba-
by’s aangemeld worden voor de 
rubriek Aangenaam. Is uw zus 
zwanger of is uw buurvrouw zo-
juist bevallen? Geef haar dan op 
voor deze veelgelezen rubriek. 
Aanmelden kan via redactie@
jutter.nl, telefonisch via 0255-
533900, langskomen bij de re-
dactie aan de Zeeweg mag na-
tuurlijk ook.

Nog twee keer 
Kabouterpad bij PVM
Driehuis - Vrijdag 25 juni en 
zondag 27 juni tussen 14.00 uur 
en 15.00 uur kunnen kleuters 
voor de laatste maal deelnemen 
aan een avontuurlijk kabouter-
pad op het veldje voor het Pieter 
Vermeulen Museum. Er zijn tien 
kabouters die zich hebben ver-
stopt. Iedere kabouter heeft een 
probleempje die kinderen door 
middel van een vraagje/spelle-
tje of opdrachtje kunnen oplos-
sen. Speurend over het veldje en 
door de struiken vinden de kin-
deren kabouters met een kaart-
je om hun nek. Daarop staat wat 
de kinderen kunnen doen of ont-
dekken. Op deze manier kunnen 
kinderen op een eenvoudige en 
speelse wijze kennis maken met 

de natuur. Ouders, grootouders 
of andere begeleiders kunnen 
samen met de kinderen de op-
drachten zelfstandig doen. In het 
kader van hun maatschappelijke 
stage hebben Tom, Tessa, Mar-
garita en Robin Anne,vier leer-
lingen van het gymnasium Feli-
senum, het pad onder begelei-
ding van de MBO recreatie sta-
giaire Yvonne uitgezet. Er zullen 
altijd twee stagiaires aanwezig 
om er op toe te zien dat iedereen 
zonder problemen de spelletjes 
speelt. Bij regen zal het kabou-
terpad worden afgelast. Ieder-
een die het kabouterpad wil lo-
pen kan zich opgeven via 0255-
536726 of info@pieter-vermeu-
len-museum.nl .

Deelnemers ‘Ronde om 
NH’ doneren aan KNRM
IJmuiden - Tijdens de prijsuit-
reiking van de YSY Ronde om 
Noord-Holland afgelopen zater-
dag in het Holiday Inn IJmuiden, 
kreeg de heer P. Dekker, pen-
ningmeester van de plaatselij-
ke commissie van de KNRM af-
deling IJmuiden, uit handen van 
de organisatie van de wedstrijd/
prestatie zeiltocht, een check 
voor een bedrag van 1940 eu-
ro uitgereikt. Dit bedrag is ge-
doneerd door een groot aantal 
deelnemers van de 14e  editie 
van de non-stop wedstrijd/pres-
tatie zeiltocht van Muiden naar 

IJmuiden, georganiseerd door de 
Stichting YSY Ronde om Noord-
Holland in samenwerking met 
Yachtclub Seaport Ymuiden. Bij 
het inleveren van hun startnum-
mer spatzeiltjes afgelopen zater-
dag na de wedstrijd, kregen ze 
de keuze het borgbedrag van 20 
euro te doneren aan de KNRM 
of deze zelf te innen. Velen twij-
felden niet en doneerden spon-
taan aan de KNRM. Ze hopen 
de reddingmaatschappij nooit 
nodig te hebben maar het gevoel 
dat  deze stand-by is geeft een 
veilig gevoel.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la car-
te menu. 6,- p.p. Op woensdag 
en vrijdag om 12.00 uur open ta-
fel. De eerstvolgende open tafel 
op woensdag 25 augustus. 
WK kijken donderdag 24 juni 
om 20.30 uur. Zaal open half uur 
voor aanvang. Toegang gratis.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. 
‘s Middags op donderdag-, vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmid-
dag.
Internetcursus, nu op woens-
dagmiddag voor senioren. Kos-
ten 15 euro voor drie middagen. 
Er is geen wachtlijst. Opgeven bij 
de beheerder.
Zomerfeest, zaterdag 26 juni 
van 15.00 tot 18.30 uur. Toegang 
12,50 (consumptie, 3 maal vlees, 
salade en stokbrood. Kaarten 
op werkdagen verkrijgbaar van 
10.00 tot 11.30 uur bij Gerard 
Schol.
Voorlichting thuiszorg, don-
derdag 15 juli om 10.00 uur. Toe-
gang gratis.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant: Het restaurant is in 
de maanden juni in juli gesloten. 
Het restaurant is weer open om 
maandag 2 augustus.
Geen open tafel in de maanden 
juli en augustus. De eerstvolgen-
de open tafel is op vrijdag 3 sep-
tember.
Donderdag 24 juni Nederland-
Kameroen. Aanvang 20.30 uur. 
Kaartjes 2,- (bij het buffet), incl. 
koffie/thee en een hapje. 
Eindmusical GBS Het Anker, 
donderdag 6 juli om 10.45 uur. 
Toegang gratis.
Zomerkien donderdag 29 ju-

li om 13.30 uur. Kaarten vanaf 
heden verkrijgbaar aan het buf-
fet, kosten 3,50 (incl. koffie en/of 
thee, 2 kienronden en een hap-
je).
Donderdagsoos. Op de don-
derdagmiddagen vanaf heden 
tot het nieuwe activiteitensei-
zoen. De middagen vangen om 
13.30 uur aan, opgeven vooraf 
niet nodig.
Internetcursus voor senio-
ren op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aanne-
men.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buffet 
gezocht. Info: M. C. Stam, 023-
5386528.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Zomerkien zondag 11 juli om 
14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 
Kaartverkoop start vrijdag 25 ju-
ni vanaf 10.00 uur.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Donderdag 24 juni Kameroen-
Nederland. Aanvang 20.30 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Regio - Sinds 2009 worden de 
Kennemerduinen plaatselijk be-
graasd door een schaapskud-
de. De schapen worden neerge-
zet op plaatsen waar de klem-
planten van de Amerikaanse Vo-
gelkers anders inheemse vege-
tatie dreigen te overwoekeren. 
De PWN-kudde bestaat uit on-
geveer 150 ooien en lammeren 
van het ras Schoonebeeker en 
Veluws Heideschaap. Een her-
der gaat drie à vier dagen per 
week met de kudde aan de wan-
del. om ze duinriet, jonge strui-
ken en ruitekruiden te laten eten. 
De rest van de week en ‘s nachts 
staat de kudde acher verplaats-
bare netten op stukken duin. Het 

verzetten van de netten gebeurt 
door vrijwilligers onder begelei-
ding van een PWN medewerker 
of de herder. De huidige groep 
vrijwilligers heeft behoefte aan 
versterking. Daarom zoekt men 
sterke mannen of vrouwen die 
vanaf de zomer elke dinsdag een 
hele of halve dag in het duin aan 
de slag willen. Grote handen en 
affiniteit met schapen en doorn-
struiken zijn een pluspunt. PWN 
zorgt tijdens de werkdagen voor 
koffie, soep en een (verwarmde) 
werkkeet om tussendoor even bij 
te komen. Meer informatie en/of 
aanmelden via Cock Lammers, 
e-mail: cock.lammers@pwn.nl of 
tel. 06-10920515.

PWN zoekt vrijwilligersNieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900



24 juni 2010 pagina 17

uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: CME Meets Dear-
world. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Smack. Van 20.30 tot 01.00 
uur. Toegang 10,-/12,-. 13 t/m 16 
jaar. Café: John Carrie and Moor 
Green en dj iMOD. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 27 juni
Religieuze bijeenkomst met 
als thema: ‘Talenten en het ge-
bruik ervan’ in De Kapel, Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Rondrit met de stoomtrein 
over het staalbedrijfsterrein Co-
rus. Vertrek 10.45 uur vanaf sta-
tion Velserbosch. Toegang 3,-, 
kinderen t/m 12 jaar 2,-.
Open beeldentuin bij beeld-
houwster Pim Hieselaar uit Drie-
huis, Genestetlaan12. Van 11.00 
tot 17.00 uur.
Shanty- en Seasongfestival bij 
Perron Zee en Grand Café Krui-
ten in IJmuiden. Vanaf 13.00 uur.
Kabouterpad Pieter Vermeu-
len Museum, Driehuizerkerkweg 
Driehuis. Tussen 14.00 en 15.00 
voor kinderen van 4/7 jr. Kosten 
2,50, incl. toegang tot museum.
Concert door harmonieveren-
ging Soli achter Café Middeloo 
in Driehuis. Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Paul Bakker, leerlin-
genuitvoering. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis.
Optreden Sponk bij Café De 
Halve Maan, Hagelingerweg in 
Santpoort-Noord. Aanvang 17.00 
uur. Toegang gratis.

Vespers in de Engelmunduskerk 
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.

Dinsdag 29 juni
 

Psy Café in Café Het Wapen van 
Bloemendaal, Zijlvest 1a, 17.00-
18.30 uur. Info: 023-5187690.
Instuif bij ORO, Vereniging voor 
Werelddans in De Kroft (scouting 
Brigitta), Eemstraat 56, 20.00-
22.00 uur. Info: www.orodans.nl.

Woensdag 30 juni

Bunker avondrondleiding. 
Aanvang 19.00 uur. Deelname 
6,50 (ongeacht leeftijd). Voor-
af opgeven vereist via www.
wn2000.nl of 06-14631957.
Sponsor bosloop bij de IJmond-
trekkers. Start 19.00 uur vanaf 
het clubhuis aan de Heerenduin-
weg in IJmuiden.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Infectious Grooves. Aanvang 
20.30 uur. Toegang 18,-.

Donderdag 1 juni

IVN Zuid Kennemerland: ex-
cursie Zeedorpenlandschap 
Zuidduinen. Vertrek 20.00 uur bij 
parkeerwachtershuisje op het Ir. 
G. Friedhoffplein in Zandvoort.
Ondernemerscafé in Oma’s 
Kamer, Café Middeloo, Driehui-
zerkerkweg 71 in Driehuis. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS!. 24.00-04.00  uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Voor studenten 
gratis.

Donderdag 24 juni

‘Lear Ongelikt’ in de Ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan 2 in 
Santpoort-Zuid. Aanvang 21.00 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: WK voetbal Neder-
land-Kameroen. 20.30 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: LOS! 
met dj Paullie & Co. 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis.

Vrijdag 25 juni
Kabouterpad Pieter Vermeulen 
Museum, Driehuizerkerkweg 
Driehuis. Tussen 14.00 en 15.00 
voor kinderen van 4/7 jr. Kosten 
2,50, incl. toegang tot museum.
Popstars Robin en Bart tus-
sen 15.30 en 17.00 uur bij Seven 
Days Fashion, Hagelingerweg 
41 in Santpoort-Noord.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Et Explore Me, 
support: To be Anounced. Aan-
vang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Eck-

Velsen - Gemeenteraadsleden 
van de VVD, PvdA en de SP dis-
cussiëren over de actuele poli-
tieke zaken in de gemeente Vel-
sen. Het gesprek met de oud-
doelverdediger Heinz Stuy van 
de voetbalclubs VSV, SC Telstar, 
AFC Ajax en FC Amsterdam is 
deze week het andere bestand-
deel van de komende dagelijk-
se Tv-uitzendingen van Seaport. 
Gemeenteraadsleden Henny 
Langendijk-Meijer (VVD), Ben 
Hendriks (PvdA) en Frits Vrijhof 
(SP) gaan met elkaar in discus-
sie over de uitslag van de Twee-
de Kamerverkiezingen. Ook som-
mige onderdelen van het huidi-
ge gemeentelijke WMO-pakket 
staan onder druk. Heinz Stuy, de 
vroegere keeper van VSV, Telstar, 
Ajax en FC Amsterdam dicht Ne-
derland nog WK-kansen toe mits 
het team een eenheid blijft naar 
binnen en naar buiten. Ook zijn 
belevenissen in Bar Bistro Pro-
vence in Driehuis, waarvan hij 33 
jaar de eigenaar was, passeren 
de revue. Vrijdag 25 juni starten 
deze programma’s, die de gehe-
le week iedere dag om 17.00 en 
21.00 uur uitgezonden worden.

Velsen
Centraal op 
Seaport TV

Swingen en rocken met 
Kunstencentrum Velsen
Velsen - Afgelopen week stond 
de stadschouwburg in IJmuiden 
weer helemaal in het teken van 
Kunstencentrum Velsen. Alle kin-
deren laten de dansen zien die zij 
het afgelopen jaar ingestudeerd 
hebben. Vaders en moeders 
opa’s en oma’s en soms hele fa-
milie’s zijn vertegenwoordigt om 
de kunsten te zien.
Het programma is mooi opge-
bouwd, klassiek streetdance 
en showdance  met de ervaren 
danseressen worden afgewis-
seld met de kleine meisjes, die 
het publiek vertederen. Meisjes 
die hun dans helemaal vergeten 

maar de zaal inturen, en zoeken 
naar papa en mama. Maar zo zijn 
ze allemaal begonnen, dus daar 
wordt niet opgelet het geeft een 
ontspannen sfeer waarin gela-
chen  en gezwaaid wordt naar de 
kleintjes. Ook wordt er elk jaar 
een musical gespeeld, dit jaar 
was dat Ciske de rat, waarin het 
verhaal van het schoffie Ciske 
al dansend aan het publiek ge-
toond werd. Dit jaar werd er tij-
dens sommige dansen ook zelf 
gezongen een nieuwe uitdaging 
misschien? Al met al was het een 
geslaagde week , op naar vol-
gend jaar! (Monique Pals)

Band Vlucht13
in Nederpopprijs
Velsen – Het gaat goed met de 
Velsense band Vlucht13 en zij 
kunnen binnenkort een nieuw 
wapenfeit toevoegen. De band 
wist een finaleplaats in de Ne-
derpopprijs 2010 te behalen. Sa-
men met vier andere bands gaan 
zij daar strijden om de titel van 
beste Nederlandstalige band. In 
de voorronde werd zanger Pa-
trick de Noord al gekozen tot 
beste muzikant, waarbij de ju-
ry zijn prachtige stem en perfor-
mance roemde. De band sleep-

te via een internetstemming ook 
al de publieksprijs in de wacht. 
Vlucht13 brengt Nederlandstalig 
gitaarpop met een Amerikaans 
randje en rauwe teksten. De fi-
nale van de Nederpopprijs is op 
3 juli in Zwolle, tijdens het fes-
tival Van Eigen Bodem. Vlucht13 
speelt om 15.30 uur. De winnaar 
gaat met 1500 euro naar huis, te 
investeren in de band. Vlucht13 
zal ook op zaterdag 14 augustus 
optreden tijdens het Havenfesti-
val. Zie ook www.vlucht13.nl

Shanty- en Seasong- 
festival bij Perron Zee
IJmuiden - Christine Jumelet 
van Grand Café Kruiten en Res-
taurant Perron Zee heeft be-
sloten om op zondag 27 juni 
het grote podium en terras van 
Grand Café Kruiten in te zetten 
waar het uitstekend voor be-
doeld is: een feestelijk festival.
Vanaf 13.00 uur zal er een door-
lopend optreden plaatsvinden 
van onder andere het zeer be-
kende Shantykoor Bollenhart 
uit Noordwijkerhout, een koor 
dat gezelligheid zeer hoog in het 
vaandel en de mast heeft staan. 
Als tweede koor zijn de Zâal-
nêelden uit Egmond aan Zee uit-
genodigd, die niet alleen een ge-
weldig repertoire hebben maar 
er ook nog eens fantastisch uit-
zien in hun bijzondere kleder-

dracht. En als derde koor komt 
het inmiddels zeer bekende en 
roemruchte Zeemanskoor De 
Raddraaiers deze middag op-
luisteren met hun grote variatie 
in muziekstijlen.
Zowel het podium als het terras 
zijn grotendeels overdekt dus 
zelfs de weergoden kunnen dit 
feest niet bederven.
Alle koren treden drie maal op en 
omstreeks 18.15 uur zal dit eve-
nement afgesloten worden met 
een samenzang van alle deelne-
mers.
Voor meer informatie over activi-
teiten tijdens Sail- en de Haven-
dagen op het terras van Grand 
Café Kruiten en het plein bij Nico 
Waasdorp, zie  www.raddraaiers.
nl, bij Halkade Festivals.
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Fris Bon & Breed
Open bij LTC Hofgeest 
Velserbroek - Het Bon & Breed 
Open bij LTC Hofgeest is ook dit 
jaar vloeiend verlopen. Het toer-
nooi dat twee weekeinden en vijf 
avonden loopt, telde dit jaar 500 
deelnemers die bij elkaar 400 
partijen speelden. Dat is elk jaar 
weer een hele klus voor de wed-
strijdleiding die bestaat uit Geor-
ge Kerkhoven en Lex Bouhof, on-
dersteund door Monique Weg-
man (zie foto). Het toernooi be-
gon op 12 juni. Op zaterdag en 
zondag werd de hele dag ge-
speeld. Doordeweeks begonnen 
de wedstrijden om half zes. Voor 
het plannen van al die wedstrij-
den is meer nodig dan alleen een 
laptop. Ervaring, inzicht en een 
grote dosis doorzettingsvermo-
gen zijn vereisten. Gelukkig be-
schikt de wedstrijdleiding over 
alle drie die eigenschappen. Het 
Bon & Breed Open wordt op de 
buitenbanen van LTC Hofgeest 
gespeeld. De deelnemers, vanaf 

14 jaar, spelen in categorieën 3 
tot en met 9, waarbij de derde ca-
tegorie de hoogste is. Op die ma-
nier komen zowel beginnelingen 
als topspelers aan slag. Men kan 
meedoen met singles, dubbels of 
mixed partijen. Bijna de helft van 
het aantal deelnemers speelt bij 
LTC Hofgeest, de overige tennis-
sers komen uit de wijde regio. 
Zoals winnaar categorie Man-
nen Enkel 3, Ralph Knol van TC 
Bakkum. Bij Dames Enkel 3 won 
Renée Bosse van TV Pim Mu-
lier uit Haarlem. Bij Heren Dub-
bel 3 wonnen Bart van Schen-
del en Jeroen van de Zandt. Vrij-
dag was volgens een goede tra-
ditie de feestavond van het Bon 
& Breed Open, daarbij zorgde de 
Velserbroekse band Leff voor de 
muzikale noot. Het weer was tij-
dens het toernooi overwegend 
fris. Vooral ‘s avonds hadden de 
spelers het warmer dan het pu-
bliek. (Karin Dekkers)

Sponk in Halve Maan
Santpoort-Noord - De Sant-
poortse band Sponk speelt op 
zondag 27 juni in café de Hal-
ve Maan voor de laatste keer sa-
men. Sponk speelt onder ande-
re Pink Floyd, Clapton, Queen en 
Supertramp. 
Eind 2006 vormde gitarist Robin 
van Rijswijk een gelegenheids-
band om op zijn verjaardagsfeest 
in de Halve Maan te spelen. De-
ze gelegenheidsband heeft daar-
na bijna vier jaar lang in de regio 
opgetreden. De bandleden heb-
ben onlangs besloten hun muzi-
kale talententen op andere plek-

ken in te zetten. Hun laatste op-
treden samen is op dezelfde plek 
waar het ooit begon, in café de 
Halve Maan. Het wordt in ieder 
geval genieten van de prachti-
ge stem van Francis Handgraaf, 
de virtuoze loopjes van gitarist 
Robin van Rijswijk, Noord-Hol-
lands strakste drummer Loek 
Bartelings, de relaxte maar rake 
baslijnen van Marcel de Jong en 
het dynamisch toetsenwerk van 
Michael van Baekel.
Sponk speelt zondag 27 juni 
vanaf 17.00 uur in café de Halve 
Maan. De toegang is gratis.

Velserbroek - KWF Kankerbe-
strijding houdt dit jaar van 6 tot 
en met 11 september haar jaar-
lijkse collecteweek. Dankzij de 
inzet van tien wijkhoofden en 75 
collectanten worden alle inwo-
ners van Velserbroek, huis aan 
huis bezocht met de collectebus. 
Dit jaar stoppen twee wijkhoof-
den na vele trouwe jaren. Hier-
mee dreigt de collecte voor een 
deel van Velserbroek in gevaar 
te komen. KWF Kankerbestrij-
ding ontvangt geen subsidie en 
is volledig afhankelijk van de gif-
ten van particulieren en bedrij-
ven. Wie zich als wijkhoofd/ col-
lectant in Velserbroek voor KWF 
Kankerbestrijding wil inzetten 
kan bellen met Chef Witte, 023-
5387715.

KWF zoekt 
wijkhoofden

Velsen-Zuid - Op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude is een nieuwe fototen-
toonstelling te zien. Begin mei 
hebben freelance fotograaf An-
no Huidekoper en bioloog Ben 
Kruijsen een intensieve fotocur-
sus gegeven vanuit Zorgvrij. De 
cursisten trokken erop uit om fo-
to’s te maken in Spaarndam en 
omgeving. De deelnemers heb-
ben zelf de tentoonstelling sa-
mengesteld. Met twaalf prachti-
ge foto’s wordt een beeld gege-
ven van Spaarnwoude en de ac-
tiviteiten die je er kunt doen. De 
foto’s zijn tot eind augustus te 
zien. Informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg 50.

Foto’s 
Spaarndam
op Zorgvrij

Driehuis - Zo’n honderd jaar 
geleden klonken bij wat nu ca-
fé Middeloo is, de eerste klan-
ken van harmonievereniging So-
li. Om die reden geeft Soli op 
zondag 27 juni om 14.00 uur een 
gratis concert achter het café. U 
kunt in de buitenlucht genieten 
van vrolijke musicalmuziek en 
werk van Alfred Reed en Percy 
Aldridge Grainger onder leiding 
van Vincent van den Bijlaard. Het 
concert duurt ongeveer één uur. 
Voor de inwendige mens kunt u 
bij café Middeloo terecht.

Concert Soli

Driehuis - Zondagavond 27 juni 
verzorgt de Engelmundus Canto-
rij uit Driehuis in de Engelmun-
duskerk aldaar om 19.15 uur een 
Vespers naar Engelse traditie. 
De laatste vespers van dit sei-
zoen. De samenkomst zal onge-
veer drie kwartier duren, waar-
in gebed, zang en orgelspel een 
meditatieve weldaad zijn in deze 
drukke tijden. Voorganger: pas-
tor Peter de Jong. De Engelmun-
dus Cantorij Driehuis staat on-
der leiding van dirigent en orga-
nist Joop Heeremans. 

Vespers

Peuters Hummelhoek 
naar voorstelling Knurf
Santpoort-Zuid - De Peuters 
van peuterspeelzaal Hummel-
hoek maakte afgelopen vrijdag 
een wandeling naar peuterspeel-
zaal de Wop in Santpoort-Noord 
om te kijken naar een voorstel-
ling die hen aangeboden werd 
door de bibliotheek. De biblio-
theek bestaat dit jaar 100 jaar en 
voor de peuters van de peuter-
speelzalen werd een thema ge-
organiseerd die afgesloten werd 
met een voorstelling. Aan een 
lange ketting gingen de peuters 
op pad. 
Juf Vera voorop die de hele weg 
achteruit moest lopen om de 
kinderen goed in de gaten te 
houden. Ook ging er een moe-
der mee om het verkeer tegen te 
houden bij het oversteken. Tij-
dens de wandeling die voorna-
melijk door het bos ging werd er 
veel gezongen en na drie kwar-
tier was de bestemming bereikt. 

Bij de Wop werden we harte-
lijk ontvangen met koek en li-
monade. Er was veel belang-
stelling van ouders en opa’s en 
oma’s. De voorstelling ging over 
de knuffel Knurf die graag een 
eigen boek wilde hebben. Het 
was een groot succes. De kinde-
ren zaten met gloeiende wangen 
en grote aandacht te kijken en 
na afloop boden zij een zelfge-
maakt boek in een zelf versierd 
kistje aan Knurf aan. De kinde-
ren hadden hun eigen knuffel 
nagemaakt van gekleurd papier 
die de juf samen met wat foto’s 
tot een boek gebundeld heeft. 
De boeken staan tentoongesteld 
in de bib in de Velserbroek. Moe 
maar voldaan werden de kinde-
ren aan het eind van de ochtend 
weer opgehaald. Met dankvoor 
de gastvrijheid van peuterspeel-
zaal de Wop en aan de moeder 
van Arjen. 

servicegericht

www.bon.nl
Zon Bastion 2, 1991 PK Velserbroek, t (023) 538 84 55

Familiedag bij McDonalds
Santpoort-Noord - McDonalds hield zaterdag de jaarlijkse familie-
dag. Op deze dag mogen alle werknemers familieleden uitnodigen 
om gezamenlijk een ontbijt te nuttigen. Tevens mogen zij een rond-
leiding en uitleg geven door het gehele pand. McDonald is op dat 
moment gesloten voor klanten. (foto: Reinder Weidijk)
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Dames straten volleybaltoernooi
Organisatie druk met 
de voorbereidingen
Velserbroek - In 2003 werd het 
idee geboren om naast het stra-
ten zaal voetbalbal toernooi voor 
mannen in de Velserbroek een 
straten zaalvolleybaltoernooi 
voor dames te gaan organise-
ren. In 2004 was de eerste edi-
tie een feit en een nieuw evene-
ment in Velserbroek was gebo-
ren. Inmiddels is het toernooi uit-
gegroeid tot een volwaardig eve-
nement in Velserbroek met als 
hoofdingrediënten: zaalvolley-
bal met stratenteams uit Velser-
broek (uitsluitend buurvrouwen 
in een team), kindervermaak tij-
dens de voorrondes, feestavond 
met een live band en vooraf-
gaand aan het toernooi een heu-
se clinic die door bekende vol-
leyballers/sters wordt verzorgd. 
Het evenement wordt druk be-
zocht door de inwoners van Vel-
serbroek en heeft een grote aan-
trekkingskracht op de omliggen-
de woonkernen. Dankzij spon-
sors, die het evenement financi-

eel steunen, kunnen de organi-
satoren ieder jaar weer een aan-
trekkelijk programma samen-
stellen en is de toegang altijd 
gratis. Het zevende dames stra-
ten zaalvolleybaltoernooi wordt 
gehouden op zaterdag 16 okto-
ber van 15.00 tot 21.00 uur in de 
sporthal het Polderhuis. Jaarlijks 
wordt er gestreden om het kam-
pioenschap van Velserbroek!
Voorafgaand aan het toernooi 
zal er op 7 oktober ook weer een 
clinic in het Polderhuis worden 
gegeven. Het spelplezier en het 
buurtgevoel staan in het toer-
nooi voorop. De organisatie be-
staat uit Jankees Holst, Frans 
Looij en Frank Post , die puur op 
vrijwillige basis het toernooi or-
ganiseren. Daarnaast worden zij 
al vanaf het eerste uur onder-
steund door de volleybalvereni-
ging Smashing Velsen. Ook alle 
vrijwilligers, EHBO’ers, sporthal-
beheerders zijn een onmisbare 
schakel voor het toernooi.

Schilders
en fotografen
gezocht
Velserbroek - Op 20 novem-
ber wordt het startsein gegeven 
voor een festiviteitenjaar, dat in 
het teken staat van 25 jaar Vel-
serbroek. Op deze dag zal offi-
cieel een boek worden uitgege-
ven over een kwart eeuw Vel-
serbroek, waar de Velserbroek-
se journalisten/tekstschrijvers 
Gertjan Huijbens en Bart Boele 
en drukkerij Cornegge druk mee 
bezig zijn. Op 20 november zal 
ook de tentoonstelling ‘Velser-
broek’ geopend worden in het 
Polderhuis. Gemeentelijke wer-
ken, zowel schilderijen als foto’s, 
zullen dan tentoongesteld wor-
den. Het is al langer de wens van 
de gemeente Velsen om kunst-
bezit van Velsen tentoon te stel-
len aan de burgers van Velsen. 
De tentoonstelling wordt uitge-
breid met werken van schilders 
en fotografen uit Velserbroek, 
zowel professionals als ama-
teurs. Dus schilders en fotogra-
fen, ga op pad, zoek een mooi 
plekje in Velserbroek en leg dit 
vast op doek of papier. Alle schil-
derijen zullen op 20 november 
worden getoond aan de bezoe-
kers, daarna zal een selectie van 
de schilderijen worden gemaakt,  
die in de etalages van de winkels 
in Velserbroek worden geëxpo-
seerd. Voor meer informatie, bij-
voorbeeld over materiaal, forma-
ten en inzenddatum, kunt u bel-
len met Els Zorgdrager via 06-
36426123 . De werkgroep ‘Expo-
sitie Velserbroek’ wordt gevormd 
door Cor van Egmond, Els Zorg-
drager en Ada Leenheer.

Goede prestaties
leden van AV Suomi
Santpoort-Noord - Afgelopen 
vrijdag werd de jaarlijkse Haar-
lems Dagblad Life Fit Grachten-
loop in Haarlem gehouden. En 
op zaterdag werd de CD com-
petitie gebiedsfinale bij AV Spi-
rit in Lelystad gehouden. Bij bei-
de evenementen sleepten leden 
van AV Suomi eerste prijzen in 
de wacht. 
Aan de zestiende editie van de 
Haarlem Dagblad Life Fit Grach-
tenloop deden maar liefst 2300 
deelnemers mee, waaronder veel 
Suomezen. Nienke van der Zee 
kwam als eerste dame binnen 
op de tien kilometer met een tijd 
van 42.09. Ze verbeterde hier-
mee met een halve minuut haar 

persoonlijke record. Maar ook 
andere leden van de Santpoort-
se atletiekvereniging leverden 
goede prestaties. Zo werd Mer-
lijn Knol vierde op de tien km. En 
bij de vijf km liep Jack van der 
Walle een zeer goede tijd van 
16.58 en haalde daarmee een 
vijfde plaats. Op zaterdag 19 ju-
ni werd in Lelystad de CD com-
petitie gebiedsfinale gehouden 
bij Atletiekvereniging Spirit. On-
danks de stevige hoosbuien ont-
stond er een prachtige wedstrijd, 
waarbij de Suomi jongens D2 de 
eerste plaats hebben gehaald. 
Hierdoor plaatsen ze zich voor 
de landelijke finale op zaterdag 
11 september.

Nog een boete 
openstaan
Santpoort-Noord - Politiemen-
sen controleerden vorige week 
woensdagmiddag op de Vliet-
weg een 25-jarige bromfietser 
uit Haarlem. Zijn bromfiets bleek 
in orde maar de man had nog 
een boete van 330 euro open-
staan vanwege eerder gemaak-
te overtredingen. Omdat hij niet 
kon betalen is hij aangehouden 
en meegenomen naar het bu-
reau. Later kwam een vriendin 
het geld betalen om te voorko-
men dat de man vijf dagen de cel 
in moest.

Velsen-Zuid - Een 50-jari-
ge vrouw uit Beverwijk die vori-
ge week dinsdag rond 14.45 uur 
in haar auto in de Wijkertunnel 
reed, zag dat de sigarettenaan-
steker rood opgloeide. Toen ze 
de aansteker pakte zag ze vlam-
men. Ze heeft de auto buiten de 
tunnel op de vluchtstrook ge-
zet en is uitgestapt. De auto vat-
te verder vlam en is volledig uit-
gebrand. 

Autobrand
in tunnel

Enrico Blees wint 
IJmondVierkampen
Regio - Er was een barrage voor 
nodig om uit te maken wie de In-
vitatiegroep van de IJmond Vier-
kampen bij het schaken zou win-
nen. Tot de laatste ronde had En-
rico Blees de beste papieren, 
maar Hugo van Hengel won de 
onderlinge partij waardoor bei-
den op twee punten kwamen. 
Twee vluggertjes van vijf minu-
ten moesten de beslissing bren-
gen. Doordat hij ze alletwee won 
verwierf Enrico Blees het recht 
mee te doen aan het komende 
Cultural Village Toernooi.
Ook in groep 1B waren vlugger-
tjes nodig om de winnaar te kun-
nen aanwijzen. Arjan Wijnberg 
toonde zich daarin de meerde-
re van Thomas Broek. Groep 1A 
was al overtuigend voor Daan 
Zult die liefst drie overwinnin-
gen behaalde. Door deze resul-
taten mogen beide winnaars vol-
gend jaar in de Invitatiegroep 
uitkomen.
Kersverse SSIJ-voorzitter Berend 

van Maassen reikte de prijzen uit 
en bedankte bij deze gelegen-
heid zijn voorganger Hans Bak-
ker (en de afwezige Ron Faber) 
voor de geleverde inspanningen.

Ruwe zee bij Ronde
om Noord-Holland
IJmuiden - Vorige week vrij-
dag ging voor de 14e keer de 
YSY Ronde om Noord-Holland” 
van start. Een uitdagende zeil-
tocht voor zowel de toer als de 
wedstrijdzeiler van Muiden naar 
IJmuiden, met als hindernissen 
het Naviduct bij Enkhuizen en de 
sluizen bij Kornwerderzand in de 
Afsluitdijk.
Dit jaar zorgde de krachtige 
noorden- en later noordwes-
tenwind voor een uitdagende 
wedstrijd. Het Markermeer was 
net bezeild en vlak voor de fi-
nish ruimde de wind iets waar-
door de meeste boten nog een 
klein klapje moesten maken. Het 
Noordelijk IJsselmeer was vol-
gens de zeilers een hobbelig, nat 
kruisrak. Sommige deelnemers 
hielden de wedstrijd daar voor 
gezien en weken uit naar havens 
als Hindelopen en Makkum. 
Rond 01.00 uur kwamen de laat-
ste zeilers door de sluis bij Korn-
werderzand. Gedurende de nacht 
nam de wind niet in kracht af. De 
Waddenzee was voor de mees-
te boten bezeild met stroom te-
gen. Op de Noordzee kregen de 
deelnemers te maken met een 
ruwe zee, stroom mee en bak-
stag wind, kracht BFT 5/6. Dit 
zorgde voor spectaculaire snel-
heden met en zonder spinaker. 
,,Een donderend eind’’, volgens 
schipper Kees de Veth. ,,Het ve-

nijn zat ’m in de staart. Exorbi-
tant hoge golven, net voor IJmui-
den haven.’’
Bijna 200 schepen kwamen za-
terdag in de loop van de dag 
over de finish bij IJmuiden. De 
Yeti van schipper van der Pol 
pakte de line honours, hij werd 
om 4.56 geklokt.
De sluispassages verliepen dit 
jaar heel rustig en dat was vooral 
te danken aan de minimale sluis-
passage tijd van 2 uur. Volgens 
de deelnemers een grote verbe-
tering ten opzicht van vorige ja-
ren. De nieuwe feestlocatie, de 
bovenste etage van Holiday Inn 
Seaport Beach, liep zaterdag-
middag vanaf 16.00 uur vol met 
deelnemers, medewerkers en 
gasten. Er was een borrel met 
muziek, een fantastisch Chinees 
buffet en de prijsuitreiking, waar-
bij de prijzen o.a. werden uitge-
reikt door de nieuwe wethouder 
van Velsen, Rob te Beest. 
De organisator van de wed-
strijd, Stichting YSY Ronde om 
Noord-Holland, in samenwer-
king met Yachtclub Seaport 
Ymuiden, heeft ook dit jaar weer 
alles in het werk gesteld om van 
dit “Rondje” een sportief evene-
ment te maken. Zij kunnen te-
rugkijken op een geslaagd eve-
nement, met veel wind en tevre-
den deelnemers. (foto: Maarten 
Waardenburg)



pagina 26  24 juni 2010

Planetenweg 40
1973BG IJmuiden

0255-515290

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Cadeaubon 
t.w.v. 10 euro

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 21 juni 2010 
naar weekblad De jutter & De Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw 
telefoonnummer. maximaal één inzending per adres.

De oplossing van de vorige puzzel is: ziekenFOnDSPremie. De bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

S. van Straaten, Wolframstraat 17, IJmuiden: waardebon Spotje t.w.v. E15,-. T. Sterk, Wijnoldy Daniëlslaan 36, Santpoort-
Zuid: 1 uur gratis piste Snow Planet. I. de Jong, Krommeland 14, Velsen-Zuid: cadeaubon twv. €20,- te besteden bij Xanadu te 
IJmuiden. P. Rijerse, Zeewijkplein 10, IJmuiden: 1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. J.H. Stevens, H. van 
Alphenlaan 18, Driehuis: zak hondenvoer Dierenspecials van Roijen. Th. Hoogeboom, Kleine Pan 19, IJmuiden: cadeaubon 
The Bike Guru t.w.v. E10,-.

winnaarS van De vOrige Puzzel:

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Villa Kakelbont Brocante stopt 
met de winkel per 10-7-2010 en 
gaat verder met een website.
mensen die nog een cadeaubon hebben 
kunnen deze nog wel gebruiken.
via www.villakakelbontbrocante.nl
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Picknick op de Sint 
Franciscusschool
IJmuiden - ‘Op vrijdag mogen 
we allemaal overblijven!’ En zo 
was het ook, want de ouderraad 
van de Sint Franciscusschool or-
ganiseerde vrijdag 18 juni voor 
alle kinderen en leerkrachten 
een overheerlijke picknick; ge-
woon omdat ze allemaal zo hard 
gewerkt hebben dit jaar. Het 
was echt een heerlijk idee, want 
er waren lekkere broodjes met 
kaas en ham, broodjes warme 
worst, krentenbollen, overheer-

lijke pannenkoeken met stroop 
of suiker, limonade en een lekker 
bakje fruit, gewoon teveel om op 
te noemen. 
De kinderen genoten ondanks 
dat de weersomstandigheden 
niet optimaal waren. Dankzij de 
medewerking van vele hulpou-
ders, maar zeker ook van Albert 
Heijn en De Groenhoek, is deze 
picknick een groot succes ge-
worden en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Feest in De
Veilige Haven
IJmuiden – Op 3 juli is het van 
13.00 tot 17.00 uur groot feest in 
speeltuin De Veilige Haven, om-
dat deze speeltuin al tachtig jaar 
bestaat. Het grote kinderfeest is 
gratis toegankelijk. Bovendien 
zijn ook de consumpties deze 
dag gratis voor kinderen tot en 
met 12 jaar. In de speeltuin zijn 
naast alle bestaande attracties 
springkussens, schminken, mu-
ziek en clowns. Bovendien is er 
voor alle kinderen bij vertrek een 
cadeautje. De gratis consump-
ties zijn met de consumptie-
bonnen te verkrijgen bij de be-
treffende kraampjes, dus niet in 
de kantine. De bonnen zijn na-
tuurlijk alleen geldig op zater-
dag 3 juli. De speeltuin werd in 
1930 opgericht als speeltuin met 
buurthuisfunctie In Veilige Ha-
ven. In 1989 vond een grondi-
ge renovatie plaats en er kwa-
men nieuwe toestellen, waaron-
der een echte boot, twee speel-
heuvels en een splinternieuw 
gebouw. De speeltuin bloeide 
weer helemaal op en is nu stich-
ting De Veilige Haven. Het speel-
tuingebouw wordt voor de helft 
verhuurd aan de naschoolse op-
vang, verder vinden er bingo-
avonden plaats en kunnen kin-
deren er snoepjes, ijs en drinken 
kopen. Van de opbrengst uit het 
winkeltje worden elk jaar nieu-
we speeltoestellen gekocht. Zo 
zijn er in de loop der jaren een 
speeltrein, een groot klim/klau-
terkasteel, een klimkraaiennest 
en nog veel meer mooie speel-
toestellen bij gekomen voor jong 
en oud. De entree wordt erg laag 
gehouden, 1,00 euro en een ge-
zinskaart kost 25,00 euro voor 
het hele seizoen. Ongeveer 25 
vrijwilligers zetten zich zomer en 
winter volledig in om de speel-
tuin draaiend te houden. Tot nog 
toe is dit bovenverwachting goed 
gelukt want er zijn meer dan 
60.000 bezoekers per seizoen. Zo 
weten ook de scholen uit IJmui-
den en omstreken de speeltuin 
te vinden voor het vieren van een 
schoolreisje of de verjaardag van 
de leerkracht. Nu al in de feest-
stemming komen? Kijk op www.
deveiligehaven.nl voor meer 
feestnieuws.

IJmuiden - Zaterdag 26 juni 
houdt men weer een welvaarts-
markt in het onderkomen bij de 
Solidariteitsmarkt aan de Een-
hoornstraat 4. Iedereen is van 
harte welkom tussen 9.30 en 
13.00 uur, niet alleen om te kij-
ken of er iets van uw gading is, 
maar ook om spullen af te geven. 
Wie goederen heeft, en deze niet 
zelf kan brengen, kan contact 
openemen met 0255–511674 
of 023–5378213. De totale op-
brengst van de markt wordt af-
gestaan aan Stichting X-Y (www.
xminy.nl), die hiermee projecten 
in de derde wereld ondersteunt.

Welvaartsmarkt
De Roestige Pot

Open dag Kuba Moskee
‘Ik kom hier beslist terug’
IJmuiden – Zondag vond de 
jaarlijkse open dag van de Ku-
ba plaats, die zeer druk bezocht 
werd. Bezoekers kregen een 
rondleiding en er was gelegen-
heid tot het stellen van vragen. 
Vooral de ontmoeting stond cen-
traal. ,,Dit is nu precies de be-
doeling van de open dag’’, zegt 
bestuursvoorzitter Osman Car 
tevreden, als hij met een IJmui-
dens gezin aan tafel schuift. ,,Ge-
zellig samen bij elkaar zitten, wat 
praten en eten en drinken.’’ Het 
gesprek komt op Wilders, die te-
gen de islamisering en een mul-
ticulturele samenleving is. ,,Hij 
doet maar. Wij kennen onze nor-
men en waarden: goed met el-
kaar omgaan en met respect 
voor alle mensen. We volgen het 
wel, maar verder wachten we 
het af’’, meent Car. Een tafel ver-
derop zitten mevrouw Troost en 
haar partner, de heer Vroom, bei-
den uit IJmuiden. Dagelijks fiet-
sen ze langs de moskee, als ze 
hun rondje naar de haven ma-
ken: ,,We hebben de moskee 
en ook later het bijgebouw ge-
bouwd zien worden, maar zijn er 
nu voor het eerst op bezoek. Het 
had wel altijd al onze interesse, 
we wilden weten wat daar bin-
nen leeft.’’ Het paar kreeg een 
rondleiding van Cihan Altinas. 
Mevrouw is onder de indruk van 

de gebedsruimte op de eerste 
verdieping: ,,Er kwam daar iets 
over me heen. Ik kan het niet be-
noemen, maar het was indruk-
wekkend.’’ Cihan vertelt, dat de 
moskee veel meer is dan een ge-
bedsruimte: ,,Er is een volksdans-
groep, jongeren krijgen bijles, de 
vrouwen hebben hun eigen acti-
viteiten, er is een spelcomputer 
en we kijken samen naar voetbal 
op een groot scherm. De ruimte 
voor de jongeren heeft een soort 
van buurthuisfunctie en we wil-
len er niet alleen voor de Turk-
se gemeenschap zijn, maar voor 
alle IJmuidenaren.’’ Mevrouw wil 
weten hoe het nu precies met 
de hoofddoekjes zit. ,,Dat is niet 
verplicht. De oudere generatie 
voelt zich er prettig bij, maar de 
jongere generatie, die hier op-
gegroeid is, draag vaak liever 
geen hoofddoek. Het mag alle-
bei.’’ ,,Dus jij kunt als man niet 
je vrouw verplichten om een 
hoofddoek te dragen?’’, wil de 
vrouw weten. Cihan schudt ont-
kennend het hoofd. Tevreden 
gaat het stel even later weer op 
huis aan. Mevrouw Troost be-
sluit: ,,We hebben een positie-
ve indruk. Ik kreeg antwoord op 
al mijn vragen, we werden heel 
vriendelijk en gastvrij ontvangen. 
Ik kom hier beslist nog eens te-
rug.’’ (Carla Zwart)

Witte Leeuwen krijgen 
de Kop van Zuid
Velsen-Zuid - De sympathieke 
televisie- en radioverslaggever 
Leo Driessen was hedenochtend 
de vijfhonderdste seizoenkaart-
koper bij Telstar. Dankzij hem, 
zijn 499 voorgangers en onder 
andere Zwart Techniek te IJmui-
den kan de bouw van de Kop van 
Zuid van start gaan.
Het leek er begin deze week 
niet op dat de plannen voor een 
Zuidtribune door konden gaan. 
Maar dankzij de komst van de 
Tovenaar van Arnemuiden, Jan 
Poortvliet, ontstond er een run 
waardoor de door de club opge-
legde minimumeis van 500 sei-
zoenkaarten werd gehaald. In de 
laatste drie dagen werden meer 

dan 75 kaarten verkocht.
Steef Hammerstein, commerci-
eel directeur: ,,De Kop van Zuid 
wordt komend seizoen het do-
mein van de harde kern van Tel-
star. Deze supporters krijgen een 
eigen staantribune met plaats 
voor 400 mannen en vrouwen, 
een supportersplein en Pavil-
joen waar zij hun eigen en unie-
ke sfeer kunnen creëren.
Ten gevolge hiervan kan Telstar 
de Oosttribune transformeren tot 
een ‘rustige’ tribune voor onder 
andere gezinnen, jongste jeugd 
en supporters die ongestoord 
van het wervelende voetbal van 
de Witte Leeuwen willen genie-
ten.” 

Don Groos pakt volle 
winst in Duitsland
IJmuiden - In de stromende 
regen pakte IJmuidenaar Don 
Groos in 2009 de volle winst bij 
het NK minibike race in het Duit-
se Ramsloh.
Afgelopen weekend werd de-
ze actie nog eens over gedaan 
maar nu was het zonnig en 
droog. Don (midden) die in de 
Puch zelf bouw lucht gekoelde 
klassen uitkomt had maar een 
doel de rijders in de zelf bouw 
water gekoelde klassen het las-
tig te maken die op papier snel-
ler zijn. 
In beide races ging hij met de 

snelste drie mee en liep zo weg 
van zijn eigen concurrenten. Dus 
twee maal de volle winst kon bij 
geschreven worden. Opvallend 
was het optreden van de twee 
dames, Melanie Haan (rechts) 
werd via twee strakke races knap 
tweede en bij de water koelers 
was het Patricia Kok die alle he-
ren te snel af was. 
Don heeft sinds de start van het 
seizoen in 2009 tot nu toe bij alle 
wedstrijden de snelste trainings-
tijd gereden en dat zijn er veer-
tien op rij en dat is heel bijzon-
der. 

Fafiana langer bij Telstar
Velsen-Zuid - Middenvelder 
Raymond Fafiani is ook komend 
seizoen speler van Telstar. Door 
bemiddeling van Football Mix 
BV zijn de betrokken partijen 
een contract van twee seizoenen 

overeen gekomen. De Amster-
dammer tekent een contract tot 
30 juni 2012. Fafiani speelde de 
afgelopen vier jaar precies hon-
derd wedstrijden voor de Witte 
Leeuwen.
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Popstars Robin en Bart 
bij Seven Days Fashion
Santpoort-Noord - Vrijdag 25 
juni komen Popstars Robin en 
Bart een optreden verzorgen en 
zullen zij tijd vrij maken voor de 
fans door handtekeningen uit 
te delen, dit alles om het 10-ja-
rig jubileum van Seven Days Fa-
shion te vieren.
Robin is 30 jaar, hij was de eer-
ste mystery-guest die zich heeft 
onthuld bij ‘Popstars’. Hij is ge-
boren en getogen in Amersfoort. 
Toen hij 27 jaar oud was vertrok 
hij naar Amsterdam. Hij heeft 
veel televisie-ervaring, zo is hij 
negende geworden bij ‘Idols 2’, 
had een vaste rol als Milan bij 
‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ 
en heeft een gastrol gespeeld in 
‘Grijpstra en de Gier’. Ook heeft 
hij ruime tijd full-time achter de 
schermen gewerkt bij de jeugd-

serie ‘Spangas’. 
Bart is 24 jaar en woont in 
Utrecht waar hij dit jaar de op-
leiding mediatechnologie heeft 
afgerond. Momenteel werkt Bart 
bij een evenementenbureau. 
Sinds hij zich heeft ingeschre-
ven bij een castingbureau is hij 
te zien in diverse cmmercials en 
heeft hij eind 2007 een gastrol 
gespeel in ‘Onderweg naar Mor-
gen’. 
Na Popstars zijn Robin en Bart 
elkaar blijven opzoeken omdat 
ze het goed kunnen vinden sa-
men, maar vooral om muziek te 
maken! 
Ze treden samen op door het he-
le land. Vrijdag 25 juni van 15.30 
tot 17.00 uur bij Seven Days Fa-
shion aan de Hagelingerweg 41. 
Iedereen is van harte welkom.

Regio - Op donderdag 24 juni is 
er bij 1618 in Wijk aan Zee een 
speciale Ladies Night voor al-
le vrouwen die iets anders wil-
len dan het WK. De Ladies Night 
waarin een aangename sfeer en 
veel gezelligheid centraal staan, 
begint om 20.00 uur. De kosten 
voor deze avond zijn 14,50 eu-
ro, inclusief de hapjes en drank-
jes. Op deze avond zijn diverse 
leuke activiteiten te beleven. Er 
komt een parfumeriewinkel met 
make-up, er worden kleding- 
en woonadviezen gegeven, er 
is een modeshow, een kapster, 
nagelstyliste, masseuse en nog 
veel meer. Bel familie, vriendin-
nen en bekenden en maak er 
een gezellige avond van! Zie ook 
www.1618.nl.

Ladies night in 
Wijk aan Zee

Hoge scores voor spaar-
hypotheken Hypotheker 
IJmuiden - Opnieuw een top-
positie in de lijst van beste 
spaarhypotheken in de Geld-
gids van de Consumentenbond 
voor De Hypotheker in Ijmuiden. 
Met een score van de hoogst 
haalbare 10 en een 9,5 voor res-
pectievelijk de SpaarBeter Voor-
deel Hypotheek en de Spaar-
Beter Hypotheek eindigden de-
ze door De Hypotheker ontwik-
kelde hypotheken op de plaat-
sen 1 en 2. 
Niet voor het eerst want in haar 
25-jarig bestaan eindigde De 
Hypotheker regelmatig boven-
aan in onderzoeken van de Con-
sumentenbond.
,,Het is een mooie bevestiging 
dat we onze klanten met deze 
hypotheken het beste bieden”, 
reageert Mark van Eck van De 
Hypotheker in IJmuiden. ,,Bij de 
beoordeling van deze spaarhy-

potheken heeft de Consumen-
tenbond gekeken naar bijvoor-
beeld de rente, de eventuele 
aanwezigheid van een verhuis-
boete en naar de voorwaarden. 
De SpaarBeter Voordeel Hypo-
theek en de SpaarBeter Hypo-
theek komen wat dat betreft dus 
als besten uit de bus.”
Naast deze best scorende spaar-
hypotheken biedt De Hypothe-
ker als grootste onafhankelijke 
hypotheekadviesketen een zeer 
uitgebreide selectie beschikba-
re hypotheken. Dat kan omdat 
De Hypotheker zaken doet met 
vrijwel alle belangrijke geld-
verstrekkers in Nederland. ,,We 
kunnen onze klanten zo keus 
bieden uit veel verschillende hy-
potheken”, legt Mark van Eck 
uit. ,,Met als doel steeds voor el-
ke klant een aantrekkelijke hy-
potheek op maat.”Voedingssupplementen 

verhogen welzijn hond
Santpoort-Noord - Veel honden-
bezitters ervaren dat hun viervoe-
ter na een jaar of vijf minder vi-
taal wordt. Zijn vacht wordt min-
der mooi, het gebit verslechtert of 
het dier gaat strammer bewegen. 
Vaak worden de verschijnselen 
onterecht toegeschreven aan ou-
derdom. Ze worden meestal ver-
oorzaakt doordat de  voeding niet 
voorziet in alle behoeften. Voe-
dingssupplementen bieden uit-
komst.
Elke hond is weer anders. Dat 
geldt ook voor zijn voedingsbe-
hoeften. Een keur aan factoren 
als ras, leeftijd, erfelijke aanleg, 
geslacht, inspanning, lichame-
lijke gesteldheid, omgeving enz. 
spelen daar een rol bij. Aan el-
ke baas de lastige taak de beste 
voeding voor zijn hond te bepalen. 
Het dier is immers wel afhankelijk 
van wat zijn baas hem voorscho-
telt. De vitaliteit en huid- en vacht-
conditie zijn aardige graadmeters 
om zijn conditie te peilen. Nadeel 
van deze methode is dat structu-
rele tekorten soms pas na lange 
tijd zichtbaar worden. De voeding 
aanvullen met een voedingssup-
plement biedt uitkomst om ont-

stane klachten te verlichten, maar 
juist ook om ze te voorkomen. 
Het natuurlijke voedingssupple-
ment Hokamix is in de jaren tach-
tig ontwikkeld door Cor Kroes-
ke. Hij ontdekte de voordelen van 
aanvulling met kruiden als een 
natuurlijke bron van onmisbare 
vitaminen, mineralen en sporen-
elementen. Kruiden zorgen niet 
alleen voor de juiste aanvulling, 
maar ook dat stoffen die in het 
voer aanwezig zijn, beter worden 
opgenomen. Bovendien hebben 
ze een positieve werking op ver-
schillende organen en weefsels 
van de hond. Dat maakt kruiden 
een zinvolle aanvulling voor iede-
re maaltijd van hondenbrokken 
of blikvoer. Ook bij een complete 
voeding zijn de positieve effecten 
duidelijk zichtbaar. Iedere hond is 
gebaat bij aanvulling met een na-
tuurlijk voedingssupplement, ze-
ker op langere termijn. Het is te 
beschouwen als een investering 
in het welzijn van de hond!
Voor voedingssupplementen van 
Hokamix kan men vanaf heden te-
recht bij Dierenspecials van Roy-
en, Hoofdstraat 158 in Santpoord-
Noord. Zie ook www.hokamix.nl.

Velsen - Met ingang van 1 au-
gustus 2010 is Danielle Braam-
haar benoemd tot directeur Be-
drijven van Rabobank Velsen en 
Omstreken. Met haar benoeming 
is het directieteam van Rabo-
bank Velsen en Omstreken weer 
compleet. Braamhaar is 37 jaar, 
woonachtig in Haarlem en werkt 
sinds 1996 bij de Rabobank. Ze 
heeft verschillende functies bij 
de Rabobank vervuld, zowel op 
het hoofdkantoor als bij lokale 
banken. In haar laatste functie 
was zij werkzaam als directeur 
Bedrijven bij Rabobank Mid-
den-Westfriesland. Het directie-
team en de raad van commis-
sarissen zijn zeer verheugd met 
de komst van Braamhaar. Fran-
ca van Winkel, directievoorzit-
ter: ,,Wij zijn blij met de aanstel-
ling van Danielle en haar jaren-
lange ervaring die zij meebrengt. 
Het directieteam is compleet en 
kan met volle kracht gaan wer-
ken aan de doelstelling om on-
ze klanten en leden op een ex-
cellente manier te bedienen.’’ Het 
directieteam van Rabobank Vel-
sen en Omstreken bestaat per 1 
augustus uit Franca van Winkel, 
directievoorzitter, Edwin Abee, 
directeur Particulieren, Danielle 
Braamhaar, directeur Bedrijven 
en Kees de Jong, directeur Be-
drijfsmanagement.

Nieuwe direc-
teur Bedrijven 
Rabobank

Feest Avondschool
IJmuiden - Maandagavond heeft 
de Avondschool – SNV (Stichting 
Naschoolse Vorming voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking) weer het cursusjaar af-
gesloten. Ook dit keer werd de 
feestavond gehouden in de feest-
zaal van Paviljoen Noordzee op 
het strand van IJmuiden.
Al jaren achtereen wordt deze 
avond georganiseerd door Piet 
Dekker (voormalig havenmees-
ter van Zeehaven IJmuiden) en 
Frans Koks (Paviljoen Noordzee). 
Naast Zeehaven IJmuiden en Pa-

viljoen Noordzee is ook Keursla-
ger John Groenendaal een vaste 
sponsor voor dit feest en zorgen 
zij voor een lekker drankje en een 
hapje. De deelnemers deden mee 
aan een playbackshow en het 
feest werd ook dit keer weer op-
geluisterd door een aantal optre-
dens van de bekende IJmuiden-
se zanger Cock Zwanenburg, die 
ook dit keer weer geheel belan-
geloos optrad. Hij mag de Avond-
schoolbezoekers wel rekenen tot 
zijn grootste fans. Een aantal van 
hen zong  uit volle borst mee.
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VELLESAN COLLEGE

VMBO-BB • Sofia Ait Bouaz-
za, Britt Beckman Lapré, Michel-
le Beuneman, Jeffrey Bohm, Ay-
segül Bolat, Daphne Broek, Kay-
lie Buis, Charelle Cappelle, El-
ka Cordemeijer, Romy Ebbeling, 
Ibtissam Fadlallah, Evitha van 
Grinsven, Joyce Kalkman, Shan-
nah Kossen, Isabella Olthoff, Thi-
waporn Phookhieo, Emma Ruy-
ter, Demi Warmenhoven, Es-
meralda Zwama. VMBO-KB • 
Mehdi Abbud, Nadia Aloui, Pris-
cilla de Baare, Dieuwke Bouman, 
Noëlle van den Burg, Maay-
ke Busman, Rukiye Cetin, Fou-
ad Daghmoumi, Mitchell Dames, 
Dylan Dieckman, Sorsha Duijne-
veld, Kim Duindam, Niklas den 
Dunnen, Esmee Eijlers, Jon Exal-
to, Michael Geusebroek, Michel-
le de Groot, Zahra Habibollah, 
Marjolein Hagen, Marije ‘t Hart, 
Mike van der Heide, Thomas 
Heitzer, Djim van ‘t Hof, Koen 
Holshuijsen, Jimmy Jansen, Kim 
de Jong, Daniël Keuzekamp, Mi-
chelle Kist, Marc Kloosterboer, 
Roos Koman, Rochelle van Koot-
en, Niels Krawczyk, Dina Labrini, 
Rianne Langbroek, Priscilla de 
Lange, Maxime Langendijk, Syl-
vana Lenting, Lisa Mooij, Omar 
Mungambo, Dominique Noor-
man, Kristy Oosten, Linda van 
der Plas, Shannon van der Plas, 
Stephanie van der Plas, Charity 
Post, Lara Post, Rowie Post, Arie-
na Postma, Stephanie Radema-
ker, Tess Ringersma, Jeffrey Ro-
landus, Jeffrey van Roode, Don 
van Schinkel, Nikki Simonse, 
Joeke Smeenk, Mandy Swanink, 
Sandra Swier, Maaike Swiers, 
Kayleigh Taag, Mehran Teimo-
ri, Thierry Tijms, Aileen Timmers, 
Mark Visser, Whitley van der Vlis, 
Julia Vogel, Rick de Vos, Cas de 
Vries, Alex Weber, Javir Wijger-
se, Joris van Wijk, Remie Wij-
ker, Twan de Wilde, Joris van 
der Worp, Emre Yentur, Sammy-
Jo van der Zee, Rosie Zoetelief, 
Joost Zuiderwijk. MAVO • Dylan 
Aardenburg, Judith Aardenburg, 
Sam Aistleitner, Joanne Bakker, 
Licha Bax, Larissa Beck, Robin 
de Bie, Marianne Bosma, Glenn 
Bosua, Tanja de Bouvré, Roland 
de Bruijn, Kelly Cossee, Man-
dy Deiman, Erica Dennis, Mandy 
Drommel, Cathy Goedhart, Ca-
rolien Hoekstra, Sanne Hoitin-
ga, Kevin Houwen, Sam Huis-
man, Leon Huveneers, Daph-
ne Kaldenbach, Milan Karssen, 
Ramona Klaassens, Donny Klok, 
Rick de Koning, Max Kroes, Tom 
Kruijff, Raisa Kuijt, Simone van 
Leuveren, Kimberley Lieven-
se, Jaap Limmen, Kelly de Looff, 
Shanice Lucke, Freek Martens, 
Kayleigh Otte, Sander Otte, Es-
ra Oztemir, Lorenzo Paardekoo-
per, Merel Peschar, Lindsey Pij-
pers, Tessa Raap, Kira Rokx, Fio-
na Schuyt, Jelle Schweigmann, 
Tessa Spitsbaard, Joost Vink, 
Sam Welp, Michael Whittaker, 

Mitchell van Wolferen, Manu-
ela van Zwieten. HAVO • Julia 
Albers, Manon Binkhorst, Bar-
bara Braak, Emma Fabri, Thom 
van Gerven, Steven Hartog, Bas 
Hoogewerf, Bastiaan van den 
Hurk, Judie Ibrahim, Lisa de Ja-
ger, Thomas van de Kamer, Nik 
Lebbe, Ine Meester, Niels Meijer, 
Alex Newsky, Mike Niesten, El-
la Petrosyan, Thom Picavet, Che-
rety Poelarends, Gitta Prijden, Li-
sa Rengers, Jackie Schoo, Joey 
Schoo, Richard Smink, Maaike 
Snoek, Jip Stegmeijer, Sebastian 
Tijl, Jeffrey Verdikt, Florine Ver-
hagen, Samantha van der Wal, 
Mandy de Weers, Patrick Wijn-
tjes, Jan de Wit. VWO • Hanan 
Bahar, Joey Deiman, Maja Dijk-
huis, Tom de Jong, Tugba Ozte-
mir, Angela Romeijn.

GYMNASIUM FELISENUM 

Gymnasium • Robin Bach, Leks 
Betlem,Yannick Déjean, Hil-
de van Egmond, Aaron Groe-
neveld, Floortje Guijt, Janneke 
Hammerstein, Vincent Hoorn, 
Isa de Jong, Ilias van der Len-
de, Simone van der Plas, Boris 
Ponsioen, Tessa Raadman, Louis 
Rombouts, Marijn Stevering, Ilja 
Tijl, Jelle de Vries, Joshua Wong, 
Joyce van Wunnik, Lucas Zee-
venhooven, Lucas  Antonisse, 
Manon Blom, Lot Bosma, Sybren 
Bruin, Vivianne van der Hauw, 
Merit Koutstaal, Aïssa Kraaijen-
brink, Michelle Oude Groen, 
Stella Overman, Koen Putman, 
Eline de Ruijter, Roman Schu-
macher, Sander  Visser, Dook de 
Vries, Jeroen Zeegers, Frianne 
Zevenbergen, Raisa Zwart, Iléne 
Baltes, Jildau Bras, Manon Cas-
see, Myriam de Graaf, Piet Groot, 
Rachelle Handgraaf, Frederike 
Jansbeken, Martijn Kamps, Feli-
cia Liu, Inge Prins, Victoria Ted-
jawirja, Alexander  Westerveld, 
Yorick van Amstel, Tim Bakker, 
Gijsbert de Boer, Tom Brinkman, 
Marieke de Bruine,Thomas Bu-
ters, Wilco van Dijk, Rolien Gans, 
Marina Huijboom, Olaf IJzerman, 
Coby van de Kamer, Jasmijn Kus-
ters, Tim Molenaars, Mick Mul-
der, Stefan Paap, Laura Ruste-
meijer, Ivo Sprinkhuizen, Martijn 
Starmans, Joshua Stewart, Ru-
ben Verweij, Evelijn Vink, San-
ne van der Waart, Marnix Witte-

brood, Sanne van Aalderen, Su-
zanne van Aalst, Fabian Bender, 
Kirsten de Boer, Noortje Delis-
sen, Josephine Eisses, Ingeborg 
Folkers, Alexander de Groot, 
Joost Hollander, Jens Jansma, 
Jeroen de Jong, Thijs Lameijer, 
Roel van der Molen, Boris Mul-
der, Petra de Niet, Lisa Opdam, 
Luuk Picavet, Roland Schneider, 
Marjolein Vingerhoed.

DUIN EN KRUIDBERGMAVO

MAVO • Brian-Ray Alonso Gó-
mez, Denja Baumgartner, Mike 
van den Berg, Reen van Berkel, 
Marijn Annicka Bes, Bart Pie-
ter Jacob Bijker, Chantal Blans-
jee, Menno Boerrigter,  Dun-
ja Anna Bok, Jesse Booij, Job 
van den Born, Kim Stephanie 
van den Bosch, Dennis Richard 
Buwalda, Daisy Carati, Tim Car-
baat, Arzu Çelik, Marinus Wil-
lem Jurriaan Diehl, Jari Jelmer 
Dikker, Lindsey van Duijvenbo-
de, Sabine Ebbeling, Samir EL-
Kaddouri, Kelly van Erkel, Chris-
sy van Es, Nicky van Es, Nadine 
Graaman, Adjuna Naobi Groot, 
Eva Creszentia Groot, Stan van 
Heems, Rico van den Heuvel, 
Koen Hoogendijk, Len Hopman, 
Rick Egbert van den Hurk, De-
nise Jansen, Kelly Elise Joan-
na Janssen, Léon Mitchell Jans-
sen, Lisette de Jong, Moham-
mad Milad Jousefzai, Ahmed 
Al Kaabi, Kicky Kessler, Nasi-
ra El Khattabi, Bram Dirk Kief-
tenbeld, ��Seval Ikra Kiliç, Niels 
Kollaard, Huib Jan Kools, Len-
nert Jan Koomen, Richard Chris-
tiaan van der Kooy, Cindy Korf, 
Mitchel Jozef Marcel Kors, Niels 
Christiaan Kortekaas, Silvie Kos-
ter, Kaylee Melody Kouwenoord, 
Stefan Kraaijenoord, Jari Kraw-
czyk, Samantha Kuijs, Jordy de 
Lang, Wesley Pak Jan Lau, Kim-
berley van Leeuwen, Astrid van 
Loon, Arnold Jacobus Loupat-
ty, Olaf Jan-Peter Mantje, Dan-
ny Molenaar, Lysette Muller, Thu 
Thuy Pham, Larissa van der Plas, 
Stefan Arend Poppe, Anne Sop-
hie Postma, Naomi van Reeuw-
ijk, Narjis Regadane, Stella Roo-
zen, Beau Janine Rutters, Ste-
fan Omar Sakr, Caithlin Schaap, 
Kimberley Margaretha Schel-
vis, Chantal Kimberly Chloé van 
Schip, Melissa Johanna Beatrice 
Sneekes, Justin Speet, Sascha 
Spruijt, Albert Jan Stuut, Daniël-
le Ramona Suijkerbuijk, Mano-
lya Taylan, Jeroen Nicolaas Hen-
drik Vader, Kelly Valent, Fleur 
Wilhelmina Maria van der Vel-
den, Denise Verdoes, Romi Mar-
garitha Vergers, Don Verhage, 
Ingmar Visser, Jimmy Vlaspoel, 
Joshua Marten Leo de Vries, De-
wi Warmerdam, Lonneke Weber, 
Lesley Wenting, Bart van Werd, 
Marc Antonie Witteman, Rick 
Wolfs,Dyon Worst, Veronique 
Wyrobek, Esra Yilmaz, Lennart 
Jonathan Zegerius.
TECHNISCH COLLEGE VEL-

SEN

Voertuigtechniek-BB • Mart 
Hendrickx, Kevin van Loon, Paul 
van Rijn, Ammar Sultan, Ted 
Sweers, Stefan Verspoor, Egbert 
van Wendel. Bouwtechniek-BB 
• Nick Cohen De Lara, Laura van 
der Does, Michael Heilig, Jogan 
Jevtjajev, Ryan Manson,  Marc 
Post, Gino Schaap, Jeroen Sloot, 
Jeroen C. Sloot. Elektrotech-
niek-BB • Chris de Boer, Ronald 
Koning, Adrian Kors, Arnoud 
van Regteren. Installatietech-
niek-BB • Marc Bakker, Sezgin 
Kat, Guido Koelemij, Niels Pri-
mowees, Mikey Schipper, Dave 
van Spronsen, Bobby Stam, Tim 
Veldman, Raymond de Visser, Ar-
jan Vogel, Nail Yilmaz. Metaal-
techniek-BB • Tyron Blok, Je-
roen Boeree, Gerrit Boudewijn, 
Nick Dekker, Mick Groen, Ryan 
Groen, Bob Honout, Emiel Mak-
kes, Kevin Meijer, Vincent Minne-
boo, Kevin Rijnders, Patrick Vink, 
Danny Wildeboer. Voertuig-
techniek-KB • Mitchell van der 
Blom, Paul Buitenhek, Mitchell 
van Buuringen, Nick Cappon, 
Dave Corbeek, Nick Damsteek, 
Ben van Lieshout, Justin Pol, Jo-
nas Rathman, Erik Slagboom, Le-
roy Smid, Dennis Spanjaard, Re-
né Vosse. Bouwtechniek-KB • 
Jimmy Bos, Joey de Jong, Dennis 
Kraaijeveld, Danny van Leeuwen, 
Roel Nelis, Sander Piepers, Men-
no van der Steen, Bart Verbrugh. 
Elektrotechniek-KB • Leroy van 
Aanholt, Dennis Bolhuis, Henk 
Castricum, Sem Groen, Wouter 
de Haas, Dennis Hoenderdos, 
Michael Melse, Mitchell Schoorl, 
Jelle Snoek, Bart Spanjaart, Nino 
de Vries, Danny Zeeuw. Installa-
tietechniek-KB • Kelvin Lake-
man, Patrick Lenaers, Aldo Mo-
raal, Berend Sintenie, Nick Does. 
Metaaltechniek-KB • Niels 
Bontje, Stef Brouwer, Erik Bui-
tenhek, Jack Drost, Bryan Duij-
neveld, Ricardo de Gelder, Nick 
de Haas, Roy Kramer, Marc Liem-
burg, Daan Plug, Jack van Rijn, 
Bryan Roessink,Koen Schoorl, 
Ben Vennik, Arjan de Wijs.

ICHTHUS LYCEUM

HAVO • Koen Baalbergen, Ro-
ger Balm, Susanne van Berkom, 
Marilou Binkhorst, Bram van 
der Blij, Jordy Blomvliet, Fran-
sica de Boer, Menno Brands-
ma, Amber Broek, Melissa Brus-
saard, Luc Buurman, Tessa Che-
ret, Susan Daneshgar, Eline Dek-
ker, Thom Does, Julia Dorst, Ya-
nick van Drunen, Gils Duijn-
dam, Lisanne Geldof, Rens Gre-
veling, Babette Groffen, Lesley 
de Groot, Reinier Harsveld, Wil-
lemijn Honders,Daan Hoogakker, 
Anouk Hoogsteder, Meinko Ke-
ijzer, Martijn Klok, Noortje Kok, 
Nur Köksal, Romée Koning, Gin-
ny Koster, Jim Koster, Anne-Roos 
Kuipers, Mario Kuling, Daphne 
Kuntz, Jasmijn  Lammers, Guido 

Lauer, Melvin Loogman, Sheraaz 
Madhar, Manon Mantel, Jas-
per Martens, Ben Meged, Noach 
Meged, Anton Melentjevs, Wa-
hid Mohammadi, Jelle Mooi, Rick 
Mussche, Daniëlle Nelis, Mariëtte 
Nieuwenhuizen, Esther van Nor-
de, Jeffrey de Pauw, Maarten van 
der Plas, Vincent Poelmeijer, Ma-
raise Post, Thimo Ramakers, Bi-
anca de Roode, Marjolein de Rui-
ter, Lisa Samson, Markt Schmidt, 
Patty Schol, Bastiaan Scholten, 
Maartje van Schooten, Jurgen 
Schouten, Sem Spits, Dieu Thai, 
Bas de Valk, Patrick Vastenhouw, 
Sanne Veltkamp, Chris van Vel-
zen, Luciano van der Wal, Pris-
cilla Warink, Floris Welman, Iris 
van Westerop, Hugo van Willi-
gen, Diewertje de Wit, Roos van 
der Woude, Danissa van Zan-
dijk, Joey Zeegers, Youri Zeegers, 
Maaike Zwanenburg.  Athene-
um • Zaynab Al-Hussein, Mat-
thijs Alderliefste, Julia Bakx, San-
ne van Berge, Thomas Gouds-
waard, Marthe van der Klein, Ri-
anne Kneppers, Michiel Kruije-
naar, Machiel Langendoen, Nick 
van Loo, Merel Ooteman, Jeanet-
te de l’Orme, Corinna Peekel, Thu 
Hang Pham, Lieke Pijnacker, Le-
onie van der Plas, Jasper Roelofs, 
Jasper Rooijers, Gamze Sarier, 
Lisa Seltenrijch, Eveline Speich, 
Yvette Takken, Martijn van Ton-
geren, Robin Veenstra, Pascal 
de Vilder, Ricardo Vlieland, Nick 
Vrugt, Myrte Willems. Gymna-
sium • Zahra Al Zamily, Sharon 
Captein, Joris Cassee, Kim de 
Jong, Aline Kroon, Camille Mier, 
Sanne Molenaar, Mirte Post, 
Giverny van Toombergen, Kirsten 
Verhage, Pernette Wubbenhorst, 
Stephanie Zeulevoet.

MARITIEM COLLEGE VELSEN

VMBO-BB • Coen Bakker, Je-
roen Bakker, Kevin Leijen, Mike 
Nijenhuis, Johan Noppert, We-
sley Reyes, Noor el Safti, Dylan 
Streifel, Dylan Vermeulen. VM-
BO-KB • Koen Al-Rawi, Tom Bos, 
Lars Glashouwer, Mark Kat, Bram 
Lammers, Kaylee Plumstead, Le-
on Poliste, Sonny van Reijn, Nick 
Romeijn, Marien Schot, Jeffrey 
Spilt, Bas van Veen, Yoeri Ver-
hoef, Mees Vriesema, Darryl We-
ijde, René Woldendorp, Harriette 
Wakker.

TENDER COLLEGE

VMBO HA-BB • Benjamin Grit, 
Egemen Kayabidi, Bart Noort-
man, Ismahan Tekeli. VMBO 
HA-KB • Tom Boevé, Daniëlle 
de Goede, Bart Goos, Sam van 
Haren, Nigel Kramer, Kuno van 
der Linden, Remco de Rooij, Jor-
di van Stein. VMBO ZW-BB • 
Brenda Beuving, Sabine Klomp, 
Talina Korf, Melissa Koster, Ju-
ne Wessels. VMBO ZW-KB • 
Sharon Brouwer, Nina Hermans, 
Rein Kooijman, Madelon Schilp.
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VMBO-TL • Manon Aarsen, Ya-
ssin Altai, Amir Bellafkih, Bonno 
Beths, Tjardo Bijster, Romy Blom, 
Alex Bojadzic, Manuela Bosman, 
Kenneth Bottelier, Arend Boxe-
laar, Amber Busscher, Furkan 
Can, Richard Chen, Miyase Ci-
blak, Firman Dadang Hanapi, Jor-
dy Dam, Marjolein van Dijk, Yoeri 
Duijs, Terry Engelhart, Ivo Eppink, 
Mitch Faas, Patty Floris, Marcia-
no de Graaf, Yoeri de Graaff, Yo-
rick de Groot, Linda Grout, Lotte 
Haak, Bart van Hasselt, Bas Hei-
liegers, Xander Henneman, El-
vin Hennink, Mink Hesmerg, Me-
rel Hirs, Bas Hoekstra, Lidewij van 
der Hof, Dylan Huis, Davey Huls-
hof, Casper de Jong, Claudia van 
‘t Klooster, Michael van der Knijff, 
Leroy Kuipers, Gwenny Laadstra, 
Dounia Lazâr, Laila Lazâr, Wesley 
van der Lee, Ilse Ligthart, Priscil-
la Mahomedhoesainkhan, Lin-
da Mesman, Laura Moeke, Pey-
ton Mosch, Manouk Nawijn, Tim 
Neijndorff, Kimberly Obbens, Ge-
orgina van Oostrum, Roos Ot-
ten, Mylène Peek, Sarah van der 
Poll, Mathijs Raspoort, Jim Ro-
thweiler, Babet Roza, Sara Sa-
lib, Tim Samson, Ani Sarkisjan, 
Palwashah Sayar, Steffen Schet, 
Fleur Schipper, Niels Scholtens, 
Sharon Schrijver, Michelle Schut-
ter, Maarten Spierenburg, Liam 
Summers, Desiree Theeven, Duy-
gu Uslu, Iris van Vaneveld, Wisse 
Vink, Dennis Vrugt, Ruben Wes-
selink, Dylan Wouterlood. HAVO 
• Najim Abdellaui, Tugçe Akdemir, 
Iris Appelman, Yassine Azouagh, 
Lars Baaijens, Tessa Bakker, Lotte 
Balm, Floor Blom, Milo Boer, Rico 
de Boer, Alex Bolkensteijn, Dou-
we Bosman, Diede Bosschaart, 
Paul Bot, Wouter van Buitenen, 
Richard van Daalen, Ryan Dekker, 
Mirthe van Donselaar, Jesse van 
Erkelens, Teun de Groot, Lieke 
Hartmans, Assad Hasan, Zaki El 
Hasnaoui, Huguette de Heer, Tim 
Heijne, Britt Hekelaar, Mike Hes, 
Jeroen Hijdra, Benjamin Hulsman, 
Gina Intili, Mahira Jabar, Rens-
Jan Jaspers, Rein Jonkman, Mou-
nir El Kanddousi, Elaine Keet, Jeff 
Kemper, Jaimy Landman, Daphne 
Loerakker, Ryan de Looze, Jeanine 
van der Lugt, Stefan Moes, Oualid 
Mohdadi, Ilja Munsterman, Kenny 
Nguyen, Nina Nicolai, Nick Oos-
terwijk, Vigi van Oostrum, Mit-
chell Pauwels, Lauren Puts, Daph-
ne van Putten, Rianne Roosen, Iris 
Rozeboom, Tessa van Schendel, 
Mike van Schie, Kathleen Schol-
ten, Emmy van Schooten, Nick 
Schous, Jitske Snoek, Rein Span-
jer, Rick Stokman, Naomi Stol, 
Aurel Sudiarto, Bram Swart, Bart 
Teeuwen, Jesse van Veen, Jasper 
Verdonk, Bas Vermaat, Michel-
le Vermolen, Naomi Vlegels, Abel 
van der Wal, Max op de Weegh, 
Joël van Wijk, Stephanie Wijkhui-
zen, Anna Wildeman, Eric de Wit, 
Rocco van Wort, Bastiaan Wou-

denberg, Lize Zieltjens, Lotte Zil-
ver, Sven Zuidweg. VWO/Athe-
neum • Maartje Allebes, Roel 
van Bakkum, Bechir Belhaj, Ya-
ssmina Benhaddi, Sharon Bijs-
ter, Eva Boer, Melanie Boonstra, 
Stephan Broek, Lars Broekhui-
zen, Anne Brummelkamp, Abdul-
lah Çiftçi, Lisa Crans, Max van Eg-
mond, Lian Esveld, Sebastiaan la 
Fleur, Charlotte Glas, Linda Gott-
mer, Welmoed van der Hof, Le-
on Hogenbirk, Denise Kal, Alwin 
Kieboom, Collin Kramer, Eline van 
Leeuwe, Yona Lesger, Laurens 
Ligtenberg, Sophie Munsterman, 
Sanne Nusselder, Rosa Poell, Ma-
rije Postuma, Jeroen van der Put-
ten, Roza Schous, Tobias Schra-
ma, Eva Selhorst, Nisjaat Sheik 
Joesoef, Ivar van Teeseling, Elai-
ne Thiele, Danny Tol, Canan Unal, 
Judith Verbeek, Eline Vis, Amber 
Visser, Anouk Visser, Joy de Vries, 
Lot van der Wateren, Sylvana van 
Weel, Milly Willemsen, Alper Yer-
libucak.

MENDEL COLLEGE

VMBO-TL • Jafar Abdeen, Lau-
rens Barnhoorn, Sanne Bastia-
ni, Sanne Beekhuis, Mitchel van 
Bever, Stephanie Bos, Gabriël-
le Broertjes, Kimberley de Bruijn, 
Koen Cornet, Matisse van Dam, 
Sophie Duval Slothouwer, Miran-
da Ekens, Mustafa Elmas, Du-
stin van Gils, Marvin de Goe-
de, Kees Gorter, Willem Griffioen, 
Pim van Groeningen, Melissa de 
Groot, Ilmar Hansen, Bram Hart-
man, Christel Hendriks, Christi-
an den Hertog, Mariëlle Hoeboer, 
Dwight Huizer, Steve Hulsber-
gen, Isolde van IJzendoorn, Rico 
de Jong, Marisa Joosten, Steven 
Joustra, Melissa Kaasenbrood, 
Levi Kamps, Tim Kathmann, Ru-
ben Kloos, Dylan Koning, Rosan-
ne Kooij, Michelle Lablans, Robin 
Lankheet, Fleur van Latum, Eline 
Leeuwenstein, Leila de Ling, Roos 
van Lint, Evert-Jan van der Meer, 
Samantha Menting, Alvin Merks, 
Tessa Moison, Sam Morselt, Tjerk 
de Nieuwe, Jasper Oud, Bas Out, 
Mara van Ouwerkerk, Emre Özen, 
Roy van der Plas, Tobias van der 
Poll, Hidde Postuma, Cassandra 
Romijn, Shirley Schipper, Anne 
Smink, Cato Stigter, Robin Stoe-
velaar, Daisy Timmerman, Joshua 
Turpijn, Aniek Veldhuijzen, Janet 
Vink, Kim de Vlieger, Pim van der 
Wal, Claudia Wijdeveld, Shelley 
Wildschut, Marit Wirsing, Chris-
tiaan Zwanenburg, Mitchel van 
der Zwet. HAVO • Sumaya Ab-
deen, Fernando Alphenaar, Ha-
fida Aynan, Lucynda Baars, Enes 
Bahadir, Bas Bakker, Leroy Bale-
mans, Emir Bayraktar, Yves de la 
Bije, Beau Bijl, Thomas Blaauw-
broek, Ruben Blom, Dina El Blu-
ny, Rick de Boer, Laura Boersen, 
Vincent van den Bogaardt, Len-
naert Both, Jasper Boutellier, Tom 
Braakhuis, Amber Brendel, Tim 
van Broekhoven, Dorien Bruul, 
Shannon Coster, Rick van Dam, 

Chris Dekker, Daan Dekker, Dieu-
wertje van Deursen, Christiaan 
DHondt, Steven van Dijk, Babet-
te Dijkstra, Quinten Dijkstra, Sas-
kia Dorlandt, Mart Dubbe, Jip van 
der Duin, Stacey Dutry van Haef-
ten, Robert Eichelberg, Kevin El-
ferink, Angela Fernandez Voort-
man, Laura Freijser, Marie de 
Groot, Arianto Gruijters, Kelly Hel-
linga, Jacqueline Helversteijn, Ya-
smin Hendriksen, Imke van Herk, 
Isabelle van der Hoeven, Rodger 
Honnebier, Jesper Hoogland, Ard 
Hospers, Demi Jansen, Thijs Jan-
sen, Myriam de Jong, Niels Kamp-
huis, Maarten Kant, Susanne van 
Kleef, Dieuwke Klene, Romy Kok, 
Christel Koks, Manon Kol, Bart 
Konings, Anne Kruijsen, Katin-
ka Kruseman Aretz, Wouter Kuijl, 
Koen Luiten, Pascal Maas, Pa-
trick Meijer, Stefan Meijer, Man-
dy Menting, Valentijn Metten, Mi-
lou van Meurs, Anneloes Min-
nema, Daniëlle Moeke, Janneke 
van Nieuwland, Daniël Oliemans, 
Mürsel Özdemir, Nochtli Peral-
ta Alvarez, Brinno Pijnaker, Pieter 
Pluis, Debora Pol, Simone Polman, 
Roy van der Putte, Kees Raate-
land, Ilia Raskin, Wesley van Ra-
venzwaaij, Marijn van Reeuwijk, 
Tom van der Roest, Jitske Rook, 
Lisanne de Ruijter, Emma Rutte, 
Lynn Sangers, Djoey van Schaik, 
Jonas van Scherpenberg, Pas-
cal Schet, Fabian Schipper, Juliet-
te Schoemaker, Lieke Sleper, Jo-
landa Smaal, Ruben Smit, Lisan-
ne de Snoo, Karo Stam, Christi-
aan Steenken, Thijs Stringer, Cen-
net Turan, Renske Venema, Su-
zanne Vester, Niels Vogelaar, Li-
sanne de Vos, Katka Voves, Tim 
de Waal Malefijt, Robin Walsmit, 
Maud Wedman, Eveline de We-
ijze, Deborah Wilbrink, Niels Win-
kel, Romana Winter, Niels Wir-
sing, Vincent van der Wolf, Marije 
Wolter, Kevin Zijlmans, Glenn de 
Zwarte. VWO • Robin van der Aa, 
Meltem Akin, Jeanine van Am-
sterdam, Koen Batteram, Debo-
rah Binnendijk, David Blok, Piet 
Bont, Marjolein van der Boon, Ke-
vin Boots, Suili Bot, Laurens van 
Brandenburg, Eline Brands, Suzet 
Brinkman, Chantal Coskunsoy, 
Laura Dekker, Ilse DHondt, Daan 
van Diepen, Jelte Doeksen, Jas-
per Eenhoorn, Julia van Egeraat, 
Ilse Eland, Patrick Elferink, Ro-
gier Fortuin, Li Hong Gosen, Me-
lissa Haamans, Annelieke Ha-
gen, Timo Haver, Mats Heems-
kerk, Manique Hendricks, Wil-
lemijn Hooij, Tom Hulsman, Au-
ke Jager, Sophie Jansen, Wouter 
’t Jong, Marc Jonk, Jan Jonkman, 
Michelle Kaasenbrood, Caroline 
Kilg, Bram Klatser, Lisa klein Gol-
dewijk, Jens Klooster, Linda Koet-
sier, Nicole Kok, Hugo Koning, Es-
ther van der Kooij, Monique van 
der Kooij, Ruben Kooij, Anne Kos-
ter, Carmen Kremer, Babette Kui-
per, Rein van Leeuwen, Roos Ma-
joor, Pelle van Manen, Melvin van 
Maren, Nikolina Markovic, Lotte 
Meijhuis, Phyllis Meyjes, Aishah 

Mousa, Lisa Pagan, Jesse Pel-
grim, Naomi Peters, Fannie Pie-
lage, Raoul Plessius, Fabian van 
der Poll, Lisa Robbertsen, Chan-
tal Roosen, Niels Rozemeijer, Jelte 
Schaapman, Sabine Schaapman, 
Kelly Schuller, Stephanie Schuller, 
Olga Smits, Lisa Steenkamp, Car-
lijn Strodijk, Elnaz Tafrashe, Colet-
te van der Vat, Bas van der Vel-
den, Fabian Verhage, Dennis van 
der Voorn, Anne de Vries, Maxime 
Weijma, Saskia te Welscher, Priy 
Werrij, Sietse de Wit, Koen Witte-
man, Sabine van der Wolk, Fleur 
Zwanenburg, Max Zwartjes.

HARTENLUSTSCHOOL

VMBO-TL • Alex Aarts, Kris Al-
denkamp, Jeroen Alders, Jas-
per Bakker, Pieter Bakker, Romy 
van Balen, Kelly Bigirindavyi, Ni-
na Bleeker, Anouk Blom, Floris 
von Bönninghausen tot Herink-
have, Sanne van den Bos, Miriam 
Boukhizou, Maxime Boulonois, 
Jeroen Brand, Maartje Brans, 
Retch Brouwer, Anna Bruin, Rian-
ne Buijs, Roy Burg, Eline Claase, 
Dennis Clarenburg, Guus Clous, 
Ritsaert Cluistra, Tom Dekker, 
Kas van Dorp, Sally Dorst, Bram 
Geutskens, Roy Gilissen, Nadine 
Gras, Cathelijne Greveling, Niels 
Groeneveld, Sanna Hammouchi, 
Soumia Hammouchi , Ricole Ha-
zewindus, Jolisa Hollander, Ma-
rijke Hollander, Mathilde Hoo-
gerwerf, Wesley van Huffel, Se-
bastiaan Huijzer, Steffany Jans-
sen, Nick van Katswaarde, Rob 
Kea, Melanie Kiewiet, Juul Klat-
ser, Emily van Kooten, Frederick 
Kramer, Didi Lange, Remco Lazet, 
Jesse van Leeuwen, Dineke Le-
naarts, Sander Loogman, Lidewei 
Maartens, Melvin van der Meer, 
Guido Meeuwes, Elise Meihuizen, 
Wieteke Nederkoorn, Britt Nelis, 
Rocco de Niet, Niek Oldenburg, 
Sophie Oldenburg, Daan Otten, 
Megan Overbeek, Tim Poelen-
jee, Justin Reumann, Gaby Rutte, 
Samantha Scheenaard, Tim van 
Schie, Tessa de Schipper, Taeke 
Schol, Annabel van Schooten, Ni-
cole Schrijver, Alwin Sewalt, Deni-
se Sintenie, Natasja van der Spek, 
Daan Storm, Bob Suurling, Jo-
nathan Teunissen, Amber Tromp, 
Max Valent, Laure van der Velden, 
Hugo van der Veldt, Max Vieleers, 
Bas Visser, Remco Vogel, Sarah 
Vonsee, Mathijs de Vries, Justin 
Walsh, Annemieke de Weijze, Juli-
us Welman, Louise van Wijk, Beau 
Willems, Jimmy Wuck, Roxanne 
van Zalinge, Manon Zwart.

STERREN COLLEGE

Consumptief-breed-BB• Sjoe-
rd Kroon van Diest, Melissa Jan-
sen, Guido Miedema. Consump-
tief-breed-KB • Killian Bijster, 
Sandro Minicucci, Jeff Zoethout. 
Elektrotechniek-BB • Tim van 
den Berg, Michiel Bolleman, Dan-
ny Eekhof, Colin Jong, Andy Kees-
man, Thom van der Linden, Step-

han Miranda, John van Rijn, Tom 
van der Werff, Wesley Uitendaal. 
Elektrotechniek-KB • Dewi Cle-
ments, Huib van Galen, Jeffrey 
Huijboom, Ricky Lanenga. Meu-
belmaken-BB • Sidney Blokker, 
Ben Gerrits, Steven Groenhuijzen. 
Meubelmaken-KB • Daphne 
Nouwen. Landbouw-breed-BB 
• Louisa Bleumink, Mai-Li Hoog-
lugt, Ashley Lammertsma. Land-
bouw-breed KB • Elisa de Goe-
de. Handel & Administratie-BB 
• Justin van Blitterswijk, Yuri van 
Buuringen, Don Frijn, Nilay Gök-
sen, Lejla Ibiševic, Martijn Kroes, 
Lianne Krouwel, Arthur van der 
Linden, Robert Mimoso, Lisa Ol-
gers, Rose Tijms, Mitchel Willem-
se, Melissa Woning, Ebru Yüksel. 
Handel & Administratie-KB • 
Badr Badi, Laura Bouman, Rama-
zan Çelik, Budiman Dadang Ha-
napi, Mariska Hollemans, Noël-
le ter Horst, Max Kuijkhoven, Alex 
Nabiyar, Priscilla Portegies, We-
sley de Rooij, Robin Verbeek, Bar-
ry Vredenberg, Desiree van Woo-
ning, Loëlle Zitter. Consump-
tief Horeca-BB • Duco Boukes, 
Swaen van Delft, Jordan Giesber-
gen, Charelle Hendrikse, Lars van 
Hoven, Brandon Meijerse, Siets-
ke van der Meulen, Priscilla Oos-
terveer, Demi Ootes, Sanne Ste-
neker, Sophie Terhorst, Bas Velt-
huis, Robert Vleeshouwers, Roos 
de Vries, Rowan de Vries. Con-
sumptief Horeca-KB • Tom van 
Beek, Daan Bergkamp, Patrick 
Boeser, Judith Bouwknegt, Timo 
Drost, Johnno Hulshof, Sowy Ko-
lijn, Sem Latzko, Louise Loupat-
ty, Sharon Monrooij, Sandy Schip-
per, Brian Schnieders, Tessa van 
Wijngaarden. Metselen-KB • 
Pim Arons, Reno Bangma, Joey 
Broers, Carlos Guzman Zapata, 
Julian Heeres, Barry Kok, Rem-
co Kortenaar, Sven Meinema, Ke-
vin de Ruiter, Dominique Schem-
mekes, Dylan Speelman, Cebrahil 
Tas, Jordi van Teijlingen, Nick van 
Vilsteren. Metselen-KB • Gior-
gio Trouwen. Metaal-BB • Joury 
Does, Matthieu Stijnman, Remon 
Witteman. Timmeren-BB • Roy 
Dammiaans, Bas Dekker, Joey 
van den Ham, James Hoogstins, 
Jan Koekenbier, Mitchell van der 
Kuijl, Ronald Lijnzaat, Arjee Pa-
clita, Maurice Plug, Mike We-
ber. Timmeren-KB • Don Dre-
ijer, Danny Glasius, Jeroen Klein, 
Jeroen van der Leij, Joey Sneek. 
Transport & Logistiek-BB • Bri-
an Duijn, Michel Jongert, Cas 
Kuijer, Jack Wijnalda, Gino Wilhel-
mus. Transport & Logistiek-KB 
• Rick Kastelein, Jorn Lansdaal, 
Nick Nijssen, Rens van de Polder. 
Uiterlijke Verzorging-BB • Cha-
rella Chadli, Kim Dikkeboom, Bo 
van Herp, Melanie Jacobs, Alena 
Meijer, Joyce Muilwijk, Jaimy de 
Nijs, Staisy Prins, Michelle Taling. 
Uiterlijke Verzorging-KB • Tes-
sa Bol, Latifha Flanders, Joy van 
Kampen, Inga van der Kuil, Akita 
Makkelie, Daphne Regelink, Cyn-
thia Rolsma.
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IJmuiden - Zondag 4 juli is het 
Bunker Museum IJmuiden weer 
te bezoeken. Het buitenterrein 
is uitgebreid met gereconstru-
eerde loopgraven en wandel-
paden. Er is een wisselexposi-
tie over Pluto, een pijpleiding die 
over de bodem van de zee van-
uit Engeland tot in Nederland 
liep. De openingstijden zijn van 
11.00 tot 16.00 uur. Het Bunker 
Museum staat aan Badweg 38 in 
IJmuiden, tegenover Camping de 
Duindoorn. De toegangsprijs be-
draagt 3,00 euro en is voor kin-
deren tot en met 12 jaar gratis. 
Zondag 1 augustus wordt er 
op het museumterrein op klei-
ne schaal gestreden. De organi-
satie Battle Tank Nederland zal 
een demonstratie geven met ra-
diografisch bestuurbare tanks. 
Het is ook weer mogelijk om een 
bunkerwandeling te boeken met 
WN2000, kosten 6,50 euro. In-
schrijven is verplicht, online via 
de website,  of via 06-14631957. 
WN2000 is dit seizoen gestart 
met interessante lezingen in het  
Educatorium dat onlangs is uit-
gebreid met audio- en visuele 
middelen. Wil van Rixel geeft een 
dia-presentatie over de aanval-
len op de Rührdammen in Duits-
land. Ruud Pols zal een lezing ge-
ven over de bunkers in IJmuiden. 
Jovka Pauwels geeft een cursus 
(bunker)fotografie. voor de digi-
tale reflexcamera. Meer informa-
tie op www.WN2000.nl. Zie ook 
www.BunkerMuseum.nl, 

Bunker
Museum

Raadsel van het theater
IJmuiden – ‘Jong geleerd is oud 
gedaan’, bedachten medewer-
kers van de Stadsschouwburg 
en het Kunstencentrum. Zij orga-
niseerden een rondleiding voor 
leerlingen van de basisscholen, 
onder de titel ‘Het raadsel van 
het theater’. Scholieren van di-
verse Velsense scholen brachten 
een bezoek aan de schouwburg. 
Vrijdag was dat groep 5 van de 
Vliegende Hollander.
Alex Mooren van de schouw-
burg verzorgt de rondleiding, 
samen met Aga de Wit van het 
Kunstencentrum: ,,Ik ben Alex 
en samen met mijn zus Aga ben 
ik hier de directeur.’’ In de hal 
hangt een poster met vier be-
kende Velsenaren, die dit jaar in 
de schouwburg optraden. ,,Dat is 
Hans Klok, die woont in Driehuis. 
Daar woont mijn oma ook’’, zegt 
een meisje. ,,Misschien heeft 
jouw oma wel eens met Hans 
Klok gesproken’’, oppert Alex. 
Dan wil hij weten, of de kinde-
ren wel eens in de schouwburg 
zijn geweest. Allemaal hebben 
zij het jaarlijkse toneelstuk ge-
zien, opgevoerd door de leer-
krachten. ,,Ik was hier zondag 
nog, voor mijn opa’’, vertelt Iris. 
Zij blijkt de kleindochter te zijn 
van muziekdocent Dolf Schelvis, 
die vanwege zijn vervroegd pen-
sioen werd verast met een mu-
sical. ,,Dat hebben we goed ge-
heim gehouden’’, zegt Alex. Hij 
vertelt, dat er die avond een bij-
zondere voorstelling plaatsvindt, 
omdat de Stadsschouwburg Vel-
sen 70 jaar bestaat: de musi-
cal Grease. Een bus is onder-
weg naar Groningen om de ar-
tiesten op te halen en de burge-
meester zal ook de voorstelling 
bijwonen. ,,Mijn moeder kent de 

vrouw van de burgemeester’’, al-
dus een meisje. ,,Tjonge, het kan 
niet op vandaag’’, vindt Alex. 
Aga vertelt dat het te betwijfe-
len valt of de schouwburg het 
honderdjarige bestaan zal halen: 
Barry Blok aast op de schouw-
burg, hij wil er een betonfabriek 
van maken. Kubra mag kaart-
jes halen voor de hele klas. ,,Tij-
dens een voorstelling staan er 
twee mannen bij de deur, we-
ten jullie waarom?’’, vraagt Alex. 
,,Dat zijn bodyguards’’, weet een 
kind. Alex weer: ,,Ja, die con-
troleren de kaartjes.’’ Johnny en 
Christiaan worden aangewe-
zen als bodyguards: ,,Doe goed 
de deur dicht, anders komt Bar-
ry Blok binnen.’’ In de garderobe 
is Doortje druk aan het poetsen, 
ter ere van de komst van de bur-
gemeester. Zij vraagt zich af, of 
ze een kluis moet huren voor zijn 
ambtsketen. ,,Die doet hij niet af, 
die houdt hij om’’, weet Alex. In 
de foyer: ,,Hier geeft juffrouw Els 
gratis flesjes fristi weg. Elke dag 
komt hier een vrachtwagen met 
fristi voorrijden.’’ Als de groep op 
het balkon is, blijkt Barry Blok 
beneden in de zaal te zijn. ,,Ga 
weg, varken’’ en ,,Hoepel op, 
Tokkie’’, roepen de kinderen ver-
ontwaardigd. Dan blijkt dat Blok 
de artiestenbus in Groningen in 
het beton heeft gestort. Besloten 
wordt, dat de kinderen de dans-
pasjes in gaan studeren, om zo 
de voorstelling van die avond te 
redden.
Eind goed, al goed: Barry Blok 
geeft zich gewonnen en stuurt 
een andere bus naar Gronin-
gen om de artiesten op te halen. 
Jammer, want de kinderen had-
den net zo’n zin in de voorstel-
ling gekregen. (Carla Zwart)

Laatste KET-festival?
IJmuiden – Vorige week don-
derdag, vrijdag en zaterdag vond 
het 31e KET-festival plaats in het 
Witte Theater. KET-festival staat 
voor Kennemer Eenakter en The-
aterfestival. Per avond lieten drie 
regionale en lokale verenigingen 
een eenakter zien, een kort to-
neelstuk dat ongeveer een half 
uur duurt. Donderdag beet het 
Haarlemse Alberdingk Thijm het 
spits af met ‘Post’. Hier greep de 
soufleur regelmatig in en niet ie-
dereen had door, dat dit bij het 
spel hoorde. Toen er even la-
ter daadwerkelijk gesouffleerd 
moest worden werd het verwar-
rend. ‘Verveling’ van het IJmui-
dense BlackMail ging over een 
bibliothecaresse die niets te 
doen had en zich mateloos ver-
veelde. ‘Wandelen’ van ’t Voet-
licht, ook uit IJmuiden, was al 
eerder te zien tijdens de Samen-
loop voor Hoop. 
Op de atletiekbaan van Suo-
mi kwam de maffe wandelclub 
goed tot zijn recht, in het theater 
kwam het niet uit de verf. Vrijdag 
draaide het in ‘Ik ben Herbert’ 
van het Haarlemse Perspectief 
om een vergeetachtig echtpaar, 
dat elkaar steeds bij de verkeer-
de voornaam aansprak. Erg ko-
misch en naturel neergezet. ‘De 
Enqueteurs’ van Nanook No-
no uit Amsterdam had een ab-
surdistisch karakter. Goed spel, 
maar niet iedereen begreep het. 

,,Ik ben hier te oud voor’’, ver-
zucht een vrouw. ‘Avondbeurt’ 
van het Haarlemse Friends had 
humor en was goed gespeeld. 
Een vrouw neemt wraak op haar 
afhankelijke en aan een rolstoel 
gekluisterde man, die haar vroe-
ger sloeg: ze verschoont zijn lui-
er niet meer. Zaterdag liet Jon-
gerentheater WIJ uit Beverwijk 
een sprookje in een modern jas-
je zien. ‘Jean Paul’ van Triton uit 
Velsen was een monoloog waar-
in een vrouw op indringende wij-
ze vertelde over de relatie met 
haar overleden man. Het The-
aterhuis uit Beverwijk van Rick 
Dros sloot het festival af.
Het was de laatste keer, dat Vee-
king Theaterproducties het KET-
festival organiseerde. Net zo-
als vorig jaar werd het festival 
slecht bezocht. ,,We weten het 
niet meer, wij hebben er echt al-
les aan gedaan. Zo komen we 
niet uit de kosten en het is zon-
de van alle tijd en energie die we 
er in gestoken hebben. Voor de 
spelers is het ook niet leuk om 
voor een halfvolle zaal te staan’’, 
zegt Claudia Kingma, die samen 
met Jerry Veenendaal en Marco 
Mekenkamp vier jaar geleden de 
organisatie overnam. Of dit het 
einde van het eenakterfestival 
betekent, of dat er een andere 
groep mensen opstaat die voor 
een doorstart zorgen, moet nog 
blijken. (Carla Zwart)

Oudespullen-
markt voor 
Gambia
IJmuiden - Zaterdag 26 ju-
ni is er weer een oudespullen-
markt, deze keer voor een pro-
ject in Gambia. De markt is van 
9.30 tot 12.30 uur in het Solida-
riteitsgebouw aan de Eenhoorn-
straat 4 te IJmuiden. De op-
brengst van deze markt is be-
stemd voor de stichting Vrienden 
van de Mensen in Gambia. De-
ze keer zal het geld besteed wor-
den aan een waterproject in het 
dorpje Bintang. Omdat het ter-
rein heel groot is (vier voetbal-
velden) is het bevloeien van de 
tuin nog steeds een groot pro-
bleem. De moeders moeten over 
grote afstanden water sjouwen. 
Op de bestaande put met pomp 
wordt een systeem met zonne-
cellen geplaatst, waarmee over-
dag water omhoog gebracht kan 
worden in een watertoren. De 
druk die dan ontstaat is voldoen-
de om het water via leidingen 
over het hele terrein te laten lo-
pen. Er kan ook een tappunt voor 
zuiver drinkwater in het dorp ko-
men. Vorig jaar is een dergelijk 
project gerealiseerd in het dorp 
Kabokorr. Dit project werkt aan 
millenniumdoel 7: meer mensen 
schoon drinkwater in een duur-
zame samenleving.

Reaal Straattennis
Velsen-Noord - Op zaterdag 26 
juni komt het Reaal Straattennis 
naar Velsen-Noord. De befaam-
de tenniscontainer met speel-
muur, verschillende tennisveldjes 
en het freestylecourt staan van 
13.00 tot 16.00 uur op het Stra-
tingplantsoen in Velsen-Noord. 
Kinderen van 5 tot 12 jaar kun-
nen gratis meedoen met het Re-
aal Straattennis. Tennisclub De 
Gieteling nodigt jong en oud uit 
om te komen kijken. Het straat-
tennis is een kennismaking met 
de tennissport. 
Een professioneel straatten-
nisteam heeft rackets en bal-
len voor alle kinderen die wil-
len straattennissen. Meedoen is 
gratis, heel gemakkelijk en voor-
al enorm gezellig. En er zijn ook 
nog leuke prijzen te winnen! De 
basisbeginselen van het tennis 
leren de kinderen al snel op de 

uitgezette tennisvelden. Maar er 
is meer. Uiteraard geven ze ook 
even een show weg van stoere 
freestyle tennisbewegingen. Te-
gen de tenniscontainer kan naar 
hartenlust een bal geslagen wor-
den.
Reaal Verzekeringen is als hoofd-
sponsor van het Nederland-
se tennis nauw betrokken bij de 
KNLTB en de aangesloten ten-
nisverenigingen zoals TC De Gie-
teling. Als hoofdsponsor van het 
tennis draagt Reaal Verzekerin-
gen op deze manier een steentje 
bij aan de ontwikkeling van ten-
nis in de volle breedte. Hoe meer 
kinderen in aanraking komen 
met tennis, hoe beter het is voor 
de sport. Voor de tennisvereni-
gingen is dit een mooie gelegen-
heid om nieuwe leden te werven. 
Meer informatie: www.iktennis-
opstraat.nl.

Corus start met 
elektrische bedrijfsauto’s  
IJmuiden - Corus gaat op haar 
terrein in Velsen-Noord vier 
elektrische bedrijfsauto’s laten 
rijden. Eerdere proeven hiermee 
vielen gunstig uit.
Elektrisch rijden is een van de 
schonere opties voor de toe-
komst. De vier elektrische auto’s 
vervangen bestaande benzine-
auto’s die op het terrein van het 
staalbedrijf in IJmuiden rondrij-

den. Op termijn zullen meer be-
drijfsauto’s op benzine worden 
vervangen door elektrische au-
to’s. 

Het inzetten van deze schone 
auto past in het beleid van Co-
rus dat er op is gericht de CO2-
uitstoot terug te dringen, zowel 
in haar primaire processen als 
daarbuiten.
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Ayurveda en MS
Haarlem - De MSVN werk-
groep Haarlem organiseert een 
themadag  op zaterdag 26 juni  
in Heliomare Schalkwijk. Aan-
vang 14.00 uur en ze sluiten af 
rond 17.00 uur (de zaal gaat open 
om 13.30 uur). De MSVN werk-
groep Haarlem is onderdeel van 
de Multiple Sclerose Vereniging 
Nederland en richt zich op be-
langenbehartiging, lotgenoten-
contact en voorlichting.
Gastspreker is dr. V. Manhave, 
arts en vertrouwd met MS. Naast 
geneeskunde heeft hij ayurve-
da gestudeerd. Ayurveda is een 
hindoeïstische gezondheidsleer 
uit India. Het woord Ayurveda is 
een samenstelling van de woor-
den āyus (“leven” of “levensprin-
cipe”) en veda (kennissysteem). 
Ayurveda
ziet het lichaam niet los van 
geest en natuur. Ze gaat uit van 
een holistische benadering die 
voortkomt uit Hindoe tradities en 
uitgaat van een totaalbenadering 
van de onevenwichtigheid (ziek-
te). Ayurveda probeert deze on-
evenwichtigheid te herstellen of 
te voorkómen door de ‘energie-
ën’in lichaam en geest in balans 
te brengen en te houden 
Aanmelden via msthemagroep@
hotmail.com of telefonisch: 06-
51994224.

Infectious 
Grooves
Haarlem - Begin jaren ‘90 zocht 
Mike Muir van Suicidal Tenden-
cies een nieuwe uitdaging en 
richt samen met bassist Robert 
Trujillo (tegenwoordig in Metal-
lica) de band Infectious Grooves 
op. De band voegt aan het ken-
merkende punk/metal geluid van 
Suicidal een aanstekelijke do-
sis funk en humor toe en Infecti-
ous Grooves is een feit. De band 
heeft de afgelopen jaren wei-
nig live gespeeld, dus mis hun 
optreden op woensdag 30 juni 
in het Patronaat niet! Aanvang 
20.30 uur, entree 18 euro. Meer 
informatie: www.patronaat.nl.

Haarlemse vletten in de 
Amsterdamse grachten
Haarlem/Amsterdam - Het 
was een aparte ervaring, de 
vaartocht afgelopen weekein-
de van twaalf stalen lelievlet-
ten in de kleuren van de betrok-
ken scoutinggroepen waaronder 
de Hildebrandgroep, scouting-
groep Kon-tiki en Bim Bakenes-
sergroep uit Haarlem.  De grach-
tentocht maakt onderdeel uit van 
het zogeheten ‘Vette Vlettenpro-
ject’, bedoeld om vmbo-scholie-
ren enthousiast te maken voor 
de maritieme sector. 
Met de woorden ‘Ik wens u een 
behouden vaart’ loste Dertje Me-
ijer, algemeen directeur van Ha-
ven Amsterdam, rond het mid-
daguur het startschot op Stei-
ger 16, direct achter het Haven-
gebouw. 
Via de Westerdoksluis, de Prin-
sengracht , langs het Anne 
Frankhuis en de Amstel ging de 
‘vloot’ bestaande uit de 12 zelf-
gebouwde vletten voortgetrok-
ken door 3  sleepboten uit Haar-
lem, naar de aanlegsteiger van 
het Stadhuis. Deze lange sleep 

kreeg veel bekijks. Er was wel 
wat  stuurmanskunst
voor nodig om alle bruggen en 
rondvaartboten veilig te passe-
ren. Er werden nog extra rondjes 
gevaren om precies op tijd bij de 
stopera aan te kunnen leggen.  
In elke vlet zaten zes scholieren 
die de afgelopen maanden hun 
eigen zeilboot hebben gebouwd. 
Wethouder Carolien Gehrels ont-
ving het gezelschap op het stad-
huis. Hier  kregen alle deelne-
mers een lunch aangeboden in 
de raadszaal. 
De slotbijeenkomst van het Vet-
te Vlettenproject is op zaterdag 
21 augustus tijdens SAIL, als 
de twaalf teams een onderlin-
ge roeiwedstrijd houden in het 
SAILsation gebied.  De komende 
weken krijgen ze roeilessen van 
Scouting Noord-Holland. 
En na Sail zullen de vletten aan 
de betrokken groepen worden 
overgedragen, zodat zij er nog 
jaren met plezier de jeugdleden 
zullen leren zeilen op  het Haar-
lemse Spaarne.

Sprookjes, sprookjes en 
nog eens sprookjes
Haarlem - Tot 2 juli kunnen kin-
deren van 6 tot 12 jaar meedoen 
aan de Sprookjesprijsvraag op de 
kinderwebsite van de bieb www.
leesmug.nl. Vier weken lang heb 
je de tijd om een  sprookjesach-
tige vraag of een geheimzinnig 
raadsel op te lossen. Stuur de 
oplossing naar leesmug@haar-
lem.nl. Je kunt tot 2 juli mee-
doen met de prijsvraag. Onder 
de goede inzendingen worden 
vijf mooie sprookjesboeken ver-
loot. Maar dat is nog niet alles! 
De prijsuitreiking is op Sprook-

jesdag 7 juli in Bibliotheek Cen-
trum tijdens het Sprookjesfeest. 
Van 14:30 – 15:30 uur kun je ko-
men kijken en luisteren naar su-
perspannende sprookjesver-
halen. En om het allemaal nog 
feestelijker te maken: kom ver-
kleed alsof je naar een sprook-
jesbal gaat. Haal van tevoren een 
gratis kaartje in Bibliotheek Cen-
trum, Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem.
Lees meer op de kinderwebsi-
te van de Bibliotheek Haarlem 
www.leesmug.nl.

Gezamenlijk in actie 
tegen huiselijk geweld
Haarlem - Eenentwintig maat-
schappelijke organisaties en de 
tien regiogemeenten in Kenne-
merland hebben vorige week 
dinsdag een samenwerkings-
overeenkomst om huiselijk ge-
weld nog beter te gaan voorko-
men en te bestrijden onderte-
kend. De provincie Noord-Hol-
land versterkt met subsidie de 
regionale aanpak van huiselijk 
geweld.
De afgelopen jaren is in regio 
Kennemerland al veel bereikt en 
veel inzet gepleegd bij het voor-
komen van en het bieden van 
hulp bij huiselijk geweld. Door 
de formalisatie van de samen-
werking tussen betrokken orga-
nisaties en gemeenten kan de 
aanpak van huiselijk geweld nog 
verder verbeteren. Het gaat daar-
bij om zaken als integraliteit en 
samenwerking tussen de orga-
nisaties; het versterken van zo-
wel de hulpverlening- als straf-
rechtketen, en een aanpak ge-
richt op plegers, slachtoffers en 
op kinderen die getuige zijn van 
huiselijk geweld; het verzorgen 
van opvang en zorg ná huiselijk 
geweld en preventie van huise-
lijk geweld.
De samenwerking in de regio 
richt zich op het zo kundig mo-
gelijk hulp bieden aan ouderen, 

volwassenen en jeugdige slacht-
offers. Ook wordt er ingezet op 
strafrechtelijke vervolging en 
psychosociale begeleiding van 
plegers. 
De organisaties die met regio-
gemeenten in Kennemerland 
samenwerken zijn: Algemeen 
Maatschappelijk Werk (Kontext, 
SMD MK en Meerwaarde), Brij-
der Verslavingszorg, Palier, Bu-
reau Jeugdzorg (Noord-Holland 
en Agglomeratie Amsterdam), 
GGD Kennemerland, GGZ (Par-
nassiaBavo Groep en GGZ In-
Geest), Politie Kennemerland, 
Raad voor de Kinderbescher-
ming, Reclassering  Nederland 
regio Alkmaar-Haarlem, Slacht-
offerhulp Nederland, Steunpunt 
Huiselijk Geweld Kennemerland, 
Vrouwenopvang: BlijfGroep, De 
Waag, MEE, Lijn 5 en Jeugdriagg 
Noord Holland Zuid.
Als centrumgemeente vrouwen-
opvang faciliteert Haarlem het 
meldpunt voor huiselijk geweld 
met het regionaal Steunpunt 
Huiselijk Geweld Kennemerland. 
Hier kunnen meldingen van hui-
selijk geweld worden gedaan en 
ook vragen binnenkomen van 
professionals. Ook is het de plek 
van waaruit verdere zorg wordt 
gecoördineerd. (foto: Michel van 
Bergen)

Stemperiode BIZ Waar-
derpolder verlengd
Haarlem - De gemeente Haar-
lem heeft besloten om de stem-
periode voor de draagvlakmeting 
inzake het BIZ Ondernemers-
fonds Waarderpolder met drie 
weken te verlengen tot en met 
vrijdag 9 juli, 24.00 uur. 

De BIZ is gebaseerd op een lan-
delijke experimentenwet en is 
nog relatief onbekend. Daarnaast 
bleek uit contacten met veel on-
dernemers en met het georgani-
seerde bedrijfsleven in de Waar-
derpolder verwarring met de lan-
delijke Tweede Kamer verkiezin-
gen van 9 juni. Ook andere ge-
meenten met kleinere bedrijven-
terreinen verlengden de stempe-
riode voor de draagvlakmeting. 

De BIZ wet maakt dat ook mo-
gelijk. 
Het BIZ Ondernemersfonds is 
een initiatief van ondernemers 
voor de collectieve beveiliging 
van de Waarderpolder. Voor het 
starten van een BIZ moet de 
gemeente een draagvlakme-
ting onder alle ondernemers in 
het betreffende gebied organi-
seren en moet aan hoge eisen 
met betrekking tot opkomst, ja-
stemmers en totale WOZ-waar-
de worden voldaan. Als aan de 
voorwaarden wordt voldaan, dan 
kan de BIZ voor de Waarderpol-
der op 1 januari 2011 in werking 
treden. Meer informatie is te vin-
den op www.haarlem.nl/biz-
waarderpolder. 

Man gewond 
na aanrijding
Haarlem - Een 60-jarige man 
uit Haarlem is vorige week vrij-
dagmiddag gewond geraakt bij 
een aanrijding. De man reed 
rond 13.10 uur met zijn auto in 
de Wilhelminastraat tegen een 
lantaarnpaal. Hij is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ge-
bracht. De politie onderzoekt de 
precieze toedracht van de aan-
rijding.
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Ronde om Noord-Holland
Op zaterdag 19 juni jl. vond de YSY (Yachtclub Seaport Ymuiden) Ronde om Noord-
Holland plaats. Wethouder Robert te Beest van de gemeente Velsen hield een korte 
toespraak voor de prijsuitreiking. Op de foto reikt hij de wisseltrofee uit aan de voorzit-
ter van de vereniging YSY, mevrouw Reneé Timmermans. (foto: Reinder Weidijk)

Reacties zijn van harte welkom
Proef weekmarkt bijna afgerond
Op 13 april is een proef van drie maan-
den gestart met een weekmarkt aan 
de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.

De eerste indrukken zijn positief. In de af-
gelopen periode hebben veel mensen van 
het gevarieerde aanbod geprofiteerd. De 
komst van de markt brengt veel levendig-
heid en is goed voor de sfeer en gezel-
ligheid in Velsen-Noord. Daar had de ge-
meente Velsen op gehoopt bij de start van 
de proef.

Met de marktkooplieden en de winkeliers 
wordt eind juni een evaluatiegesprek ge-
houden. Of de markt kan blijven, hangt af 
van hun ervaringen en die van het publiek. 
Dat is destijds ook zo afgesproken.

Wie als inwoner van Velsen-Noord zijn me-
ning wil geven over de markt, kan die tot 
en met 30 juni mailen naar mevrouw T. Oli-
vier, economische zaken, Gemeente Vel-
sen, via tolivier@velsen.nl. Bellen kan ook: 
0255-567200. (foto: gemeente Velsen)

Extra service voor toeristen
Toeristische informatie over Velsen 
is nu ook via een Amsterdams tele-
foonnummer te verkrijgen. Op 020-
2018800 worden bellers in allerlei ta-
len te woord gestaan. 

Het Service Center van het Amsterdam 
Toerisme & Congres Bureau (ATCB) ver-
strekt niet alleen informatie over Am-
sterdam, maar ook over Velsen. Via 020-
2018800 kunnen bellers te weten komen 

wat er op toeristisch gebied in Velsen en 
omgeving te doen is. Vanuit het  buitenland 
is het nummer 031-20-2018800. ATCB doet 
deze marketing en promotie in opdracht 
van de gemeente. Daarnaast is toeristische 
informatie over Velsen te verkrijgen bij het 
VVV Agentschap in de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden, en via de websi-
tes www.ijmuidenaanzee.nl en www.toeris-
mevelsen.nl; deze laatste site is verbonden 
met die van de gemeente Velsen.

Plattegrond Velsen gemist?
Eerder dit jaar heeft Velsen een nieuwe gemeenteplattegrond laten maken, die huis 
aan huis is verspreid. Gebleken is dat hij niet op alle huisadressen is bezorgd. Wie de 
plattegrond niet heeft ontvangen, kan vanaf donderdag 24 juni een exemplaar afha-
len bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Dat kan tot 1 septem-
ber. (foto: Ko van Leeuwen)

Speelplek J.P. Coenstraat
De speelplek aan de J.P. Coenstraat in 
IJmuiden wordt opgeknapt. Stichting 
Welzijn Velsen en de gemeente halen 
de ideeën daarover op bij kinderen en 
volwassenen.

Op donderdag 1 juli a.s., vanaf 19.30 uur, 
kunnen omwonenden van de speelplek 
hun ideeën en wensen kwijt in Buurtcen-
trum De Spil, Frans Halsstraat 29 in IJmui-
den. Het is een tamelijk grote speelplek. 
Daarom is ook de kinderen uit de omge-
ving die er gebruik van maken gevraagd 

wat zij ermee zouden willen. De Stichting 
Welzijn Velsen heeft dat gecoördineerd. 
Nu is het de beurt aan de volwassen om-
wonenden. Wanneer de speelplek wordt 
opgeknapt, is onder andere afhankelijk 
van de uitkomsten van de inventarisatie, 
levertijden van materialen en van weers-
omstandigheden. De gemeente probeert 
de werkzaamheden zo spoedig mogelijk 
te realiseren. Meer informatie bij mevrouw 
Spruyt van de afdeling Beheer Openbare 
Ruimte van de gemeente Velsen via tele-
foonnummer 0255-567200.

Veiligheidswijzer verspreid
In de maand juni wordt huis-aan-huis 
in Velsen een veiligheidswijzer / ca-
lamiteitenkaart verspreid. Er staat op 
hoe burgers zich kunnen voorberei-
den op een noodsituatie en wat er in 
een noodpakket moet zitten.

Gemeenten moeten hun burgers infor-
meren over mogelijke rampen en geva-
ren. Met behulp daarvan kunnen burgers 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen 
en zich beter voorbereiden. Op de kaart 

staan twaalf noodsituatie met de juiste 
handelingen erbij, plus de adressen van 
ruim twintig veiligheidswebsites. Er staat 
ook een overzicht op van landelijke tele-
foonnummers die van belang zijn in geval 
van een ramp of noodsituatie.

De kaart is vanaf donderdag 24 juni af te 
halen aan de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Het stadhuis is 
open van maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 16.00 uur. 
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Diplomauitreiking Opstap
Trotse moeders en kinderen kregen 
een diploma voor hun prestaties in 
het Opstapprogramma. Het was feest 
in De Mel, zaterdag 19 juni jl. 

Op zaterdag 19 juni ontvingen 36 trotse 
moeders en 38 trotse kinderen uit Bever-
wijk en Velsen een Opstapdiploma van de 
betrokken wethouders, de heer H. Erol uit 
Beverwijk en de heer W. Westerman uit 
Velsen. De heer Westerman sprak de aan-
wezigen kort toe.

De kinderen en hun moeders werkten 
twee jaar lang elke dag aan het program-
ma. Ze lazen samen verhaaltjes, leerden 
liedjes, zegden rijmpjes op, deden spel-
letjes, hebben geknutseld, geknipt en ge-
plakt. Eén keer in de twee weken kwa-
men ze naar een groepsbijeenkomst. 
Daar werden verschillende onderwer-
pen besproken die met opvoeding te ma-
ken hebben, zoals de ontwikkeling van 
kinderen, slaap- en eetproblemen, maar 
ook het belang van boeken lezen. Moe-
ders kregen materialen en opdrachten 

mee naar huis, waar zij dan twee weken 
met hun kind thuis aan konden werken. 
Buurtmoeders namen de werkmateria-
len met hen door. Dankzij het program-
ma hebben kinderen en moeders een 
grotere woordenschat in de Nederlandse 
taal opgebouwd, kunnen de kinderen be-
ter meekomen op school en hebben de 
moeders daar meer belangstelling voor, 
en hebben moeders contacten en vriend-
schappen opgedaan. Ook de scholen zijn 
enthousiast over hun deelname.

De heer Westerman prees de deelnemers 
voor hun doorzettingsvermogen en de 
behaalde resultaten. De diploma-uitrei-
king vond plaats in Buurtcentrum De Mel 
aan de Wijkermeerweg in Velsen-Noord. 
Daarna was het tijd voor feest: een muzi-
kaal optreden van de Opstapkinderen en 
allerlei creatieve activiteiten. 

De organisatie van de Opstapprojecten in 
de IJmond is in handen van Stichting Wel-
zijn Velsen en Stichting Welzijn Beverwijk. 
(foto: de heer Palta)

Fietsroute ‘De Lelijke Tijd’
Lelijke gebouwen bestaan eigenlijk 
niet; ze zijn juist de moeite van het 
bekijken waard. Dat blijkt uit de fiets-
route die de gemeente Velsen heeft 
samengesteld ter gelegenheid van 
Open Monumentendag. De route met 
kaart is nu al verkrijgbaar. 

Elk jaar stelt de gemeente Velsen een 
aantrekkelijke fietsroute samen ter gele-
genheid van Open Monumentendag, die 
dit jaar op zondag 12 september wordt 
georganiseerd. Het thema is ‘De smaak 
van de 19de eeuw’ en de architectuur 
staat centraal. Die periode wordt ook wel 
spottend ‘de lelijke tijd’ genoemd. Dat 
komt doordat architecten in de tweede 
helft van die eeuw braken met de opvat-
ting dat een ontwerp slechts in één be-
paalde stijl mocht worden uitgevoerd. 
Door de bloeiende industrie en de nieu-
we technische mogelijkheden ontston-
den er allerlei nieuwe typen gebouwen. 
Daarbij werd ook teruggegrepen op his-
torische bouwstijlen, zodat er stijlen ont-
stonden als neoclassicisme en neogotiek, 
of een combinatie daarvan, eclecticisme 
genoemd.

Evenals in voorgaande jaren heeft de ge-
meente Velsen een aantrekkelijke fiets-
route samengesteld met bijbehorende 
kaart. De route gaat langs een keur aan 
fraaie voorbeelden uit ‘De Lelijke Tijd’ in 
Velsen en bevat veel achtergrondinfor-
matie. Deelnemers zullen de bouwkunst 

uit de 19de eeuw in het vervolg met an-
der ogen bekijken. De route met kaart 
is voor 3,95 euro verkrijgbaar bij Boek-
handel Bredero (Santpoort-Noord) en bij 
Boekhandel Erasmus, de Centrale Bibli-
otheek en het  stadhuis van Velsen (al-
le in IJmuiden).

Actuele informatie over Open Monumen-
tendag in Velsen, zoals openstellingen of 
aanvullende activiteiten, wordt bijtijds via 
de plaatselijke media bekendgemaakt.

Schilderij hangt in het zwembad
Samenloop voor hoop
Burgemeester Franc Weerwind heeft in 
zwembad De Heerenduinen in IJmuiden 
het schilderij opgehangen dat gemaakt 
is tijdens de Samenloop voor Hoop. Op 
29 en 30 mei jl. vond in Santpoort-Noord 
de Samenloop voor Hoop plaats, een 24-
uurs sponsorloop voor kankeronderzoek. 
Toen hebben overlevers van kanker sa-
men met kinderen een schilderij gemaakt. 

Een van de ondertekenaars was Burge-
meester Franc Weerwind. Op dinsdag 22 
juni hing hij het doek op samen met ver-
tegenwoordigers van de Samenloop voor 
Hoop. Voorlopig hangt het schilderij in de 
hal van Zwembad De Heerdenduinen aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden (zie foto). 
Over een geschikte definitieve plek wordt 
nog nagedacht. (foto: Ko van Leeuwen)

Westelijke randweg Beverwijk (N197)
Op 3 juli officiële opening
Op zaterdag 3 juli wordt de westelij-
ke randweg Beverwijk feestelijk ge-
opend. Iedereen die dat wil komen 
vieren, is van harte welkom tussen 
10.00 en 13.00 uur. Details van het 
programma worden nog bekendge-
maakt.

Het werk aan de westelijke randweg Be-
verwijk (N197) is bijna klaar. Op zater-
dag 3 juli a.s. wordt de weg feestelijk 
geopend. Iedereen die te maken heeft 
gehad met de aanleg of met de gevol-
gen ervan is van harte welkom. 

Tussen 10.00 en 13.00 uur worden op 
en langs de nieuwe weg verschillende 
activiteiten georganiseerd voor jong en 
oud. Er komen onder andere een Bob 
de Bouwer-springkussen voor de klei-

neren, een waveboard voor jongeren 
en een tracé-excursie met gids voor 
wandelliefhebbers. Het hele program-
ma en de exacte locatie worden volgen-
de week gepubliceerd in de plaatselij-
ke media. De meest actuele informa-
tie staat binnenkort op www.noord-hol-
land.nl/n197.

De aanleg van de weg heeft voor de no-
dige ongemakken gezorgd. Daarom zijn 
de feestelijkheden ook bedoeld als be-
dankje voor het geduld en het begrip 
dat mensen in de afgelopen periode 
hebben opgebracht.

De aanleg van de weg moet ervoor zor-
gen dat het verkeer beter doorstroomt 
en dat er minder auto’s door het cen-
trum van Beverwijk rijden.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met 
al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde 
stukken.

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 
bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet 
u een afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 

door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woens-
dag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

RAADSPLEIN 1 JULI 2010

Donderdag 1 juli 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp     
1 Opening
2 Vaststellen:
 - notulen raadsvergadering 10 juni 2010
 - besluitenlijst raadsvergadering 
  10 juni 2010
3 Afhandelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
4 Voorjaarsnota 2010 / kaders begroting 2011 
 en meerjarenbegroting

PAUZE (21.00 – 21.30 uur)

 Besluitvorming
5 Verordening tot wijziging van de gewijzigde 
 Algemene plaatselijke verordening Velsen 2009
6 Gewijzigde Brandbeveiligingsverordening 
 gemeente Velsen 2009
7 Monumentenverordening i.v.m. Wet algemene 
 bepalingen omgevingsrecht

8 Wijziging Bouwverordening Velsen vanwege 
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
9 Medewerking verlenen aan vrijstellingsprocedure 
 ex art. 19, 1e lid van de Wet op de Ruimtelijke
  Ordening voor het oprichten van een tuincentrum
  voor het perceel Rijksweg 289 te Velserbroek
10 Jaarrekening 2009 De Meergroep
11 Startdocument Roos en Beeklaan
12 Startdocument Averijhaven en richtlijnen 
 Milieu Effect Rapportage (MER)
13 Bed & Breakfast beleid
14 Jaarrekening 2009 en begroting 2011 
 Recreatieschap Spaarnwoude
15 Jaarstukken Milieudienst IJmond
16 Jaarverslag 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
17 Inspraak- en Samenspraakverordening 
 gemeente Velsen 2010
18 Reglement van Orde
19 Instructie Griffier
20 Delegatie bevoegdheid tot vaststelling en 
 wijziging van route gevaarlijke stoffen
 Sluiting
            

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein 
te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan de 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website www.velsen.nl 

De raadsvergadering wordt vanaf 19.30 uur live 
uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. 

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten over 
een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen 
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: 
info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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Op de website en bij de receptie treft u een Greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

VERGUNNINGAANVRAGEN SAIL 2010

Horeca-activiteiten
Tijdens de Sail-in op donderdag 19 augustus a.s. zijn 
er langs het kanaal vijf verkooppunten aangewezen 
voor de verstrekking van hapjes en dranken. Deze plek-
ken zijn al vergeven. Buiten deze vijf verkooppunten 
om zijn er langs het kanaal geen tappunten of stand-
plaatsen toegestaan. Wel wordt de horecaondernemers 
de mogelijkheid geboden een ontheffing artikel 35 van 
de Drank en Horecawet aan te vragen voor een buiten-
tappunt bij de eigen horeca-inrichting. De aanvraag 
hiervoor maar ook voor andere activiteiten dient in 
verband met de planning van (politie)capaciteit en 
belasting van ambtelijke diensten voor maandag 
12 juli a.s. te zijn ingediend bij de gemeente Velsen.

Brandveiligheid
Voor het gebruik van tenten en podia tijdens de Sail-in 
en Sail-out dient een vergunningaanvraag te zijn in-
gediend dan wel een melding te zijn gedaan bij de 
gemeente Velsen voor maandag 12 juli a.s.

Contact en aanvraagformulieren
Aanvraagformulieren kunt u downloaden van de 
website www.velsen.nl (via digitaal loket, trefwoord 
invullen). De aanvraag kunt u sturen naar; 
gemeente Velsen, afdeling Vergunningen & 
Uitvoering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij 
het team evenementen, tel. (0255) 56 72 00 of 
evenementen@velsen.nl
Voor vragen specifiek over tenten en brandveiligheid 
kunt u contact opnemen met de brandweer 
Kennemerland, post Velsen, afdeling Preventie,
telefoon (0255) 53 23 24 of per e-mail 
preventie@velsen.nl 
Vergunningaanvragen die na 12 juli a.s. worden in-
gediend worden niet meer in behandeling genomen. 

INSPRAAK HERINRICHTING JULIANAKADE

De Julianakade is een 50 km/uur-weg die nog geen 
aparte voorziening voor fietsers heeft. Het voorstel is 
om, net als bij de aansluitende wegen, ook hier een 
wegprofiel met vrijliggende fietspaden te maken, met 
voldoende parkeerplaatsen en behoud van het groene 
karakter.

Informatie over het voorstel is te vinden in het 
inspraakdocument ‘Herinrichting Julianakade’ en de 
bijbehorende ontwerptekening. Deze liggen tot 
5 augustus 2010 ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis en in de centrale bibliotheek te IJmuiden. 
Het inspraakdocument is tevens in te zien op de 
website www.velsen.nl.

Inspraakreacties kunnen per brief worden ingediend 
tot 5 augustus 2010 bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 

Op donderdag 1 juli 2010 wordt in buurtcentrum De 
Brulboei, Kanaalstraat 166 te IJmuiden een inspraak-
avond gehouden. Aanvangstijd is 19.30 uur. Tijdens 
deze avond geven medewerkers van de gemeente een 
toelichting op de voorgestelde aanpassingen. Vragen 
kunnen worden gesteld en er is mogelijkheid tot 
inspraak.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Tulpenstraat 24 te Santpoort-Noord

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen. Dit 
besluit is door verzending aan de aanvrager op 21 juni 
2010 bekendgemaakt.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

DANCE VALLEY 2010

De burgemeester van Velsen maakt ingevolge artikel 
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 
hij de afdeling 3.4, i.c. de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure, van de Algemene wet bestuurs-
recht van toepassing verklaart op het voorgenomen 
besluit om het bedrijf PFL Beheer B.V. ingevolge artikel 
2.17 van de Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning te verlenen voor het houden van een dance- 
festival (Dance Valley Festival) op zaterdag 7 augustus 
2010 in het Recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-
Zuid.
Het ontwerpbesluit en alle daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van vrijdag 25 juni tot en met donderdag 
15 juli 2010 ter inzage bij de receptie van het stadhuis 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Belanghebbenden kunnen binnen drie weken vanaf de 
eerste dag van de terinzagelegging zowel schriftelijk 
als mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerp-
besluit. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan de burgemeester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden; mondelinge zienswijzen kunnen, 
na voorafgaande afspraak via telefoonnummer 
(0255) 56 72 00 (tijdens kantooruren), worden ingediend 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering/team 
evenementen aan het Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Het definitieve besluit zal worden gepubliceerd. 
Diegenen die zienswijzen hebben ingediend, kunnen 
binnen zes weken na de publicatie van het definitieve 
besluit rechtstreeks beroep instellen tegen het besluit 
bij de rechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar 
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Ait Rahou, N. geb. 04-09-1987
Kapoutzidianos, H. geb. 01-10-1963
Bertrums, F.W.P.J.  geb. 07-05-1973
Leztouti, O. geb. 18-06-1978
Goeij de, J. geb. 15-07-1987
Meinster, J. geb. 28-09-1973
Goeij de, J.K. geb. 04-11-1963
Meng, V.H. geb. 19-09-1980
Jurczenia, M.C. geb. 03-09-1986
Othman, B. geb. 02-11-1986
Juszkiewicz, S. geb. 24-07-1973
Rahmouni, S. geb. 24-04-1990
Kaggah, P. geb. 11-01-1983

Rajli, K. geb. 19-03-1980
Kapoutzidianos, S. geb. 18-09-1960
Wainwright, N.A. geb. 23-10-1962

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, afdeling Burgerzaken, 
tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort 
Harddraverslaan 45 1 eik  
(boom mag worden gekapt worden omdat deze dood is)
Hofdijklaan 61  1 conifeer  
Dinkelstraat 8  1 prunus  
Bloemendaalsestraatweg 128 1 conifeer
Dr. Kuyperlaan 42 1 eik 
Brederoodseweg 2 1 spar 
Watermuur ong.  1 robinia
Stephenstraat ong. 1 iep  
(boom achter huisnummer 20 mag worden gekapt 
worden omdat deze de fundering opdrukt).

Dagtekening van deze kapvergunningen is 22 juni 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-121-2010 Pleiadenplantsoen 63 te IJmuiden; 
 het veranderen en vergroten van een 

schoolgebouw
BP-122-2010 Rijksweg 331 te Velserbroek; het optrek-

ken van de zijgevel van een woning
BP-123-2010 Kennemerboulevard 354 te IJmuiden; 

het plaatsen van een dakterras met over-
kapping

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-137-2010 Bloemendaalsestraatweg 20 Santpoort-

Zuid; het plaatsen van een dakkapel 
(zijgevel)

BL-138-2010 Lierstraat 48 te IJmuiden;  
 het oprichten van een berging
BL-139-2010 Ronde Zonnedauw 2 te Velserbroek; 

het plaatsen van erfafscheidingen 
(achter- en zijkant)
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BL-140-2010 Schoener 55 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (voorgevel)

BL-141-2010 Westbroekerweg 86 te Velserbroek; het 
plaatsen van 2 dakkapellen (zijgevel)

BL-142-2010 Linie 11 te Velserbroek; 
het oprichten van een berging

BL-143-2010 Roggeveenstraat 22 te IJmuiden; 
het plaatsen van een poort

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
B1-7-2010 Kerkweg 156 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BL-37-2010 Bakkerstraat 14 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BL-111-2010 Anemonenstraat 15 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel)

BL-129-2010 Willem de Zwijgerlaan 28 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (achterzijde) 
en een dakkapel (voorzijde)

BP-94-2010 Kromhoutstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van een artistieke keermuur 

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 25 juni t/m 5 augustus 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen ge-
durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het besluit waarop zienswijze betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is tijdelijke 
ontheffing te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening en aansluitend bouwvergunning te verlenen 
op grond van de Woningwet voor de onderstaande 

bouwplannen:
BP-110-2010 Biezenweg 70 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een tentaccommodatie 
t.b.v. jaarlijkse kerstshow (tijdelijk)

BP-116-2010 Amsterdamseweg 25 te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 25 juni 
t/m 5 augustus 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen ge-
durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het besluit waarop zienswijze betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERPBESLUIT 
MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens monumentenvergunning te 
verlenen voor:
MO-6-2010 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; 

het veranderen van een woning 
(rijksmonument)

MO-8-2010 Rijksweg 134 te Velsen-Zuid; 
het aanbrengen van een tochtportaal en 
sanitaire groepen

Conform het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht liggen de stukken welke betrekking 
hebben op het ontwerpbesluit bij de afdeling Ver-
gunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 25 juni t/m 
5 augustus 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen ge-
durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-131-2010 Linnaeusstraat 16 te IJmuiden; 

het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-134-2010 Zwaanstraat 39 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker

BL-135-2010 Kennemerlaan 185 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakkapel (achtergevel)

BP-111-2009 Westerduinweg ong. te IJmuiden; 
het oprichten van een kantoorpand met 
opslag

BP-32-2010 Loggerstraat 27 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-50-2010 Klompenmakerstraat 3 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-66-2010 Hoofdstraat 193 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een woon-winkelhuis 
(inpandig)

BP-73-2010 Santpoortse Dreef 4 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een buitenzwembad

BP-81-2010 Ampèrestraat 1B te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een kantoorpand

 BP-92-2010 Waterloolaan 1 te Driehuis NH; 
het plaatsen van een ondergronds 
waterreservoir

BP-103-2010 Deutzstraat 28 t/m 48 te IJmuiden; 
het gewijzigd uitvoeren van BP-101-2009 
(het oprichten van 11 bedrijfsunits)

 BP-107-2010 Kennemerboulevard 354 te IJmuiden; 
het plaatsen van 2 terrassen

BP-114-2010 Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-
Zuid; het plaatsen van een staantribune 
en diverse units (tijdelijk)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-49-2010 Kerkenmaaijerskamp 12 te Velserbroek; 
het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-66-2010 Willemsbeekweg 38 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning met een uit-
bouw
BL-70-2010 De Ruyterstraat 24 te IJmuiden; het oprich-
ten van een berging
BP-62-2010 Duinweg of Duivelslaan ong. te Santpoort-
Zuid; het plaatsen van een schaftwagen en ecotoilet 
t.h.v. nr. 40 (tijdelijk)
BP-64-2010 Wijk aan Zeeërweg 105 te IJmuiden; het 
plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


