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Velserbroek 25 jaar
Velserbroek - Dit weekeinde zal 
Velserbroek bruisen van de fees-
telijkheden rondom het 25-ja-
rig bestaan. Het jubileum begint 
vrijdagavond om 17.30 uur al met 
een extra feestelijke intocht van 
de Avondvierdaagse. Dit wordt 
luister bijgezet door de aanwe-
zigheid van dj Wezz op het Ves-
tingplein.
Aansluitend begint het Midsum-
mernightfeest met diverse activi-

teiten voor jong en oud. Op het 
Vestingplein komen een groot 
terras en een grote tent voor alle 
feestgangers. 
Zaterdag om 12.00 uur gaat het 
feest door met optredens van ar-
tiesten, waaronder Dries Roel-
vink en de presentatie van het 
Dorpslied door FF Anders. ‘s 
Avonds is een groots Smartlap-
penfestival. Zie elders in deze 
krant het complete programma.

Al 2500 handtekeningen voor 
behoud vrijwillige brandweer
Regio - De Vrijwillige Brand-
weer Velsen heeft zaterdag 
op de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden in vier uur tijd 1200 
handtekeningen verzameld 
van Velsenaren die willen 
dat deze brandweertak blijft. 
De Veiligheidsregio Kenne-
merland (VRK) wil uit bezui-
nigingsoogpunt de vrijwilli-
ge brandweerpost van Vel-
sen-Zuid opheffen. Hierdoor 
zullen 30 vrijwilligers, die 
opgeleid zijn tot volwaardi-
ge brandweerlieden, worden 
ontslagen. 

Nog tijdens de demonstratie 
waarbij volwassenen spontaan 
tekenen en kinderen de brand-
weerhelm mogen passen, wordt 
de vrijwillige brandweer tot twee 
keer toe opgeroepen om bij-
stand te verlenen. Een keer bij 
een medisch geval in het ge-
bouw van Woningbedrijf Velsen 
en voor een ongeval met beknel-
ling in Velserbroek.
Peter Iskes, woordvoerder en 
bevelvoerder van de vrijwilli-
ge brandweer, zegt dat de vei-
ligheid niet meer gegarandeerd 
kan worden als de vrijwilligers 
niet meer vanuit Velsen-Zuid 
kunnen werken. ,,De vrijwilli-
ge brandweer in IJmuiden is al-
leen buiten kantooruren oproep-
baar. De vrijwillige brandweer in 
Velsen-Zuid wordt opgeroepen 
zodra de professionele brand-
weer uitrukt voor een serieu-
ze melding. Nu al wordt de vrij-
willige brandweer minder vaak 
opgeroepen. In plaats daarvan 
wordt gebruik gemaakt van an-
dere korpsen. Daardoor duurt 
het bij meerdere incidenten te-
gelijk langer voor de brandweer 

ter plaatse is. Dat heeft al geleid 
tot enkele nare gevolgen voor 
slachtoffers.’’ 
,,Bij gelijktijdige incidenten zou 
de brandweer er in beide ge-
vallen een half uur over mogen 
doen om ter plaatse te komen’’, 
aldus Frank van Herpen, dis-
trictscommandant VRK. Volgens 
Ruud van Vliet, vicevoorzitter 
van de vakvereniging Brandweer 
Vrijwilligers (VBV), is het ophef-
fen van post Velsen-Zuid in strijd 
met de wet, omdat een beleids- 
en dekkingsplan ontbreken. 
De afschaffing van de vrijwilli-
ge brandweer is zorgwekkend te 
noemen omdat Veiligheidsregio 
Kennemerland het meest risico-
volle gebied in Nederland is, on-
der meer door de kustlijn, zwa-
re industrie en de luchthaven. 
Raadsleden en burgemeesters 
zijn volgens Van Vliet onvolledig 
en onjuist geïnformeerd. Daar-
om dringt de vrijwillige brand-
weer aan op een herziening 
van het raadsbesluit de vrijwilli-
gers in Velsen-Zuid buiten spel 

te zetten. Dit wordt 18 juli in de 
raad besproken. De VRK denkt 
met deze maatregel op jaarbasis 
305.000 euro te kunnen bezuini-
gen. De vrijwilligers bestrijden 
dit bedrag: ,,Er wordt een be-
drag van 65.000 euro genoemd 
voor het wegbezuinigen van 
een brandweervoertuig dat niet 
weg gaat”, aldus Peter Iskes. ,,Dit 
voertuig is vierwiel aangedreven 
en wordt voor duinbranden en 
op het strand ook gebruikt door 
de beroepskrachten. Wij zijn zelf 
met bezuinigingen gekomen en 
komen op een kostenplaatje 
van 150.000 euro per jaar, maar 
Frank van Herpen heeft aange-
geven dat hij ons ook kwijt wil 
als wij gratis zijn.” Gelet op de fi-
nanciële situatie in de omringen-
de Veiligheidsregio’s vreest men 
dat de gehele Randstad een stuk 
onveiliger worden. Meer weten? 
Zie www.iskes.com voor meer 
nieuws. Hier kan men ook de 
petitie ondertekenen. Inmiddels 
zijn er al meer dan 2500 handte-
keningen gezet.

IJmuiden - Gemeente Velsen en Multi Vast-
goed hebben laten weten dat de plannen voor 
de verdiepte koopgoot aan de Lange Nieuw-
straat van de baan zijn. De gemeente consta-
teerde al eerder dat de beoogde planning  om 
per 1 juli het voorlopig ontwerp ter inzage te 
krijgen niet zou lukken. 
Multi Vastgoed heeft nu een alternatief plan ge-
presenteerd, waarbij het braakliggend terrein 
tegenover het Marktplein ook bij het centrum-
plan wordt betrokken. Eigenaar van dit terrein, 

Woningcorporatie Kennemerhave, ziet af van de 
bouw van drie woontorens op die plek en wil 
nu met Multi Vastgoed in zee. De kiosken op 
de Lange Nieuwstraat moeten in het nieuwe 
plan wel worden gesloopt en plaats maken voor 
nieuwe winkels. 
Ondernemers in IJmuiden lieten vorige week via 
deze krant weten het niet eens te zijn met de 
plannen voor de koopgoot. Zij zullen de nieuwe 
ontwikkelingen uiteraard met argusogen vol-
gen. 

Koopgoot van de baan

Veel plezier 
bij Dorpsfeest 
Driehuis.

www.rabobank.nl/velsen

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255 - 515 726
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www.devriendenvanjacob.nl
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Amusediner: 
voorproeven van 
de nieuwe kaart!

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Portulaca in 
terrasschaal
diverse kleuren - schaal 27 cm
van 11,99 NU 7,99

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
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 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 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. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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 Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
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

Witte Theater
wordt wegbezuinigd
IJmuiden - Het college van 
burgemeester en wethouders 
doet in de voorjaarsnota een 
drastisch voorstel aan de ge-
meenteraad. Zij wil in 2012 de 
subsidie aan het Witte Thea-
ter halveren en in 2013 zelfs 
helemaal afschaffen. Dit zou 
de doodsteek voor het thea-
ter zijn. 

Alle medewerkers zijn erg ge-
schrokken van het voorstel, dat 
zonder overleg tot stand kwam. 
Piet Burgering, voorzitter van het 
Witte Theater, stelt: ,,Met de be-
zuinigingen maakt de gemeen-
te vier belangrijke dingen kapot. 
Veel scholen en amateurgezel-
schappen raken straks hun podi-
um kwijt. Daarnaast is het Witte 
Theater het enige filmtheater in 
Velsen. Er is geen bioscoop meer, 
er worden hier zo’n 100 filmvoor-
stellingen per jaar verzorgd. Ook 
is het theater het enige poppodi-
um in de gemeente, welk regio-
nale band is er niet begonnen? 
Tenslotte is er een mooie pro-
grammering voor dans en the-
ater.’’ De voorzitter besluit: ,,Ik 
snap best dat er bezuinigd moet 
worden, maar waarom zo dras-
tisch? Dit heeft verstrekkende 
gevolgen. Het zal een kaalslag 
voor de gemeente zijn. Tijdens 
de raadsvergadering van 30 ju-
ni wordt het voorstel besproken. 
Ik vraag alle betrokkenen en ie-
dereen, die het Witte Theater een 
warm hart toedraagt, van zich te 
laten horen. Laat de politiek we-
ten, dat het Witte Theater moet 
blijven.’’
Ook de amateurverenigingen, die 
in het Witte Theater hun voor-

stellingen brengen, zijn beduusd. 
,,Musicalvereniging Boms speelt 
sinds 1988 in het Witte Theater. 
Per productie worden er zeven 
voorstellingen voor een trouw 
publiek gespeeld. Dit kunnen we 
realiseren mede door de schap-
pelijke huur van de theaterzaal, 
die binnen onze begroting past’’, 
aldus voorzitter Agaath Steen-
bergen. ,,Raken we dit podium 
kwijt, dan moeten we uitwijken 
naar een groter podium, waar 
slecht één keer kan worden op-
getreden om het financieel rond 
en de zaal vol te krijgen. Het Wit-
te Theater biedt Boms een po-
dium om haar artistieke kwali-
teiten te ontplooien en anderen 
daarvan te laten genieten. Als 
dit doorgaat, dan staan alle le-
den van de Velsense amateurge-
zelschappen straks op straat en 
in de kou.’’ De Velser Gemeen-
schap, het overkoepelend orgaan 
waarbij alle amateurgezelschap-
pen zijn aangesloten, riep de ver-
enigingen vorige week donder-
dag bijeen, om zich te beraden. 
De mensen zijn van plan om de 
raadsleden te benaderen, met 
uitleg waarom zij het niet met dit 
voorstel eens zijn. Men wil niet 
alleen kritiek laten horen, maar 
ook nadenken over constructie-
ve oplossingen: ,,Maak meer een 
multi-functioneel gebouw van 
het Witte Theater. Laat er over-
dag ook andere groepen gebruik 
van maken, zoals scholen en cur-
sisten van het Kunstencentrum.’’ 
Op de website van het Witte The-
ater komen veel steunbetuigin-
gen binnen en maken veel men-
sen hun onrust en ongenoegen 
kenbaar. (Carla Zwart)

Velsen-Zuid - Zaterdag om-
streeks 08.00 uur werd de ver-
missing gemeld van een 47-jari-
ge man uit Zwitserland. Hij ver-
bleef met zijn vrouw en een be-
vriend echtpaar op een zeiljacht 
in een jachthaven aan de Bui-
tenhuizerweg in Velsen-Zuid. 
Door de politie is met hulp van 
een duikploeg van de brand-
weer een onderzoek ingesteld. 
Daarbij werd het slachtoffer le-

venloos in de nabijheid van de 
boot waar zij op verbleven ge-
vonden. Uit het nader ingestel-
de onderzoek is gebleken dat 
de man door verdrinking om 
het leven is gekomen. Van een 
misdrijf is niet gebleken. Ver-
moed wordt dat hij tussen 22.00 
uur de avond ervoor en het tijd-
stip van vermissen door onbe-
kende oorzaak van de boot is 
gevallen.

Zwitser (47) verdronken
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Witte Theater: muziek Plug-In 
met Michelle, Get Back to... Aan-
vang 20.30 uur.  Entree 12 euro.
Caprera Bloemendaal: Vuille 
Huichelaar, meezingfestijn. Aan-
vang 20.30 uur. Entree 18   eu-
ro. www.openluchttheaterbloe-
mendaal.nl

Zondag 26 juni
Koppelkaarten bij Klaverjas-
club Nooit Verwacht, Eksterlaan 
8, IJmuiden. Aanvang 10.30 uur. 
Kosten 7,50 per koppel. Opgeven 
bij 06-24762863.
De Kapel, Potgieterweg 4, Bloe-
mendaal: religieuze viering. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Corus stoomtreinrit om 10.45 
uur vanaf station Velserbosch, 
Velsen-Noord. excursie@corus-
groep.com. Kaartjes 3 en 5 euro.
Latin Village in Spaarnwoude, 
R105, Houtrakpolder. Van 11.00 
tot 23.00 uur. ww.latinvillage.nl
Expositie Joost Krab, Hoge-
weg 204, Uitgeest. Van 11.00 tot 
17.00 uur. Ook op zondag.
Tobbedansen in speeltuin Zee-
wijk, Orionweg, IJmuiden. Vanaf 
13.00 uur. Entree 0,50 euro.
Caprera Bloemendaal: kin-
dercabaret Vet2. Aanvang 14.30 
uur. Entree 10,50 tot 15,50 euro. 
Vanaf 5 jaar. www.openluchtthe-
aterbloemendaal.nl
Seabreeze Bigband in Beach 
Inn, strand IJmuiden. Van 16.00 
tot 17.30 uur. Gratis toegang.
Vesperviering in Engelmundus-
kerk Driehuis, Driehuizerkerk-
weg. Aanvang 19.15 uur.
Witte Theater: Toneelgroep 
Westkust met Het Eeuwig Va-
derhuis. Aanvang 20.30 uur. En-
tree 9 of 7 euro.

 
Maandag 27 juni

Stadsschouwburg Velsen: Lef  
Velsen, leerlingen van Velsense 
scholen brengen voorstelling Pe-
ter Pan. Aanvang 19.30 uur. 
Witte Theater: Toneelgroep 
Westkust met Het Eeuwig Va-
derhuis. Aanvang 20.30 uur. En-
tree 9 of 7 euro.

 Dinsdag 28 juni

Zomercompetitie bij Schaak-
club Santpoort in Polderhuis, 
Velserbroek. Inloopschaak, drie 
partijen. Vanaf 20.00 uur. Zie 
www.schaakclubsantpoort.nl 
Stadsschouwburg Velsen: Lef  
Velsen, leerlingen van Velsense 
scholen brengen voorstelling Pe-
ter Pan. Aanvang 19.30 uur. 
Witte Theater: Dansklas Vel-
lesen College: Van klassiek tot 
hiphop. 19.30 uur. Entree gra-
tis. Toneelgroep Westkust met 
Het Eeuwig Vaderhuis. Aanvang 
20.30 uur. Entree 9 of 7 euro.

Woensdag 29 juni

Koffie Totaal: koffie drinken 
met de buren op het schoolplein 

Donderdag 23 juni

Tekenweek in Kunstencen-
trum Velsen. Programma zie 
www.kunstencentrumvelsen.nl  
Kreeftenavond bij Loeca 
Eten & Drinken. Reserveren 
0255-540738, Kennemerlaan 
93b, IJmuiden.
Duoconcert koren Voices 
en Decibel in de Naaldkerk, 
Frans Netscherlaan 12, Sant-
poort-Noord. Kaarten 8 euro. 
Aanvang 20.15 uur. Tel: 0255-
536720.
Witte Theater: muziek Plug-In 
met Michelle, Get Back to... Ook 
op vrijdag en zaterdag. Aan-
vang 20.30 uur. Entree 12 euro.
Stadsschouwburg Velsen: 
jaarlijkse uitvoering dans van 
Kunstencentrum Velsen. Aan-
vang 19.30 uur. 

Vrijdag 24 juni

Duoconcert koren Voices en 
Decibel in de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan 12, Santpoort-
Noord. Kaarten 8 euro. Aanvang 
20.15 uur. Tel: 0255-536720.
Intocht Avondvierdaagse 
Velserbroek en Midsummer-
night feest in Velserbroek.
Witte Theater: muziek Plug-In 
met Michelle, Get Back to... Ook 
op zaterdag. Aanvang 20.30 
uur.  Entree 12 euro.
Stadsschouwburg Velsen: 
jaarlijkse uitvoering dans van 
Kunstencentrum Velsen.   Aan-
vang 19.30 uur.
Caprera Bloemendaal: Way-
lon, aanvang 20.30 uur. Entree 
24 euro. www.openluchtthea-
terbloemendaal.nl

Zaterdag 25 juni
Awakenings popfestival in 
Houtrakpolder, Spaarnwoude, 
R105. Van 10.30 tot 23.00 uur. 
www.awakenings.nl.
Nieuwbouwbeurs in Motel 
Zuid Van der Valk, Haarlem-
Zuid. Van 11.00 tot 14.00 uur. 
www.nieuwbouwbeurshaarlem.
nl
Expositie Joost Krab, Hoge-
weg 204, Uitgeest. Van 11.00 tot 
17.00 uur. Ook op zondag.
Smartlappenfestival van 
12.00 tot 24.00 uur in winkel-
centrum Velserbroek. 
Koorbiënnale in Grote of St. 
Bavokerk in Haarlem. 
Stadsschouwburg Velsen: 
jaarlijkse uitvoering dans van 
Kunstencentrum Velsen. 

van de Triangel school in Velsen-
Noord. Van 12.00 tot 13.30 uur. 
Info 0251-210050.
Witte Theater: Jeugdtheater-
school & Kinderkoor. Aanvang 
19.30 uur. Kaarten bij Kunsten-
centrum Velsen. Entree 5 of 2,50 
euro.
Stadsschouwburg Velsen: do-
centen Ichtus College geven ca-
baretavond voor Havo-examen-
klassen. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 30 juni

Witte Theater Jazz & Pop on 
stage. Aanvang 20.30 uur. Entree 
5 euro/ 2,50.

Jazz & Pop on Stage 
van Kunstencentrum
Velsen - Donderdag 30 juni om 
20.00 uur,  is er een optreden van 
de Big Band Velsen, de work-
shops Lichte Muziek en verschil-
lende popbands van Kunsten-
centrum Velsen in het Witte The-
ater, Kanaalstraat 57 in IJmuiden.
Zoek je het zomergevoel? Met 
Big Band Velsen kan de zo-
mer echt beginnen. De leukste 
bigband van Velsen speelt een 
spetterend repertoire waarbij het 
moeilijk is om stil te blijven zit-
ten. Composities van onder meer 
Herbie Hancock in aanstekelijke 
arrangementen waarin de band-
leden zich zullen uitleven in ge-
waagde solo’s en virtuoze spe-
cials. Big Band Velsen geeft aan 
alle nummers haar eigen bijzon-
dere sound dankzij een uitbrei-
ding van de bezetting met twee 
cello’s. 
Elke woensdagavond wordt er 
in Kunstencentrum Velsen volop 
geïmproviseerd tijdens de work-
shops lichte muziek. Natuurlijk 
is er veel aandacht voor het juist 
spelen van het thema, wordt er 
gepraat over toonladders maar 
bovenal wordt er  veel gespeeld 
en geïmproviseerd. Meest jazz 
en latin, soms ook pop en funk. 
Iedereen krijgt de gelegenheid 
om een rondje te soleren, de an-
dere solisten luisteren en probe-
ren daar vervolgens op aan te 
haken: zo ontstaat een spontane 

muzikale wisselwerking.
Al meer dan 25 jaar werkt Jan 
van der Veen met poptalent in de 
Popbunker aan de Kromhoutweg 
in IJmuiden. Dat er talent is blijkt 
wel uit de opnames die hij in de 
Hi Tech oefenstudio heeft gepro-
duceerd. Bands kunnen daar on-
der ideale omstandigheden oe-
fenen met een ervaren band-
coach. Hierbij wordt niet alleen 
aan de eigen muzikale ontwik-
keling gewerkt, maar ook aan 
het samenspel en de ‘sound’ van 
de band. Verder kan er gewerkt 
worden met verschillende ge-
luidstechnieken en wordt desge-
wenst aandacht besteed aan de 
voorbereiding op een optreden. 
Donderdag 30 juni presenteren 
een aantal bandjes zich met een 
gevarieerd programma van mu-
ziekstijlen. Zie ook www.kun-
stencentrumvelsen.nl Toegangs-
kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
administratie van het Kunsten-
centrum tijdens kantooruren en 
indien nog voorradig bij de kas-
sa van het Witte Theater op de 
avond van de uitvoering. Belang-
stellenden 5,00 euro, leerlingen 
van het Kunstencentrum 2,50. Zij 
die optreden hoeven uiteraard 
niets te betalen. Na afloop krijgt 
iedere bezoeker gratis een CD 
aangeboden waarop de verschil-
lende groepen thuis nog eens 
kunnen worden nageluisterd.

IJmuiden - Op zaterdag 25 ju-
ni wordt er op het Plein 1945 
van 9.00 tot 16.00 uur een ge-
zellige rommelmarkt gehou-
den. Tijdens deze dag zullen er 
op het plein veel kramen staan, 
met misschien wel net datge-
ne waar u al zo lang naar op 
zoek was. (toilet aanwezig). Er 
staan mooie spullen, zoals an-
tiek, curiosa, kleding, boeken 
en nog veel meer. En dat alles 
voor weinig. Wie zelf aan deze 
gezellige markt wil deelnemen: 
er zijn nog een paar kramen 
of eventueel grondplekken te 
huur, meer informatie via 0255-
518380 of 06-42456182. Wie op 
deze dag verhunderd is, niet 
getreurd: op 30 juli, 27 augus-
tus, 17 september en 15 okto-
ber zijn er weer gezellige rom-
melmarkten.

Rommelmarkt 
op Plein 1945

Geachte heer, grijs haar met 
baard, snor en bril, wellicht opa 
van dierbare kleinkinderen, rij-
dend in een blauwgrijze au-
to, graag uw aandacht voor het 
volgende: op dinsdag, 14 juni 
rond 17.30 uur reden mijn doch-
ters van 12 en 14 jaar op de Pla-
netenweg richting Zeewijk. U 
kwam van het Pleiadenplant-
soen en sloeg af naar rechts. 
Hierbij zag u mijn oudste doch-
ter over het hoofd en reed haar 
aan. Gevolgen: een kniewond, 
kapotte broek en een gloed-
nieuwe fiets in de kreukels. U 
stapte uit en zei: ,,Tja, ik had 
je niet gezien,  je zult wel ge-
schrokken zijn, neem maar een 

slokje water.’’ Op dat ogenblik 
kwam er een (jonge) man aan 
die mijn dochter te hulp schoot 
(waarvoor dank!). U bent er toen 
snel vandoor gegaan zonder uit-
wisseling van gegevens. Mijn 
vraag aan u: heeft u die avond 
lekker voor de tv gehangen zon-
der ook nog maar een secon-
de aan het voorval te denken? 
Of - en dat hoop ik van har-
te - heeft u toch gewetenswroe-
ging en wilt u schoon schip ma-
ken? Neem dan alstublieft con-
tact op met de politie zodat wij 
een en ander netjes kunnen af-
handelen.
Een bezorgde en zwaar teleur-
gestelde moeder

Velsen-Zuid - Technisch ma-
nager Toon Beijer is met rechter 
vleugelverdediger Anthony Cor-
reia en middenvelder Frank Kor-
pershoek mondeling akkoord 
dat beiden ook in het seizoen 
2011/2012 het maagdelijke wit-
te shirt van Telstar zullen dragen. 
Correia is al sinds het seizoen 
2001/2002 actief voor Telstar 
en kwam afgelopen jaargang 
tot 29 wedstrijden in de hoofd-
macht van Telstar. Korpershoek, 
die sinds het seizoen 2006/2007 
actief is voor Telstar, kwam vo-
rig seizoen tot 28 wedstrijden 
waarin hij één keer doel wist te 
treffen. Eerder werd bekend dat 
technisch manager Toon Beijer 
een mondeling akkoord wist te 
bereiken met middenvelder Jer-
gé Hoefdraad van Almere Ci-
ty voor het seizoen 2011/2012, 
evenals doelman Stephan Veen-
boer, afkomstig van hoofdklas-
ser Zwaluwen’30. Tevens heeft 
Telstar een optie om het con-
tract met de talentvolle doelman 
te verlengen voor het seizoen 
2012/2013.

Correia en 
Korpershoek 
langer bij
SC Telstar
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Dioxine-uitstoot moet omlaag
Provincie legt Tata 
Steel dwangsom op
Regio - De provincie Noord-
Holland legt Tata Steel een 
dwangsom op vanwege de te 
hoge uitstoot van dioxine. Ta-
ta had tot afgelopen woens-
dag de tijd om de verhoog-
de uitstoot terug te brengen 
tot binnen de norm. Dit is niet 
gelukt. Het blijkt dat de maat-
regelen van Tata wel resul-
taat opleveren, maar niet vol-
doende. Reden voor de pro-
vincie om in te grijpen.

Uit de laatste meting blijkt dat 
de uitstoot nog steeds boven 
de gestelde norm is. Om die re-
den eist de provincie dat de eer-
der getroffen maatregel over het 
stopzetten van de inzet van twee 
reststoffen voortgezet wordt. De 
provincie breidt deze maatregel 
uit; Tata moet per direct de toe-
voer van twee extra reststoffen 
stopzetten. Daarnaast moet Ta-
ta de uitstoot wekelijks meten 
en daarover rapporteren aan de 
provincie. Overigens draagt de 
verhoogde uitstoot nauwelijks 
bij aan de hoeveelheid dioxine 
in het milieu. Die blijft ruim bin-
nen de blootstellingsnorm con-

cludeerde de provincie op basis 
van een rapport van het RIVM. 
Volgens Tata is de uitstoot van 
dioxine nog steeds te hoog 
doordat het resultaat van de 
eerder genomen maatregelen 
nog niet zichtbaar is. Dit zoge-
naamde na-ijleffect duurt een 
aantal weken. Tata verwacht 
dat de uitstoot over vijf weken 
weer binnen de norm zal zijn. 
Lukt dat niet, dan legt de pro-
vincie Tata vanaf dat moment 
een dwangsom op. De dwang-
som is gerelateerd aan de hoog-
te van de overschrijding; hoe ho-
ger de overschrijding, hoe duur-
der. Wanneer over vijf weken de 
uitstoot niet onder de gestelde 
norm is, zal de provincie daar-
naast verdere maatregelen op-
leggen.
Uiteindelijk moet de inzet van 
een doekfilter de te hoge uit-
stoot in de toekomst voorkomen. 
Tata is bezig met de aanleg van 
de doekfilters: de eerste is van-
af augustus 2012 in werking, 
de andere twee volgen in 2014 
en 2015. Tot die tijd blijven bo-
vengenoemde maatregelen van 
kracht. (foto: Reinder Weidijk)

AWV Eigen Haard 
heeft hart voor Velsen
IJmuiden - Onlangs zijn de re-
sultaten  van het onderzoek naar 
de maatschappelijke prestaties 
van woningcorporatie AWV Ei-
gen Haard gepresenteerd. De 
conclusie van het rapport is dat 
AWV Eigen Haard ruim voldoen-
de tot goed presteert op de vijf 
onderdelen van de maatschap-
pelijke inspectie. Deze maat-
schappelijke visitatie die door 
Ecorys werd uitgevoerd, heeft 
plaatsgevonden in de periode 
november 2010 tot maart 2011.
Woningcorporaties die aange-
sloten zijn bij Aedes, de bran-
chevereniging van woningcorpo-
raties in Nederland, zijn verplicht 
zich eens in de vier jaar te onder-
werpen aan een controle die een 
gestructureerd oordeel oplevert 
over de maatschappelijke pres-
taties. Corporaties laten een in-
spectie uitvoeren om zich lokaal 
te verantwoorden over de keuzes 
die ze maken en over hun maat-
schappelijk presteren, en om in-
tern van de uitkomsten te leren. 
De maatschappelijke inspectie 
geeft de directe belanghebbers 
daarin een belangrijke rol, zodat 
deze ook inzicht geeft in de re-
sultaten voor de huurders. De vi-
sitatiecommissie heeft gespro-
ken met  een vertegenwoordiger 
van de huurders, de gemeente 
en vijf maatschappelijke orga-
nisaties waaronder de collega-
corporaties. Ook zijn beleidsdo-
cumenten en verantwoordings-

stukken van de getoetste perio-
de beoordeeld. 
AWV Eigen Haard scoorde goed 
met een gemiddelde van 7,6. De 
commissie gaf aan dat de aan-
dacht voor de klant in al zijn fa-
cetten goed op orde is. Ten op-
zichte van de opgaven in het 
werkgebied, de gemeente Vel-
sen, scoort de woningcorpora-
tie eveneens goed. De visita-
tiecommissie meldt hier onder 
meer over dat AWV Eigen Haard 
binnen de gemeente Velsen een 
kleine speler is, die haar deel 
van de opgaven wil oppakken 
en meer dan dat. De prestaties 
op het gebied van herstructu-
rering en nieuwbouw zijn, zeker 
in het huidig tijdsgewricht, goed 
te noemen. Daarnaast speelt in 
de realisatie van de opgaven 
ook steeds de aandacht voor de 
klant. Maar aanbevelingen wa-
ren er ook. De visitatiecommis-
sie constateert dat er een uitda-
ging ligt voor AWV Eigen Haard 
om de prestaties binnen de ge-
meente Velsen beter zichtbaar 
te maken.  Daarnaast is er een 
spanningsveld tussen de om-
vang van de opgaven en de klei-
ne organisatie. Kortom de orga-
nisatie moet er voor waken niet 
te veel hooi op de vork te nemen. 
AWV Eigen Haard is zeer tevre-
den met de resultaten en onder-
kent de aandachtspunten die 
ook uit het rapport naar voren 
kwamen.

Haarlem - Op 25 juni van 11.00 
tot 14.00 uur wordt in Motel Zuid 
Van der Valk een grootschalige 
nieuwbouwbeurs georganiseerd. 
Op deze beurs worden alle pro-
jecten gepresenteerd die in de 
regio Zuid- Kennemerland wor-
den verkocht door NVM make-
laars en de diverse woningcor-
poraties. Dit is een prachtige 
kans om op deze gezellige beurs 
alle informatie te krijgen over de 
ruim 20 deelnemende projecten. 
Bent u op zoek naar een leuke 
eengezinswoning, een apparte-
ment of fraaie villa. Op de nieuw-
bouwbeurs zijn alle woningtypen 
ruimschoots vertegenwoordigd. 
Wilt u voor het bezoek aan de 
nieuwbouwbeurs deelnemende 
projecten bekijken? Kijk dan snel 
op www.nieuwbouwbeurshaar-
lem.nl.

Nieuwbouw-
beurs Haarlem

Zomerse wijnproeverij
IJmuiden - We zijn weer echt 
toe aan de zomer. Het ‘buitenle-
ven’ gevoel leeft meer dan ooit. 
Wat is er nu heerlijker dan een 
Bourgondisch leven met een 
goed glas wijn in de hand op 
het strand, de eigen tuin of ter-
ras?  Om wijnliefhebbers kennis 
te laten maken met wijn en nieu-
we wijnhuizen organiseert Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck op zon-
dag 3 juli van 14.00 tot  18.00 uur 
een ‘Zomerse Wijnen Proeverij’ 
bij Restaurant Perron Zee/ Grand 
Café Kruiten. 
Kwast Wijninkopers, Oud Reu-
chelin & Boelen, Label 62 Wine 
& Design, Zeewijck’s Selection, 
Groupe LFE en Intercaves ge-
ven acte de présence met meer 
dan 100 wijnen. Ook deze zomer-
se wijnenproeverij kent weer een 
aantal primeurs. Tevens heeft slij-
terij Zeewijck gezocht naar nieu-
we wijnen in een aantrekkelijk 
prijssegment. Er is een verras-
send aanbod samengesteld van 
wijnen tussen de 4,00 en 8,00 eu-
ro. Uiteraard staan stuivende wit-

te wijnen, fruitige rosés en lich-
te rode wijnen  in de spotlights.
Ook het segment likeuren wordt 
niet vergeten. Het toppunt van 
genot is na een perfect diner af 
te sluiten met een heerlijke Li-
moncello of andere likeur. Zee-
wijck heeft er voldoende staan 
voor een heuse Limoncello proe-
verij.
Kortom, laat u inspireren en laat 
uw smaakpapillen beslissen wel-
ke wijnen er deze zomer op tafel 
komen te staan. Een betere gele-
genheid is er niet om met de bij-
na 100 zomerse wijnen kennis te 
maken. Na afloop van de proeve-
rij kan men desgewenst nog een 
hapje blijven eten. De chefkok 
van restaurant Perron Zee ser-
veert een overheerlijk driegan-
gen keuze diner voor 29,50 eu-
ro. Vooraf reserveren is gewenst.
Toegangskaarten voor deze wijn-
proeverij à 5 euro zijn reeds ver-
krijgbaar bij slijterij en wijnhuis 
Zeewijck of via telefonische re-
servering op 0255-540331 of via 
info@zeewijck.nl.

Streetdance & hiphop 
battle van Mike Flanders
IJmuiden - Op zondag 3 juli wordt 
de eerste Summer Streetdance & 
Hiphop Battle voor de leerlingen 
van Mike Flanders Dance Expe-
rience gehouden in het Thalia The-
ater. In dit interne dansevenement 
kan iedere streetdancer en hip-
hopper laten zien wat hij of zij in 
huis heeft. Dit doen ze solo of in 
een groep van twee of drie dan-
sers. De dansers bedenken alles 
zelf: de choreografie, de muziek, 
de groepsnaam, de kleding, dus al-
les erop en eraan. De dansers, met 
leeftijden variërend tussen 7 en 21 
jaar, dansen in verschillende leef-
tijdscategorieën en zij laten hun 
zelfgemaakte stuk eerst zien in een 
voorronde. De jury selecteert daar-
na een aantal dansers die door 
gaan naar de finale van hun leef-

tijdscategorie. De winnaars van de 
verschillende categorieën dansen 
om de titel.  Zie ook www.mfdan-
ce-experience.nl.

Velsen-Noord - Vorige week 
woensdag rond 19.30 uur is een 
64-jarige inwoonster van Vel-
sen-Noord beroofd van haar 
portemonnee aan het Stratings-
plantsoen. De vrouw had zo-
juist boodschappen gedaan en 
zij wandelde richting huis. Een 
nog onbekende verdachte liep 
vlak achter de vrouw en heeft 
haar ter hoogte van een tattoo-
shop beroofd. Hij is hierna weg-
gerend in de richting van de Wij-
kerstraatweg. Het gaat om een 
man van begin 20 met een nor-
maal postuur en blond haar. De 
politie heeft al enkele getuigen 
gehoord, maar zij is benieuwd of 
er meer mensen zijn die rond het 
tijdstip van de beroving iets ge-
zien hebben.

Vrouw beroofd

Driehuis - De politie controleer-
de in de nacht van maandag op 
dinsdag omstreeks 01.15 uur op 
de Waterloolaan een snorfietser 
die met twee meiden achterop 
reed. Bij een blaastest bleek de 
bestuurder, een 27-jarige IJmui-
denaar, veel te veel gedronken 
te hebben. De verdachte heeft 
een rijverbod gekregen van acht 
uren en zijn rijbewijs is ingevor-
derd. De politie maakt proces-
verbaal op.

Dronken 
automobilist

Driehuis - Zaterdag omstreeks 
00.10 uur hielden politieagenten 
op de Waterloolaan een 20-jari-
ge automobilist uit IJmuiden aan. 
De man bleek onder invloed van 
alcohol. Hij kwam aan een pro-
millage van 1,05. Omdat het om 
een beginnend bestuurder gaat 
is deze uitslag zo hoog dat zijn 
rijbewijs is ingevorderd. Er wordt 
proces-verbaal tegen hem opge-
maakt.

Drankrijders
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Twee gewonden
bij eenzijdig ongeval
Velserbroek - Twee inzitten-
den van een auto zijn zondag-
middag even voor 18.00 uur ge-
wond geraakt bij een eenzijdig 
ongeval aan ’t Spijk. De 66-ja-
rige bestuurster uit Velserbroek 
reed in de richting van de Hof-
geesterweg en is hier vermoe-
delijk onwel geworden waardoor 

zij de controle over het voertuig 
verloor. Zowel de bestuurster, 
als een 8-jarige inzittende even-
eens afkomstig uit Velserbroek, 
raakten gewond. Zij zijn overge-
bracht naar een ziekenhuis om 
zich aan hun verwondingen te 
laten behandelen. (foto: Reinder 
Weidijk)

Kankerpatiënten sporten
Velsen-Zuid - Vanavond, don-
derdag 23 juni, zal in het Tels-
tarstadion een informatieavond 
plaatsvinden met als thema 
Sporten voor kankerpatiënten  
in de regio IJmond. De avond 
wordt georganiseerd door stich-
ting Tegenkracht, stichting Kan-
ker en Sport, en Careworx, met 
medewerking van het Inloophuis 
Kennemerland. De avond is be-
doeld voor kankerpatiënten en 
hun naasten en voor zorgverle-
ners uit de regio. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is 
open om 19.30.
Thomas Zijlma, coördinator Te-
genkracht, ervaringsdeskundi-
ge en schrijver van het boek ‘37 
nietjes’ zal vertellen over zijn er-
varingen met het sporten voor, 
tijdens en na behandeling. Faus-
to de Marreiros, ex-Olympisch 
sporter en ambassadeur van de 
stichting Tegenkracht, zal vertel-
len over het verantwoord sporten 
tijdens behandelingen.
Het sporten wordt gefinancierd 
uit de opbrengsten van de vei-
ling van het eerste vaatje haring 
van 2010. Ondernemers uit de 
regio IJmond hebben  gezamen-
lijk ruim 37.000 gestort voor dit 
project waardoor het voor kan-
kerpatiënten in de regio mogelijk 
wordt gemaakt om gratis verant-
woord te sporten voor, tijdens of 
na behandeling. 
Stichting Tegenkracht heeft 
reeds vijf jaar ervaring met het 
aanbieden van een sportplan 
op maat, waardoor verantwoord 
sporten mogelijk wordt gemaakt. 
CareworX is het sport- en ortho-
pedisch beweeg- en zorgcen-
trum in Velsen. Hier komt alles 
tezamen aan deskundigheid, er-
varing en nieuwe inzichten. In-
novatieve behandelingsmetho-

den worden toegepast (ontleend 
aan topsport) en de nieuwste in-
strumenten zijn beschikbaar.
Het Sportplan op Maat is een 
intensief sportbegeleidingpro-
gramma voor kankerpatiënten 
die willen (blijven) sporten. De 
deelnemer gaat samen met de 
sportarts, een concreet sport-
plan opstellen met korte en lan-
ge termijn sportdoelstellingen.
Per individuele aanmelding 
wordt gekeken naar de moge-
lijkheden en de wensen en op 
basis daarvan wordt de duur 
van het traject bepaald. Gemid-
deld genomen is de duur van het 
Sportplan zes maanden.
Tegenkracht gaat uit van de 
(sport)wens van de deelne-
mer en houdt rekening met het 
sportadvies van de sportarts. Te-
genkracht gaat samen met de 
deelnemer op zoek naar een ge-
schikte sportlocatie en (sport)
begeleider in de woonomgeving 
van de deelnemer. De deelnemer 
blijft wel, indien nodig en ge-
wenst, de periode van het sport-
plan (circa zes maanden) onder 
toezicht van de desbetreffende 
sportarts.
Deelnemers aan het Sportplan 
zullen voor de operatie of tij-
dens en na de chemo en of be-
straling beter bestand zijn te-
gen de negatieve gevolgen van 
de behandeling. Een deelnemer 
aan het Sportplan op Maat krijgt 
weer perspectief en een con-
creet sportdoel. Voor velen is het 
uitvoeren van het lange termijn 
sportdoel niet alleen lichamelijk, 
maar vooral psychologisch van 
groot belang. 
Aanmelden voor de avond kan 
via: info@ tegenkracht.nl of per 
telefoon: Thomas Zijlma, coördi-
nator Tegenkracht, 06-41387691.

Bon & Breed Open 2011 
doorslaand succes
Velserbroek - Zondagmiddag 
19 juni rond een uur of vijf zat 
het Bon & Breed Open 2011 er 
weer op. Het is een drukke maar 
prachtige tennisweek geworden.
Na een droog en zonnig voorjaar 
maakte de wedstrijdleiding, be-
staande uit George Kerkhoven, 
Lex Bouhof en Monique Weg-
man, zich best wat zorgen over 
het krediet aan mooi weer voor 
het Bon&Breed Open toernooi 
bij LTC Hofgeest. 
Niet geheel onterecht want ‘plu-
vius’ heeft zich op sommige mo-
menten best wel laten zien. Bij 
de start in het pinksterweek-
end speelde de regen een gro-
te rol en dat heeft geduurd tot in 
het finaleweekend. In een wolk-
breuk is de allerlaatste topwed-
strijd  geëindigd. Ruud Vis van 
TC Bakkum won deze van Bart 
van Kampen uit Zwaanshoek, in 
de hoogste categorie. 
Categorie 2 was dit jaar nieuw 
bij LTC Hofgeest en zal vol-
gend jaar zeker weer op de uit-
nodigingen staan. Een bijzon-
der geslaagd toernooi dus met 
ruim 500 deelnemers en 400 ge-

speelde wedstrijden in 47 cate-
gorieën. Met op vrijdag de regi-
onaal befaamde feestavond in 
het feestelijk versierde clubhuis 
en op de finalezondag een park 
dat bruiste van gezelligheid on-
der een stralende zon. Voor de 
jeugd een spannend springkus-
sen en schminken voor de aller-
kleinsten terwijl de talentjes zich 
vermaakten op de  populaire mi-
nitennisbaantjes. Voor de ou-
deren en vele tennisliefhebbers 
prachtige en spannende ten-
nispartijen, onder het genot van 
een hapje en vele drankjes. Het 
was ook dit keer weer een door-
slaand succes!

Velsen - De Nederlandse Kam-
pioenschappen Masters werden 
op zaterdag 18 en zondag 19 ju-
ni in Den Haag gehouden. Van At-
letiekvereniging Suomi uit Sant-
poort kwamen verschillende atle-
ten in actie tijdens dit stormachti-
ge en regenachtige weekend. Op 
zaterdag 18 juni deed Erik Pieters 
mee aan het onderdeel 400 me-
ter, M50. Het lukte hem een bron-
zen medaille in de wacht te slepen 
met een tijd van 59.86 seconden. 
Pascal Geursen kwam in actie bij 
het onderdeel speerwerpen. Ook 
hij zette een uitstekende presta-
tie neer met een afstand van 47.22 
meter. Hiermee verbeterde hij niet 
alleen het clubrecord van Suo-
mi, maar wist hij ook een bronzen 
medaille in de wacht te slepen. Op 
zondag 19 juni kwam Geursen ook 
nog in actie op het onderdeel Ko-

gelstoten M40. Hierbij haalde hij 
de vierde plaats. Bob Keuzekamp 
haalde een zesde plaats met het 
onderdeel 800 meter M45.

Suomi presteert
goed op NK Masters

Rioolheffing 
garageboxen
IJmuiden - Velsen Lokaal heeft 
vragen gesteld aan het college 
over de rioolaanslagen op ga-
rageboxen. Onlangs reageer-
de het college , maar de reac-
tie riep meer vragen op, dan 
dat er duidelijkheid werd ge-
boden.  Zo meldde het college 
nooit, dat er een tekort was op 
de post rioolheffing. Het zou al-
tijd kostendekkend zijn geweest. 
Nu spreekt het college over een 
bedrag van 22 miljoen, dat vanaf 
2008 wel meegenomen was. Vel-
sen Lokaal wil weten hoe men  
aan zo’n enorm bedrag is geko-
men. Velsen Lokaal pleit al jaren 
voor verschillende tarieven voor 
bedrijventerreinen, woningen en 
nu garageboxen. Nu slaat de ge-
meente een bedrijventerrein aan 
voor 3 woningen en een garage-
box voor 1 woning. Er zijn vele 
gemeenten, die dit onderscheid 
in aanslagen wel kunnen ma-
ken. Waarom kan dat dan niet in 
Velsen? Velsen Lokaal  verbaast 
zich over vele loze argumenten 
van het college. De meest be-
spottelijke is de opmerking ‘dat 
de garagebezitters al vanaf 1965 
hadden kunnen worden aange-
slagen, zodat zij al 43 jaar maz-
zel  hebben’. Met andere woor-
den:  het college slaapt al die tijd 
al. Van zulke omgekeerde argu-
menten zijn wij niet onder de in-
druk.

Santpoort-Noord - Vorige 
week donderdagavond tussen 
21.45 en 22.20 uur heeft er een 
inbraak plaatsgevonden bij een 
woning aan het Dreefplantsoen. 
Op de locatie bleek een raam 
van de woning te zijn vernield. 
De politie is een onderzoek ge-
start en is benieuwd of er men-
sen zijn die rond dit tijdstip iets 
gezien of gehoord hebben van 
de inbraak. Ook is het goed mo-
gelijk dat de inbreker(s) op een 
eerder moment rond hebben ge-
lopen of gereden in de buurt. In-
formatie kan worden doorgege-
ven via 0900-8844.

Politie zoekt 
getuigen

Regio - Zondagavond rond 
20.15 uur is een 48-jarige Haar-
lemmer zwaargewond geraakt 
op de Schoterweg. De bestuur-
der raakte door nog onbeken-
de oorzaak een middengeleider 
waardoor hij ten val kwam. Hulp-
diensten rukten uit om de Haar-
lemmer te helpen. Onder meer 
een traumahelikopter landde 
op de ongevalslocatie om eer-
ste hulp te verlenen. De man is 
overgebracht naar een zieken-
huis. De scooter is weggesleept.

Scooterrijder 
zwaargewond
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Velserbroek - Zondag om-
streeks 02.25 uur zag een getui-
ge twee mensen zich verdacht 
gedragen aan Ossenlaan. Poli-
tieagenten stelden een onder-
zoek in en hielden op de Lan-
gemaad de inzittenden van een 
bestelbus aan. Een van hen wist 
te vluchten. De bestuurder, een 
19-jarige Amsterdammer, is voor 
nader onderzoek ingesloten. In 
de bus lagen inbrekerswerktui-
gen. Op de Vliet was een poging 
inbraak gepleegd. Onderzocht 
wordt of de Amsterdammer dat 
gepleegd kan hebben.

Inbraakpoging

Koopjes bij Gallo
Santpoort-Noord – De uitver-
koop is begonnen bij Gallo-Ori-
ginals, er zijn diverse koopjes te 
halen voor weinig geld. Voor he-
ren is er mooie kleding van on-
der andere de merken Van-
quard, Gaastra en McGregor. 
Voor de dames zijn er leuke arti-
kelen van onder meer Bandole-
ra, Geisha en Jackpot. Stap ge-
rust eens vrijblijvend de winkel 
in om te kijken of er iets voor u  
bij zit.
Dan nog iets bijzonders: om-
dat de kinderen de deur uit zijn 
bij Gallo-Originals, wordt er ko-

mende zondag van 12.00 tot 
16.00 uur een outlet gehouden. 
De overgebleven collectie mag 
weg vanaf 1 euro, dat is nog 
eens een aardig voordeel. Leuke 
kinderkleding van Monta, Gei-
sha, Retour Jeans, Tommy Hillfi-
ger en meer.
Wees welkom in de winkel bij de 
uitverkoop voor dames en he-
ren en bij de outlet van de kin-
derkleding. Gallo-Originals is 
gevestigd aan de Hoofdstraat 
189b, telefonisch bereikbaar 
via 023-5384433. Zie ook www. 
gallo-originals.nl.

Zebra Uitzendbureau
nu extra productief
Velsen - De komende maan-
den gaat Tata Steel opnieuw sa-
neren. Geen goede berichten 
voor de regio IJmond. Vele ge-
zinnen zijn immers afhankelijk 
van dit grote staalconcern. 
,,Dit is een vreemd signaal’’, 
vindt Edwin Schilling, vesti-
gingsmanager van Zebra Uit-
zendbureau BV. ,,De afgelopen 
maanden is het voor ons rede-
lijk bedrijvig geweest op het Ta-
ta Steel-terrein en juist nu be-
gint bij de overige, niet-Tata ge-
relateerde bedrijven de drukte 
weer toe te nemen. En dan volgt 
opeens dit bericht. Er is eigen-
lijk geen touw aan vast te kno-
pen.’’
,,Sinds een aantal weken ont-
vangen we weer positieve sig-
nalen vanuit de markt. Op ad-
ministratief en hoger opge-
leid  niveau krijgen we weer 
wat aanvragen binnen. Dat is 
meestal de graadmeter. Als er 
op administratief gebied weer 
wat aanvragen binnenkomen, is 
dat vaak een teken van herstel’’, 
aldus Schilling.
,,De vraag naar horecaperso-
neel is ook enorm toegeno-
men. De omzet in de horeca is 
het afgelopen kwartaal met 25 
procent estegen. Dat is in de-
ze periode voor de IJmond niet 
vreemd. Veel horecagelegenhe-
den zijn seizoensgebonden. De 
aanloop naar het zomerseizoen 

is dan ook volop bezig. Wij zijn 
dan ook per direct op zoek naar 
diverse Horecatoppers voor af-
was, bediening, bar en keuken 
werkzaamheden vanaf 16 jaar 
en ouder. zijn van harte wel-
kom. Ook positief is de gro-
te vraag naar productieperso-
neel. Voor diverse bedrijven zijn 
we op zoek naar vast en flexi-
bel personeel. Mannen, vrou-
wen en jongens en meisjes van-
af 16 jaar die op zoek zijn naar 
een vaste of tijdelijk (vakantie) 
baan kunnen per direct bij ons 
terecht.’’ Aanmelden kan bij Ze-
bra Uitzendbureau BV, Marga-
danstraat 28 in IJmuiden, tele-
foon 0255-513612, of Jacob van 
Deventerstraat in Beverwijk, te-
lefoon 0255-513612.

De Lekkerste Nacht: 
uniek netwerkfeest
in burlesque sferen
Velserbroek - Dat inwoners 
van de Randstad niet van ver-
kleedfeesten houden, kan defi-
nitief als een misvatting worden 
aangemerkt. Afgelopen maan-
dag trok een bonte stoet verkle-
de mensen met tuk tuks en bus-
sen door de straten van Velsen, 
Beverwijk en Heemskerk. Zij 
waren op weg naar Villa Wes-
tend in Velserbroek. Daar vond 
de tweede editie plaats van de 
Lekkerste Nacht, een nieuw 
netwerkevent voor mensen uit 
de horeca.
De Lekkerste Nacht is het kind-
je van Sidney van Leeuwen en 
Nick van Kampen van Grand 
Café La Belle, zijdelings bijge-
staan door Henkdrikjan van der 
Valk en Friso Huizinga. De eer-
ste editie in februari was een 
doorslaand succes en dat leid-
de tot een tweede, veel gro-
ter opgezet feest in Villa Wes-
tend. Op de lijst met genodig-
den stonden 500 namen, van 
wie de helft daadwerkelijk naar 
het feest kwam. Veel horecaon-
dernemers, maar ook leveran-
ciers en personeel van de café’s 
en restaurants uit heel Kenne-
merland waren maandagavond 
aanwezig in Velserbroek. Vrijwel 
iedereen had zich gehouden 

aan de strikte dresscode: Circus 
Burlesque. Zo kon het gebeuren 
dat er tientallen circusdirecteu-
ren rondliepen, maar ook veel 
schaars geklede dames die in 
het decor van de Moulin Rou-
ge niet zouden misstaan. On-
danks de bijzondere uitdossin-
gen werd er volop genetwerkt. 
Horecaondernemers die elkaar 
alleen van naam kenden dron-
ken samen een biertje en leve-
ranciers strooiden met visite-
kaartjes. In die zin is de opzet - 
het creëren van een uniek net-
werkevent voor mensen uit de 
horeca - dus zeker geslaagd.
De organisatie van de Lekkerste 
Nacht had kosten nog moeite 
gespaard om een feest neer te 
zetten waar nog lang over wordt 
nagepraat. Dat is gelukt, want 
de combinatie van een discobus 
met vlammenwerpers, een slan-
genvrouw, vuurspuwers, steltlo-
pers en de geweldige Mr. Me-
phisto’s Spectacular Pianoshow 
leverde een nauwelijks te eve-
naren spektakel op. Ondertus-
sen zijn de plannen voor de der-
de editie alweer in de maak. De-
ze staat vooralsnog gepland op 
maandag 21 november. De lo-
catie is nog onbekend. (foto: Ed 
Geels Fotografie)

Winnaars 
vrijkaarten 
Turn Up The 
Beach bekend
Velsen - Bijna 100 lezers van 
deze krant hebben een gooi 
gedaan naar de 2 x 2 vrijkaar-
ten voor Turn Up The Beach, het 
dancefeest dat op zaterdag 9 juli 
vanaf 15.00 uur wordt gehouden 
op het strand van IJmuiden. De 
winnaars zijn Rick Post uit IJmui-
den en Patricia Ober uit IJmui-
den. Zij krijgen persoonlijk be-
richt van Radio 538.

Emerald op Dutch Valley
Velsen-Zuid - Op zaterdag 13 
augustus zal niemand minder 
dan Caro Emerald het grootste 
podium van Dutch Valley bestij-
gen voor een weergaloos con-
cert. Na een gedwongen perio-
de van rust geeft de Nederland-
se superster deze zomer weer 
vol gas. En waar kan dat beter 
dan op het hoofdpodium van het 
evenement met de meeste en 
grootste artiesten van eigen bo-
dem: Dutch Valley Festival!
Sinds het uitbrengen van de CD 
‘Deleted Scenes From The Cut-
ting Room Floor’ is Caro Eme-
rald in recordtempo uitgegroeid 
tot één van de grootste sterren 

van Nederlandse bodem. Het al-
bum heeft 30 weken op nr. 1 ge-
staan in de Nederlandse Album 
Top 100. Daarmee verbrak ze het 
record van Michael Jacksons 
‘Thriller’ die het 26 weken vol-
hield op de eerste positie. 
Naast Caro Emerald staan op 
de Dutch Valley Mainstage ook 
Kane, VanVelzen, Ilse DeLan-
ge, 3JS, Jan Smit, Racoon en 
Jacqueline Govaert. Behalve 
de mainstage omvat het festi-
val een openlucht Rock podium 
en tien tenten. Tickets kosten 
55 euro exclusief voorverkoop-
kosten. Zie ook op www.dutch 
valleyfestival.nl.

Velserbroek - De politie kreeg 
dinsdagmorgen een melding van 
oplettende getuigen van een in-
braak in een woning aan de 
Dammersboog. De agenten heb-
ben  direct een onderzoek inge-
steld en wisten het tweetal op 
heterdaad aan te houden. De 
ene verdachte is een 21-jarige 
Haarlemmer, de andere weigert 
zijn identiteit bekend  te maken. 
De twee verdachten zijn ingeslo-
ten voor nader onderzoek.

Inbrekers 
opgepakt

Hofjes-
wandeling
Haarlem - Donderdag 30 ju-
ni kunt u mee met de wande-
ling ‘Haarlemse Hofjes’. in de-
ze wandeling neemt Marja Hul-
sebosch, stadsgids bij Het Gil-
de, u mee naar enkele van de 
vele hofjes die Haarlem rijk is 
en vertelt ook iets over de be-
zienswaardigheden die u onder-
weg tegenkomt. Start Archeo-
logisch Museum/Vleeshal, Gro-
te Markt 18; aanvang 14.00 uur. 
Duur van de wandeling circa an-
derhalf uur. Kosten 3 euro per 
persoon. U kunt zich aanmelden 
(noodzakelijk) voor deze wande-
ling op werkdagen tussen 9.00 – 
10.00 en 18.00 en 19.30 uur via 
telefoonnummer 06-16410803 of 
per e-mail: gildewandelingen@
gmail.com.

Vernieler 
aangehouden
Haarlem - In de nacht van za-
terdag op zondag omstreeks 
00.45 uur hielden politieagen-
ten op aanwijzing van een ge-
dupeerde eigenaar op de Span-
jaardslaan een 23-jarige Haar-
lemmer aan. Hij had kort daar-
voor van een geparkeerde au-
to een spiegel vernield. De eige-
naar zag dit gebeuren en alar-
meerde de politie. Er is proces-
verbaal opgemaakt.



pagina 14 2011

Laatste F-proeven 
Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 19 juni 
jwerd bij manege Hippisch Cen-
trum Velsen de laatste F-proeven 
dressuurwedstrijd voor de zo-
mervakantie verreden. Ondanks 
dat het vaderdag was had een 
dertigtal ruiters had zich voor 
deze wedstrijd ingeschreven. 
Gelukkig speelde het weer mee 
en kon men in de buitenmane-
ge inrijden. 
In de rubriek junioren F5 tot en 
met F7 werd eerste Hannah Ha-
mers met de pony Leo in de F6 
proef met 221 punten. Een fraaie 
tweede prijs ging naar Madelon 
van der Leden met Mistral in de 
F5 met 218 punten. Cassey Stam 
met Panthera reed een F5 proef 
en mocht de derde prijs mee 
naar huis nemen. En Michelle de 
Bruijn werd vierde met 217 pun-
ten met het paard Zevenster en 
reed een F7 proef.
Daarna volgde de rubriek junio-
ren F8 t/m F14. Iris van der Laan 
met Junior mocht het oranje ro-
zet mee naar huis nemen voor 
de eerste prijs en behaalde 220 

punten met een F9 proef. De 
tweede prijs ging naar Michel-
le Kraaijenoord met Orlando met 
217 punten en ex aquo derde 
werden Marika Lazet met Pad-
dy met 216 punten en Lisa van 
den Berg met La Paz. Daarna 
volgde de laatste rubriek senio-
ren. Wanda Schouten behaalde 
de eerste prijs met 231 punten 
met het paard La Paz en Conny 
Kruup werd tweede met Paddy 
met 227 punten. Een fraaie der-
de prijs ging naar Jose Groene-
velt met Dizzy met 223 punten en 
Marieta Telman werd vierde met 
La Paz met 222 punten.
Zondag 26 juni worden bij 
Hippisch Centrum Velsen de 
A(angepaste) dressuurproeven 
verreden voor de jongste ruiters 
en zondag 10 juli vindt er een 
grote carrouselwedstrijd plaats 
van de jeugdlessen met aanslui-
tend ter afsluiting van een gezel-
lig en sportief ruitersportseizoen 
een barbecue met live muziek. 
Zie ook www.hippischcentrum-
velsen.nl.

Expeditie Noordkaap
Haarlem - In juli gaan drie spor-
ters uit de omgeving van Haar-
lem naar de Noordkaap fietsen, 
het noordelijkste punt van Euro-
pa. Met als doel: geld inzamelen 
voor de Stichting Spieren voor 
Spieren. 
Gezonde spieren zetten zich in 
voor zieke spieren, dat is het 
motto van deze stichting. De ac-
tie van Tijmen Hupkens (19), Ty-
cho van der Meer (18) en Vik-
tor Molkenboer (18) past hier 
precies bij. Alle drie fanatie-
ke schaatsers, die zich inzetten 
om geld in te zamelen voor het 
goede doel. De drie trainen zelf 
hard, met plezier, om het beste 
uit zichzelf te halen. Niet ieder-
een kan dat: voor kinderen met 
een spierziekte is flink sporten 
vaak onmogelijk. Om dit te ver-
anderen is duur onderzoek no-
dig en de drie sporters willen 
daar met hun actie aan bijdra-
gen. Zij gaan in juli fietsen, om 
na een maand de Noordkaap in 
Noorwegen te bereiken. Dit punt 
wordt gezien als het noordelijk-
ste punt van Europa en ligt ruim 

500 kilometer binnen de poolcir-
kel. IJzige poolwinden en tem-
peraturen die tot het vriespunt 
kunnen zakken, dat zijn de hin-
dernissen die de mannen daar 
tegen zullen komen.
De start van de tocht zal in Haar-
lem zijn, dan via Groningen de 
grens over met Duitsland en De-
nemarken. Vanuit Denemarken 
nemen Tijmen, Tycho en Viktor 
de boot naar Noorwegen. Dwars 
door de bergen van het binnen-
land van Noorwegen bereiken de 
schaatsers de westkust, die ze 
noordwaarts zullen volgen totdat 
ze hun doel hebben bereikt: de 
Noordkaap. De voorbereidingen 
en vorderingen van zijn te volgen 
op www.expeditienoordkaap.nl 
Ook zijn er twee rekeningen ge-
opend. Donaties via 140260668, 
ten name van T. Hupkens, gaan 
rechtstreeks naar Spieren voor 
Spieren. Donaties via 34248186 
ten name van V. Molkenboer zijn 
bedoeld als bijdrage aan de ho-
ge kosten, die gemaakt moeten 
worden om de expeditie moge-
lijk te maken.

Pc-cursus voor senioren
Velserbroek - Sinds het einde 
van het vorige jaar is het wijk-
steunpunt De Hofstede als leer-
centrum verbonden aan Senior 
Web. Deze organisatie stelt zich 
ten doel het computergebruik 
door ouderen te bevorderen. Als 
leercentrum kan het wijksteun-
punt ouderen in Velserbroek en 
omgeving nu een cursus “Basis 
gebruik van de computer” aan-
bieden. U leert in 10 lessen met 
behulp van een duidelijk cursus-
boek en instructies van een erva-

ren docent om te gaan met de PC. 
De deelnemers aan de try-out van 
deze cursus waren zeer enthou-
siast. U kunt deelnemen aan de 
cursus voor de zeer schappelijke 
introductieprijs van 35 euro, het 
bijbehorende cursusboek kunt u 
aanschaffen voor 20 euro of hu-
ren voor 5 euro. De cursus is op 
woensdagen van 9.30 tot 11.30 
uur. Voor informatie en opgeven 
belt u met de beheerder van het 
wijksteunpunt, Marcel Stam, tele-
foon 023 5386528.

Woningbedrijf wijzigt 
samenstelling clusters
Velsen - Per 1 januari 2011 geldt 
in verband met de Europese re-
gelgeving een inkomenseis voor 
woningzoekenden voor woningen 
met een huur tot 652,52 euro. De-
ze maatregel heeft voor een aan-
tal woningzoekenden directe ge-
volgen. Er zijn enkele clusters met 
woningen met een huurprijs ho-
ger dan 652,52 euro en met wo-
ningen met een huurprijs lager 
dan 652,52 euro. Deze clusters 
splitsen wij: één met woningen 
onder deze huurgrens en één met 
woningen daarboven.
Uit de clusters 125, 184. 203, 277, 
1126 en 1040 halen wij de wonin-
gen met een huur hoger dan 
652,52 euro. De woningen onder 
deze grens blijven in dit cluster. 
Om in aanmerking te komen voor 
een woning in deze clusters, mag 
het (gezamenlijke) inkomen niet 
hoger zijn dan 33.614 euro. Voor 
de woningen boven de huurgrens 

van 652,52 euro maken wij de vol-
gende nieuwe clusters. De duur-
dere woningen uit de clusters die 
hierboven staan genoemd gaan 
naar een nieuw cluster, op volgor-
de: 1209, 1208, 1201, 1203, 1206 
en 1204. Voor deze woningen is 
een (gezamenlijk) inkomen nodig 
van minimaal 33.614 euro.
Iedereen die een optie heeft op 
een bestaand cluster, blijft hier-
voor ingeschreven. Ook al wijzigt 
de inhoud. Voor de nieuwe clus-
ters kan iedereen die een optie 
wil zich vanaf nu inschrijven. Per 
optie bedragen de kosten 5 euro. 
De inschrijving stopt per 31 au-
gustus 2011. Daarna vindt een lo-
ting plaats die de definitieve po-
sitie in de wachtrij bepaalt. Wan-
neer u zich voor de nieuwe clus-
ters inschrijft, ziet u begin sep-
tember op welke plaats u in de 
wachtrij staat. Zie ook www. 
woneninvelsen.nl.

Velsen - Bijzondere bijstand is 
een eenmalige uitkering die men 
kan ontvangen als er sprake is 
van noodzakelijke kosten die niet 
van het inkomen betaald kunnen 
worden. Het gaat om kosten die 
buiten het normale uitgavenpa-
troon vallen als gevolg van so-
ciale of medische omstandighe-
den. Voor de bijzondere bijstand 
geldt als hoofdregel: eerst aan-
vragen, dan aanschaffen!
De bijzondere bijstand kan wor-
den gebruikt voor onder ande-
re de eigen bijdrage tandarts-
kosten (mits u voldoende verze-
kerd bent voor de tandarts bij uw 
ziektekostenverzekering), aan-
schaf van een bril, gehoorappa-
raat, meerkosten maaltijdvoor-
ziening en een wasmachine. Er 
bestaat mogelijk recht op bijzon-
dere bijstand als het inkomen en 
vermogen lager zijn dan de vast-
gestelde grenzen. De Formulie-
renbrigade Velsen kan kijken of 
iemand in aanmerking komt voor 
de regeling. Daarnaast helpen zij 
bij het invullen van het formulier.
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
De Delta, Rijnstraat 2 te IJmui-
den. Op werkdagen zijn zij be-
reikbaar tussen 09.00-17.00 uur 
via 088-8876900 of formulieren-
brigadevelsen@socius-md.nl. Bij 
mensen die graag hulp willen 
maar niet mobiel zijn komt de 
Formulierenbrigade thuis.

Heeft u recht 
op bijzondere 
bijstand?

Drankrijdster 
aangehouden
Haarlem - Politiemensen heb-
ben vorige week donderdag-
avond rond 23.45 uur een 38-ja-
rige inwoonster van Haarlem 
aangehouden wegens het rij-
den onder invloed van alcohol. 
De vrouw reed met haar brom-
fiets over de Gierstraat, terwijl 
dit in verband met Shopping 
Night niet was toegestaan. Toen 
de vrouw hierop werd aange-
sproken, roken de agenten een 
alcohollucht. Na een blaastest 
op de locatie en een ademana-
lyse op het politiebureau werd 
duidelijk dat de Haarlemse een 
promillage had van 1.05 ter-
wijl 0.5 maximaal is toegestaan. 
Hierop is de vrouw aangehou-
den. Ze kreeg een proces-ver-
baal.

Vervalste ID
Haarlem - In de nacht van zater-
dag op zondag omstreeks 01.25 
uur werd een 15-jarige Haarlem-
mer in een horecabedrijf betrapt 
met een valse identiteitskaart. 
Hij is overgedragen aan de po-
litie en op het bureau verhoord. 
Er is proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt.
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Kampioenen in VelsenKampioenen in Velsen

LTC de Heerenduinen Dames 2, is kampioen derde klasse van de zondag geworden. 
Op de foto: Lotte Loef, Natasja Jansen, Romy Wernke, Laura Dicke, Silvana van Os, af-
wezig Diane Schoorl.

LTC de Heerenduin Gemengd 1 35+ is districtskampioen geworden in de 1ste klas-
se. Op de foto Yolande de Vries, Ben Huberts, Richard Visser, Margret Buijsman, Jac-
queline Kops en Ed Kops. 

LTC de Heerenduin Heren 1 35+ is kampioen geworden van de zondagcompeti-
tie. De kampioenen zijn Marcel van Hus, Nico Wester, Marcel Beaufort, Chris Asma 
en Rob Kunst.

Strawberries 8D1 is kampioen geworden bij het Hemels D toernooi van HC Bloe-
mendaal. 

Familiedag bij scouting
Velsen-Zuid - Met regenpakken en reddingsvesten aan stonden 
de scouts van Michiel Adriaenszn. zaterdag klaar bij het Kleine IJ. 
Jaarlijks strijden de leden met hun familie om de felbegeerde wis-
selbeker. Door de harde wind en regen moesten wat wateractivitei-
ten aangepast worden maar dit mocht de pret niet drukken. Ieder-
een was even fanatiek. Voor veel ouders, broertjes en zusjes was het 
de eerste keer dat ze in een Lelievlet zaten. De dag werd afgesloten 
met een gezellige barbecue. Zie ook www.de-ruyter.nl.

Beeldig Driehuis in beeld
Driehuis – Zaterdag 25 juni 
kunnen bezoekers een wande-
ling maken door Driehuis aan 
de hand van een unieke verza-
meling oude ansichten, schil-
derijen en prenten die zelden 
in het openbaar worden ge-
toond.
De Werkgroep Historisch Drie-
huis heeft samen met de Ar-
chiefgroep St. Engelmundus-
kerk een prachtige eenmali-
ge tentoonstelling samenge-
steld. De tentoonstelling is za-
terdag 25 juni gratis te bezich-
tigen van 11.00 tot 14.00 uur 
in de St. Engelmunduskerk in 
Driehuis.
De tentoonstelling is een voor-
proefje van een boek dat vol-
gend jaar zal verschijnen. De 
Werkgroep Historisch Driehuis 
gaat in dit boek de geschie-

denis van Driehuis beschrijven 
aan de hand van een aangege-
ven route. Oude ansichtkaar-
ten, schilderijen, etsen en fo-

to’s van toen, opgefrist met fo-
to’s van dezelfde plekken an-
no 2011 leiden de lezer door de 
geschiedenis van het dorp.



GESLAAGD!

Vellesan College
VWO: Marina Kramer, Floris Mensonides, Amanda Opdam, Maurice Stam, Bas van Zelderen. 
HAVO: Milan  Busink, Stefan  Greve, Bob Groos, Arnoud  Hondema, Cheryl  Klesser, Eric  Kooij, Sylves-
ter  Kraaijenoord, Marco van Leijenhorst, Marieke  Meinhardt, Helena Phan, Marjolein van der Putten, 
Sjors  Rumping, Dennis  Schonewille, Jeremy  Sodusta, Jeroen  Spijkerman, Anne Stolker, Nicolien de 
Wildt, Sharon van der Zee. VMBO theoretische leerweg: Josephine Aardenburg, Christie Albai, Roaida 
Alhashemi, Naziha Aynan, Milan Balk, Mandy Balm, Coen van den Berg, Dave Binkhorst, Britt Blanken, 
Max Bout, Pamela Buijsman, Cansu Cekic, Sharon Dekker, Ellen Dirks, Merijn Ettema, Iris Gerrits, Robin 
God, Siem Gouda, Mike Gruijters,Sarah ‘t Hart, Jim Hendriks, Mandy Hulster, Suzanne van den Hurk, 
Sander de Jong, Lisa Jonkman, Claudia Kieft, Desley Klunder, Jeroen Kooij, Michiel Kramers, Chris-
tel van Krimpen, Steven Kuijper, Shirley Makken, Jordi Miedema, Leslie Mijnen, Manouk Nanne, Ischa 
van Nieuwenhuijse, Ricardo Nouris, Linda Opdam, Fréderique Rademaker, Michael van de Reep, Luuk 
Scholten, Zarmina Shir, Linsey Silooy, Myhra Stomphorst, Marisa Toebes, Aysha Toornvliet, Lorenzo Ver-
meer, Dave Versluis, Lex van der Voort, Marjolein de Wijs, Rowan van der Wijst, Dennis van Wingerden, 
Rebecca Wulp. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Sport, Dienstverlening en Veiligheid: Jorri van der 
Aar, Joris Bakker, Jordy van den Berg, Valerie Beukema, Sanne de Boer, Freddy van Dijke, Rowan van 

Ichthus Lyceum
Gymnasium: Loethe  Buntsma, Wessel Delst, Annemiek Dirksen, Floris Kooij, Nick Lamers, Maik van 
Lieshout, Jeffrey  Meinders, Coen Poot, Yara Veenstra, Caroline Vuong, Bas de Weijert, Soraya Zeeman. 
Atheneum: Hussein Al-Hussein, Sjoerd Auwerda, Berrie Bottelier, Mohamed Darrari, Clementine van Ess, 
Sharon de Gier, Stijn van Groeningen, Soraya Groothuis, Eva Haasnoot, Daniëlla Ham, Lian van Hartings-
veldt, Fredie Haver, Jeroen Henriët, Emilie Hoogland, Lotte Kemper, Ferry Kruidenberg, Gerjanne Meems, 
Mike Meijer, Nikkie Menting, Josephine der Nederlanden, Fabian Nonnekens, Florian van der Peet, Sean 
Peters, Rosanne de Roo, Lisa Rooze, Talissa  Schellevis, Bas Schoot, Marloes Sminia, Jeronimo van der 
Star, Don  Swanink, Robert Verhoef, Kirsten Verwoerd, Anouk van Vliet, Astrid Vossen, Laura  Wassink, 
Ramazan Yildirim, Nicole Zomerhuis. Havo: Nikitha Akkerman, Tom van Arendonk, Robert Baggerman, 
Annemiek van Bakel, Davide Ballestrero, Milan Bangma, Maxime  Barends, Sam Beekman, Lisa van den 
Berg, Mia Bijman, Joey Bijster, Thom Bijster, Rebecca Bloemzaad, Mireille Boerhof, Roos van Borkum, 
Medine Bouma, Sara Bouma, Joost Braam, Jim de Brouwer, Mitchell Brouwer, Stefanie Captein, Dominick 
Carton, Amber Celikkol, Rob Commandeur, Edwin Cornfi eld, Mustafa Cosgun, Bas Dubbeld, Matthijs 
Duijn, Michèle Eekhout, Nicky Eekhout, Wendy van den Eijnde, Carmen Emmen, Erdal Eyican, Jesper Gar-
relts, Amber van Geenen, Eva Geldermans, Bart Gerrits, Max Hagen, Nancy Henriët, Minou Hiemstra, Nils 
van Hijum, Stefan Hoekstra, Daphne van Hoolwerff, Simon Houdijk, Wouter Janssen, Annemiek Jaspers, 
Giel Jonkman, Maxime Jungbacker, Melissa van Ketel, Raúl Kinkelaar, Sven Koelewijn, Beer Koning, Lars 
Kruitbosch, Tessa Kup, Vahide Kutlu, Tanita Letema, Vibeke  Lindhout, Kars Lugthart, Britt Lukkien, Mario 
Matic, Rasjad Mechtijev, Marieke Meems, Kelly Mettes, Stein Molenaar, Harmen van Nifterick, Meike 

Maritiem College Velsen
VMBO basis beroepsgericht: Melih Akyuz, Yuri Bogaart, Leroy Gravemaker, Ruby Kamerbeek, Rein Krom, 
Ricardo van de Rozenberg, Tim van de Scheur, Berry Schuurman, Terence Vonk, Maurice Fernhout, Jason 
Bouw, Dario Ekelmans, Roy van Maanen. VMBO kader beroepsgericht: Diede Broers, Joris van Dongen, 
Matteo Jacobsz, Lars Jongens, Kevin Kerkelaan, Johan Klaver, Daniël Langius, Joost van der Leden, Marc 
Mantel, Remco Mulder, Noor El Safti, Kelsey Schotvanger, Anita Stolp, Leroy Visser, Melvin Weij.
Technisch Collge Velsen
VMBO basis beroepsgericht Motorvoertuigen Techniek: Damien Broek, Enno Elferink, Jari de Groot, Denzel 
Kraayer, Jason Paap, Jurgen Peil, Wouter Tol, Kevin Volkers. VMBO basis beroepsgericht Bouw Techniek: 
Martijn Beers, Kylian van Breemen, Nigel Hofstee, Nick van Huffel, Kick Martens, Jerry Oudendijk, Roberto 

Eijk, Liselotte Ensel, Barry Hamstra, Asha Hendriks, Boaz Kalkman, 
Edo Knol, Remco Kooij, Priscilla Korpos, Dave Kremer, Tyrone Kyere, 
Nikki Pielanen, Leon Plug, Madeleine Ruijter, Donny van der Velde, 
Melissa Verhagen, Mustafa Yanik, René van Zon, Roel Zwagerman, 
Robin Zwart, Donny Zwirs. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 
Zorg en Welzijn: Evelien Alblas, Elisa Basa, Tess van Beusekom, 
Mandy Blansert, Cindy van Borkulo, Anne Braaij, Sabrina Broek, 
Marieke Broekman, Kelsey van Dongen, Marieke Droogh, Kaylee 
van Duijn, Noortje van Eeden, Soumia El Hammdaoui, Lindsey van 
Geldorp, Jessica van Gennip, Mandy van Henten, Minouche Hirs, 
Kayleigh Hof, Mascha Hubert, Demy Hubert, Milou Karssen, Mandy 
Klingers, Claudia Koel, Kaylee Koelewijn, Marijke Kooper, Beau van 
Koot, Shelley Langedijk, Rianne Meijer, Sanne van der Meulen, Inge 
Mulder, Chloë O’Brien, Joycella van Oosbree, Demi Otte, Tommy 
Panis, Daniëlle van der Plas, Cheyenne Rendering, Hendrien Rill, 
Shula Roose, Amber Stoker, Anne Swiers, Chelsea van Veldhoven, 
Youandi de Visser. VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Economie: 
Ali Al-Mayyali, Sharare Amiryan, Wesley van de Boer, Hakan Bolat, 
Jelle Dekker, Karim El  Youssoufi , Jaimy de Goede, Roxan de Grooth, 
Ivory Kannegieter, Nick Langedijk, Jeffrey Meinert, Nick van Mer-
kom, Mascha Ras, Daan Riezebos, Shanina Samson, Jan Stegmeijer, 
Mitchell Tol, Marloes Welboren, Franciënne van de Wijngaart, Ruben 
Winter, Ayse Yilmaz. VMBO basisberoepsgerichte leerweg Zorg en 
Welzijn: Remi Bakker, Lesly Breed, Lisa Brouwer, Eliza van Eliveld, 
Jessica van der Kooij, Maaike Kraaij, Bodine van der Kruijssen, Ferial 
Mortazavi, Kimberley van Os, Ruby Vastenhouw, Priscilla Venema, 
Michelle Versteeg, Cansu Yonet. VMBO basisberoepsgerichte leer-
weg Economie: Couhaib Abatouy, Yesse Bidjai, Manon Boer, Selim 
Celik, Wietske Cosijnse, Bilal Cuzdan, Andreas Girgis, Michael de 
Graaf, Dylan Jansen, Leonie van Kessel, Ryan Kisoor, Brigitte Kramer, 
Lilian Nieswaag, Elise Rombouts, Romana Sweeren, Michal Szyma-
nowicz, Sarah de Vos

Odijk, Rowena Ooms, Davey van Oosten, Yasin Oraz, Salim Özdemir, 
Thomas Pedroli, Sonja Post, Stijn Post, Wouter van der Putten, Bo van 
Reeuwijk, Luka van Rijn, Richel Rijnbergen, Jan van de Rijt, Menno 
Schaefer, Lars Schelvis, Anja Scholten, Thomas Scholten, Kimberley 
Schultze Kool, Julien  Slagboom, Renée Speich, Tim Speijer, Mirthe 
Steenmeijer, Chernique Straathof, Kayleigh Stuurman, Mike van der 
Toorn, Gabrielle Veldhuijzen, Jeroen van der Veldt, Sanne van Velzen, 
Savanna Visser, Romy van Vliet, Niels van Vondelen, Ruben Voort-
man ,Samantha Welburn, Bryan Wiersma ,Jack Zuidam.

Schellevis, Jordy Schreur, Nino de Wit. VMBO basis beroepsgericht 
Electro Techniek: Houd Benyahya, Dennis Boomstra. VMBO basis 
beroepsgericht Installatie Techniek: David Blackmore, Nick van Gel-
dorp, Nick Hendriks, Rick Mandemaker, Rick Nagelhout, Wesley van 
Nobelen, Tim Prins, Wiebe Prins. VMBO basis beroepsgericht Metaal 
Techniek: Stan Boergonje, Jan Brasser, Nigel Kalkman, Paddy Kluijs-
kens, Wouter Korbee, Stefan Zaaijer. VMBO kader beroepsgericht 
Motorvoertuigen Techniek: Mike d'Haene, Mees Dubbe, Marcel Duin, 
Dion Geldof, Nick de Jong, Mitchel Kriek, Bas Kwinkelenberg, Dave 
Timmerman, Dylan Wals, Roy Wempe, Alex Wijkhuizen. VMBO kader 
beroepsgericht Bouw Techniek: Jelmer Duineveld, Rick Ham, Rob van 
der Krogt, Marc Post, Gino Schaap, Tim Verhoef, Danny van der Weele, 
Daan van Zelderen, Mats Zevenberg, Jeroen Zuidema. . VMBO ka-
der beroepsgericht Electro Techniek: Wesley Alkemade, Jordan Bam-
bridge, Rick van den Barselaar, Rens Grim, Michael Jelgerhuis, Jordy 
Kerkhoff, Oscar Oldendorp, Arnoud van Regteren, Scott Schadé, Mark 
Scholten. . VMBO kader beroepsgericht Installatie Techniek: Jim Dek-
ker, Sezgin Kat, Mark van den Oever, Joost van Rhee, Kevin Schipper, 
Mikey Schipper, Ian Spiessens, Arjan Vogel. VMBO kader beroepsge-
richt Metaal Techniek: Ron Aaij, Thijs Bleeker, Kevin van Duivenvoorde, 
Fabio Gallo, Ryan Groen, Bob Honout, Marco Kerkhoff, Emiel Makkes, 
Vincent Minneboo, Gideon van der Sluijs, Alex Verduin.



GESLAAGD!
Mendel College
Gymnasium: Philippe Arghandeh Jouneghani, Jenneke van Atteveld, Joëlle Berendsen, Annelien van Binsbergen, 
Janine Boeser, Else Dieleman, Sammy Does, Didi Anne Elhorst, Aliyar Esfandiyari Noushi, Abe  Goedhart, Suzanne 
Hiemstra, Stefan Hugtenburg, Magdalena Jonker, Iris Klaver, Maartje Koëter, Susanne de Loor, Casper Mantje, Pim 
Otte, Franka Pietersen, Jochem Puts, Eline Rosenhart, Willemijn Rutte, Fleur Schoot Uiterkamp, Elmer Schürfeld, Jeroen 
Sipman, Mikki Sistermans, Lisanne Soffner, Luuk van der Spek, Simone Stoots, Yannou Tamis, Bart van Voorden, Friso 
de Weert, Job  Welling, Sallie Winkler, Lianne Zijl, Daan van Zoen, Joost Zwanenburg. Atheneum: Femke Aarts, Anissa 
Ajiou, Nadia van Alten, Jordy Anninga, Cathelijn Aten, Mascha Bakker, Sophie Bering, Amauri de Best, Hein van den 
Bogaert, Suzanne Boon, Nick van den Bosch, Casper Broertjes, Lieke Burgers, Marc D’haene, Eva Daas, Bart Davids, 
Eva Dijkstra, Joachim Dinkelman, Anne Dolfi ng, Frank Doornink, Naomi van Duin, Jildou Gorter, Lisa van der Groef, 
Amber Hagen, Charlotte Hoenderdos, Bob Hoogenes, Marelle Hoogland, Patricia van der Hulst, Aysin Gül Kaçmaz, 
Monica Kieft, Nick Kimman, Bart Koek, Maarten Koks, Jorick Koningstein, Joost Koper, Tristan Kreetz, Christian Kuipers, 
Robin Leeuw, Niek van Leeuwen, Jenk Lemmink, Koen van Lent, Sanne Lobé, Robbert Mantel, Ramon Mengerink, 
Jan Willem Mudde, Gustav Nientker, Bowie Nijdam, Diede Nijholt, Jarryt Peek, Nanja Pel, Sietse Pel, Romy Plug, Evert 
Poots, Nicolás Porras Arroyo, Yves Rombout, Pieter Roozenbeek, Yeroen Schouten, Bart Schreuder Goedheijt, Machiel 
Smits, Michiel van Steen, Rianne Tetteroo, Julian Thijssen, Wilmar Tigchelaar, Floor Trippelvitz, Victor van der Veldt, 
Lara de Vries, Marissa de Vries, Monique Vrijburg, Wouter Vuijk, Esra Wesselink, Neeltje Winkler, Alex  Wittebrood, 
Lotte van Zalingen. Havo: Sonya Arab Ovisi, Alex Ates, Mitchell Baes, Rick Beljaars, Jade Bering, Rebecca Besteman, 
Marit Bleeker, Koen Bonnema, Susan van den Boogaard, Alyanne Bos, Michelle Bouman, Jim ten Brink, Victor van 
den Brink, Irene de Bruijne, Britt Bruinsma, Dennis Buijck, Femke Buining, Luc Cramer, Kendra Datema, Annelies 
DHondt, Wouter van Diepen, Rick Dreijer, Denise Franken, Arnaud van der Gaarden, Lisa Galenkamp, Esmee van 
Gelder, Mark Gombault, Esther Graftdijk, Vivia Gregoire, Stefan Grimbergen, Joep Groenendijk, Marlo Halatoe, Sander 
Hartman, Bart Heijink, Jolien Heijmeijer, Bas Heilig, Ellen Hooreman, Kirsten Huij, Arnold Huybens, Daniëlle de Jong, 
Tim Koning, Eric Kooijman, Aaron Koomen, Esther Kramer, Brian Lampers, Dio van der Leer, Marlous van Leeuwen, 
Anne Luiten, Jonathan Mafaabi, Danny van Maren, Marc Mattheijsen, Lisa van der Meer, Lisa Meesters, Rick Mesker, 
Mitchel Moeskops, Catrien Mollee, Tim Molleman, Desiree Mooser, Jasper van Oeffel, Marijke Pauw, Rosanne Pierik, 
Marjolein de Prinse, Veerle van Putten, Fauve Ravensbergen, Douwe Reinders, Bo Reurings, Rosemarie Rienstra, 
Yoerik Rollema, David Rood, Daniëlle Schaapman, Nicolle Schaper, Koen Schipper, Marlieke Smelt, Verne Smit, Mike 
Somers, Dominique Soomer, Shelby Spierenburg, Mats Stiphout, Maarten Stumpel, Max Uilenbroek, Sannia Ul Haq, 
Hedy Valk, Tobias Vooges, Danique van der Voorn, Tjibbe de Vries, Lisa Waasdorp, Mitchell Walgien, Sasja Walstra, 
Minne Warmerdam, Manoa Wellner, Bart te Welscher, Kimberley Wigchert, Timo van der Woud, Lotte Zandbergen, 
Franka Zijl, Yente Zuilhof. VMBO theorertische leerweg: Sharon van der Aa, Björn van der Aar, Caroline Albers, Mitch 
Bakker, Nick Balk, Dennis Blok, Jorinde Boekhorst, Chris Boelhouwer, Ayla Boersma, Timon Box, Menno Breed, Jackie 
Broers, Michael van Dam, Rik Dekker, Belinda Dijkstra, Simone Dijkstra, Andrea Dirksen, Sjoerd Feltman, Patrick 
Gorreê, Imke Guldemond, Remy Heruer, Maxime Hoenderdos, Mike Holtkamp, Lucas Hom, Laura Hooreman, Maxime 
Jobs, Nâzim Kiliçaslan, Jochem Koëter, Bregje Kruijsen, Emily Lanfermeijer, Eva Lips, Barry Loerakker, Iris Meinesz, 

Melanie Nolet, Stijn Otten, Menno van der Peet, Daan 
Prins, Jordie Raaphorst, Igor Rollema, Armand Rosbak, 
Chantal Rustemeijer, Jur Sangers, Marcel Schaper, Floris 
van Schie, Tessa Schuurman, Edwin van der Spek, Patrick 
Swanink, Roy van der Velden, Jim Velthuis, Gaby Vooges, 
Tim de Vries, Roselin Walgien, Lorenszo Wassink, Wouter 
Wietsma, Desmond Witteman, Chen Xie, Frederique 
Zijdenbos, Stephan Zorgdrager



GESLAAGD!

Gymnasium Felisenum
Gymnasium: Yoni Aardenburg, Barry Ammeraal, Sten Bakker, Michiel Barends, Iris Bekker, Sop-
hie Bekker, Salomé van de Belt, Nigel Birch, Timo Blom, Elsemieke de Boer, Willemijn Bom, Sierou 
Bras, Thijs van den Brenk, Merle Caron, Ruben Çelikkol, Paulinho Chin, Joost Dalhuijsen, Saskia 
van Driel, Diane Duinker, Sara van Duyn, Kenneth Elgin, Colin Fleuren, Roxanna Fortman, Tom 
Fris, Frank Geerlofs, Marcel Geschiere, Sander Goris, Max Grim, Kevin de Haan, Nadia Hak-
kenbrak, Sven Haver, Thijs Hittema, Levy Hoeven, Eva Hol Horeman, Kirsten Holst, Laurens Hop, 
Richard Huybers, Kelsey Huysing, Cécile Jansen, Eva de Jong, Chiel op den Kelder, Maaike der 
Kinderen, Jitske Knip, Luuk Koomen, Judith Koster, Kimberley Koudstaal, Wietse Krab, Joost 
Kroft, Victoria de Leeuw, Anika Lieshout, Boaz Lopuhaä, Gitta Mors, Terry Mostert, Marise van 
Muiswinkel, Robbin Munter,  Heleen Niele, Rens Nijssen, Marrit Nolte, Floor Oudendijk, Marit 
Pauptit, Vincent Pierik, Kevin Pluut, Elise Pool, Kamala Post, Sijmen Post, Kim van Putten, David 

Schoter Schotelgemeenschap
VWO: Sheryl Agasi, Dorien van den Akker, Aaron Alkemade, 
Lindy Arends, Hayo Bart, Jeremy Brouwer, Tim Buskermolen, 
Luuk van Delden, Mark van Deursen, Sander Drost, Iris Ette-
ma, Lars Finnema, Alyssa Friskes, Madeleine de Haan, Narida 
Hoekstra, Brian Houtenbos, Justin Huig, Steven Jaspers, Steve 
Jonk, Suzanne Kappetein, Pascal Koren, Koen Kuiper, Dook 
Ligthart, Mirthe van Looij, Maria Louwerse, Mariska Mesman, 
Tjerk Moeskops, Lise Moolenaar, Thomas Nichting, Ward Nus-
selder, Josephine Ottolander, Elmer Post, Branco Schipper, Da-
vid Soff, Merle van der Steen, Rutger Sweijen, Ewan van Teese-
ling, Laura Vellema, Kimberly Visser, Simone Vogel, Maud de 
Vries, Neeltje de Vries, Romy van Wechem, Vincent Witmond, 
David Zomerdijk. HAVO: Wouter Aijtink, Mohamed Aouragh, 
Caner Bekdur, Melvin Bernard, Tara van den Bogaard, Brian 

Rip, Rico Robinson, Toine Rombouts, Ryan de Ruiter, Merijn 
Sabée, Luka van Schie, Miranda Schrama, Jelle Spierings, Tom 
Stals, Boudewijn Steenhof, Mick Stoop, Merel Theisen, Rob-
bert Troost, Rutger Uytendaal, Tom Varkevisser, Gosse de Vries, 
Rose Wijnberg, Mara Willems, Céline Zevenbergen, Hugo van 
der Zwaag.

Boogaard, Thijs Bos, Vera Brand, Bas Breed, Kay Bult, Chim Bob de Cock, Joey Drieskens, Finn 
Duiverman, Jackie van Geldorp, Glenn Griffi oen, Jamie van der Grijn, Bob de Groot, Gino Har-
nisch, Amanda de Heer, Vester van Heijningen, Dean Hoedeman, Anniek Hoogland, Vera van 
Hout, Lucas de Jong, Ceryl Joosten, Robbert van Kappel, Branko de Keizer, Annabel Kesseler, 
Christiaan Kiewiet, Anne Kleinenbroich, Dave Kleinrensink, Nick Könczöl, Nieke Kops, Pieter 
Kors, Demi Koster, Rosalie Kuijper, Brian van Laar, Amber de Lima, Sander van der Linde, Paul 
van der Meij, Johnno Meijer, Roxanne Mes, Jeroen Mesman, Kevin de Mooij, Hari Nabi, Raihana 
Naseri, Johan Nguyen, Arne van Overeem, Nick Pel, Koen Peters, Lennaert Poppen, Kaija Prinsen, 
Lara Putzes, Pepijn Reesink, Richard van Rijn, Jurriën van Rooij, Luuk Schelvis, Ardine Schem-
mekes, Bonita Schuring, Myrthe Slofstra, Jasper Smit, Fabiènne Sneekes, Jeroen Spanjaart, Thom 
Specht, Chris Spencer, Janique Thomasz, Marlieke Tijman, Sharon Vergers, Merel Visser, Tex 
Visser, Wietse op de Weegh, Frank Wempe, Jamie Wensveen, Renettha Wielinga, Jerry Wiersma, 
Randy Willems, Mick Willemse, Annemiek Wilschut, Jean-Paul van de Worp, Iris Zebli, Bob Zeule-
voet, Roos Zwarter. VMBO Theoretische leerweg: Suzanne Adelaar, Luke Arthurs, Tugba Atmaca, 
Omer Aumaj, Mücahit Aydin, Jan Bauer, Natascha Bos, Demi Boudesteijn, Annemarie Bouma, 
Tim Brouwer, Jan Caspers, Felice Chatlein, Diante Daas, Lara van Damme, Bowy van Dansik, Ta-
mara Diaz Gautier, Sophie van Dijk, Olivier van Donselaar, Coen Drossaers, Lars van Duijn, Toyah 
van Egmond, Sadia Elmi, Marloes Elsinga, Eva van Emmerik, Loes van der Fits, Burnell Godfried, 
Taco de Goede, Saskia Harren, Victor Helmus, Emma Hilterman, Lars Kerkhoff, Jiska Korver, Boris 
Kuster, Youssra Loutfi , Teun Mantje, Julia Meerman, Jazz Melchiot, Alexandra Nakken, Joffrey 
Nuijten, Mike Oderkerk, Michelle Oostra, Luuk van de Pieterman, Wouter Poll, Emiel Ponsen, 
Britte Prinsen, Danique Riemens, Sam Rijkhoff, Islam Sahin, Joran Schouten, Eva Schut, Muamer 
Sendelj, Fazli Serin, Serin Sönmez, Twan Stoelman, Mickey Tangerman, Daniek Teitsma, Cynthia 
van Toledo, Wouter Uyl, Luuk Visser, Ella Vork, Nicole de Waard, Sophie Wehnes, Dorus Wolters, 
Steven Yelkenci, Marielhja van der Zee, Liselotte Zwart, Andrea van der Zwet.

Duin en Kruidbergmavo
Hudaa Abdulhassan, Glenn Bal, Ivo van den Berg, Ge-
offrey Bertholée, Chantal Blijenberg, John Bonarius, 
Kaylee Borsje, Nils Bosman, Kris Dekker, Lisa van Duij-
nen, Fenna Emmelot, Jeroen van Gerven, Kaylee Goe-
bert, Amanda Harsveld, Lisanne Hartsuijker, Kimberly 
van der Heijden, Rosalie Hoenderdos, Randy Holt, San-
der Jacké, Tobias Jonker, Youri Kalisvaart, Wilker Ka-
tiebo, Bart Koese, Bo Kok, Sterre Kooijman, Karol Kors, 
Nick Kuijper, Liselotte de Kwaadsteniet, Julia Lammers, 
Jesse van Loon, Mariëlle Maasland, Stefan Martens, 
Dylan Massier, Stijn van der Maten, Omar van der Meij, 

Igor Mikic, Robin Mooij, Matthijs de Munk, Tim  Ockeloen, Martijn van Osch, Patrick Overeem, 
Shadé Owolabi, Rick Perisutti, Tom Peters, Tanja Pilanen, Sebastiaan Rietdijk, Gino Ringers, Mike 
Rogmans, Hadith Rokx, Youp Schouten, Wout Schrijver, Mark Sloof, Dennis Smits, Jim Spaar-
garen, Chelsea Spanjaard, Shirley Springer, Lisa Spruyt, Tim van der Stam, Maudy Swieserijn, 
Caitlin Thiele, Anthony Timmers, Demi Ton, Jelle Venema, Charlotte Verhagen, Myrthe Verkruys-
sen, Cheyenne Verweij, Shannon Vlieland, Melissa Vrolijk, Danielle de Weers, Olwen Weidijk, 
Myrthe Weidijk, Levi van Wingerden, Boy Wu, Yari Wubbenhorst, Yvette Zuidweg, Stijn van der 
Zwet Slotenmaker.

Het was vorige week dubbel feest in huize Van Muiswinkel in Driehuis. 
Marise (links) slaagde aan het Gymnasium Felisenum en haar tweeling-
zus deed hetzelfde aan het Kennemer Lyceum. Gisteren zijn de meiden 
vertrokken voor een welverdiende vakantie.

Tender College
VMBO kaderbe-
roepsgerichte leer-
weg Zorg en Wel-
zijn: Nicky Nobbe, 
Patricia Schweig-
mann. 
VMBO kader-
beroepsgerichte 
leerweg Economie: 
Nuh Ali Kantar, 
Sufyan Kulk, Jodi 
Lenting, Teun Pol-

man, Jurriën Venema, Sjaak Vlaspoel. VMBO basisberoeps-
gerichte leerweg Zorg en Welzijn: Giovanna Koolen, Manon 
Krab, Rachael Manson, Shirley Schilp, Simone Thie, Lisa van 
der Velde, Ghislaine de Vries. VMBO basisberoepsgerichte 
leerweg Economie: Romario Bayad, Michael Kouer, Kris Nieu-
wenhoff.
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Midsummernightfeest
Velserbroek - Vrijdagavond 
na de intocht van de Avond-
vierdaagse begint het gezel-
lige Midsummernightfeest. 
Er zijn diverse activiteiten 
waar jong en oud kosteloos 
aan mag meedoen.

Wie durft mag een poging wa-
gen op de klimmuur. En welke 
rodeo blijft zitten op de bewe-
gende stier? Het kijken naar de-
ze mechanische rodeostier met 
zijn berijder is vaak even leuk 
als het erop zitten. Veel jonge-
ren doen het tijdens de vakan-
tie op de camping. Het kan nu 
ook in Velserbroek; een muur 
bouwen van kratten. Diege-
ne die de hoogste muur bouwt 

krijgt ook nog eens een prijs. 
Om 21.00 uur is er een work-
shop zumba dansen. Iedereen 
kan meedoen aan de fitnessoe-
feningen op ritmische Latijns-
Amerikaanse muziek. Om 22.00 
uur is er een demonstratie Ca-
poeira, een acrobatisch spel 
met aanval- en verdedigings-
technieken op muziek. Op het 
plein is een groot terras voor 
een gezellig drankje en er zijn 
diverse kramen met popcorn, 
suikerspinnen en snacks. Tot 
23.00 uur wordt er buiten ge-
feest, daarna gaat het verder in 
een grote tent. Daar draait een 
dj van jongerencentrum de Koe 
tot middernacht uiterst dansba-
re muziek.

25 jaar Velserbroek gevierd met zeven evenementen

Feestend de zomer in
De komende weken staat de Velserbroekse zomer ge-
heel in het teken van het 25-jarig jubileum van de pol-
derplaats. Vlak voordat de vakantie begint, hebben het 
comité 25 jaar Velserbroek en alle andere organiseren-
de verenigingen en instellingen het nog erg druk met de 
laatste voorbereidingen voor maar liefst zeven evene-
menten. Van sport tot muziek en van jong tot oud, in ju-
ni en juli komt er voor elke Velserbroeker wel een leuk 
feest aan. Het eerste evenement, de Avondvierdaagse, is 

al aan de gang. Dit keer extra feestelijk vanwege 25 jaar 
Velserbroek. Vrijdag staat het Midsummernight-spekta-
kel op het programma. De volgende dag barst het Smart-
lappenfestival/Festival van het Nederlandse lied los. Een 
weekend later organiseert LTC Hofgeest een 25 uurs-ten-
nistoernooi. Weer een weekend later is het feest bij Vil-
la Westend, met op zaterdag de Beach Party en op zon-
dag het Slaperdijkfestival. Op deze pagina’s leest u alles 
over de evenementen.

Vrijdag feestelijke
intocht Avondvierdaagse
Velserbroek - Menig inwoner 
van Velserbroek is het vast al 
opgevallen: de straten worden 
gekleurd door veel jonge en-
thousiaste wandelaars. Afge-
lopen dinsdag ging de Avond-
vierdaagse in Velserbroek van 
start.

Meer dan 1000 kinderen van de 
diverse scholen uit Velserbroek 
lopen samen met hun ouders 5 
of 10 kilometer. De jongste deel-
nemer moet nog vier jaar wor-
den, de oudste is de zestig ge-
passeerd. De tochten gaan langs 
en door Velserbroek maar de 10 
kilometer lopers gaan ook rich-
ting Beeckestijn en Spaarnwou-
de. De avondvierdaagse wordt 
georganiseerd door Dorpsvereni-
ging Velserbroek.
‘Kinderen zien vaak al weken uit 
naar de avondvierdaagse. He-
laas merken we dat er ieder jaar 
minder deelnemers meedoen. 
Dat komt natuurlijk ook doordat 
er minder jonge kinderen in Vel-
serbroek zijn, aldus Patrick Bel-
laart en Jacqueline Staats van de 
dorpsvereniging. ‘We vragen nu 
of ouders zich ook willen inschrij-
ven zodat de avondvierdaagse in 
Velserbroek kan blijven bestaan’. 

Patrick en Jacqueline organise-
ren al drie jaar de wandeltocht 
maar ze benadrukken dat ze het 
samen met alle vrijwilligers doen 
want zonder alle verkeersrege-
laars was er geen vierdaagse.
Vrijdagavond is de grote in-
tocht, die is dit jaar extra feeste-
lijk omdat Velserbroek 25 jaar be-
staat. Tussen 17.30 en 20.30 is DJ 
WEZZ op het Vestingplein zodat 
de deelnemers met swingende 
muziek hun laatste wandelavond 
starten en eindigen.
Rond 19.30 verzamelen de wan-

delaars zich bij de Westbroeker-
plas. Vervolgens gaan ze via de 
Dammersweg, Dammersboog, 
Grote Buitendijk, Naberstraat, Ja-
cobsstraat, Sluistocht en Aurora-
bastion naar het Vestingplein. De 
intocht wordt begeleid door twee 
drumbands, het Premier drum-
corps uit Krommenie en de mu-
ziekvereniging KnA uit Uithoorn. 
Rond 20.15 uur komen de eerste 
deelnemers op het Vestingplein 
aan. Daar barst dan het spektakel 
los met het Midsummersnight-
feest.

Programma 
Smartlappenfestival 
bijzonder uitgebreid
Velserbroek - Op zaterdag 
25 juni vindt voor de der-
de keer het Velserbroekse 
Smartlappenfestival plaats. 
Dit evenement, ook wel be-
kend als het Festival van het 
Nederlandse Lied, wordt dit 
jaar samen met het comi-
té 25 jaar Velserbroek ge-
organiseerd. Op twee lo-
caties rond Winkelcentrum 
Velserbroek kan iedereen 
van 13.00 uur tot midder-
nacht genieten van alle fa-
cetten van het Nederlandse 
(levens)lied.

In het winkelcentrum komt een 
podium te staan waar tussen 
12.00 en 16.00 uur Sunny Voi-
ces, Bas Gaasbeek, Dick Heins-
bergen en Elly Entius komen 
optreden. Vervolgens vindt de 
prijsuitreiking van de vrijwilli-
gersactie ‘Geef eens een duim’ 
op dit podium plaats. De win-
keliersvereniging heeft een bij-
zondere gast naar Velserbroek 
weten te halen: niemand min-
der dan Dries Roelvink komt 
de festiviteiten op het podium 
spetterend afsluiten. Zijn op-
treden begint rond 16.30 uur.
Op het Vestingplein staat de 
hele dag een grote partytent, 
waar smartlapliefhebbers ook 
goed aan hun trekken zul-
len komen. Tussen 12 uur en 
20:30 uur komt een keur aan 
zangers, koren en accordeo-

nisten optreden. Rond 14.30 
uur wordt hier bovendien het 
dorpslied van Velserbroek ge-
presenteerd (zie onder). Om 
20.30 uur begint in deze tent 
de Smartlappenwedstrijd, 
waarvoor zich de meest uit-
eenlopende deelnemers heb-
ben ingeschreven. Vanaf 22.30 
uur wordt de avond in stijl af-
gesloten met optredens van 
Ramon Wijngaarde en vervol-
gens Sven Duijff.

Velserbroek - Voor dirigent 
André Jansen van het Vel-
serbroekse koor FF Anders 
is 25 juni een extra spannen-
de dag. Halverwege het op-
treden van FF Anders op het 
Vestingplein (ongeveer van 
14:15 tot 15 uur) zal het koor 
namelijk het dorpslied van 
Velserbroek, dat hij heeft ge-
componeerd, voor het eerst 
ten gehore brengen. FF An-
ders hoopt dat het lied zo 
aanslaat dat het zelfs het of-
ficiële dorpslied wordt. De or-
ganisatie heeft al een stukje 
mogen horen en noemt het 
‘erg catchy’.

Koor FF 
Anders zingt 
dorpslied

Velserbroek - Op 1 en 2 juli 
organiseert LTC Hofgeest een 
tennistoernooi van maar liefst 
25 uur om het jubileum van 
Velserbroek te vieren. Er wordt 
niet alleen getennist tijdens 
het toernooi, maar bijvoor-
beeld ook gepokerd en een 
quiz gespeeld. Tussen de be-
drijven door is er een barbecue 
en er zijn diverse activiteiten 
voor kinderen georganiseerd. 
Er is nog plek voor teams van 
zes personen. Opgeven kan 
via www.ltchofgeest.nl.

25 uur 
tennis bij
LTC Hofgeest
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Beach Party op zaterdag 9 juli en Slaperdijkfestival op zondag 10 juli

Twee dagen feest bij Villa Westend
Velserbroek - Op 9 en 10 juli is er 
twee dagen feest en festival bij Vil-
la Westend aan de Westbroekplas. 
Op zaterdag 9 juli wordt er van-
af 17:00 uur voor iedereen van 18 
jaar en ouder een Beach Party ge-
houden met diverse artiesten en dj’s. 
Op zondag spelen op dezelfde loca-
tie vanaf 13.00 uur vijf bands tijdens 
het Slaperdijkfestival. Kenmerkend: 
veel muzikanten en dj’s hebben hun 
roots in Velsen en Velserbroek.

De line-up van de Beach Party mag er 
zijn. Zangeres Sanne haalde met haar 
meidengroep X6 de derde plaats in de 
eerste editie van de tv-talentenjacht X-
factor. Nu komt ze met haar eigen band, 
waarin ook X6-zangeres Roos meezingt. 
De jonge Velserbroekse zanger Mathijs 
Rumping was vorig jaar ook succesvol 
in de populaire X-factor.

Gerard Alderliefste, bekend van zijn sa-
menwerking met o.a. Ramses Shaffy en 
Paul de Leeuw, speelt met zijn mix van 
Franstalig, Engels en Nederlands reper-
toire ook op het strandje van Westend. 
Full Count is een negenkoppige soul-, 
funk- en rockband, die op menig feest 
en evenement in de regio en nu dus 
ook op de Beach Party speelt. Dat geldt 
eveneens voor de dj’s Friso en Good Old 
Dave.

De bekende Nederlander en Velser-
broekse dj Dennis van der Geest neemt 
speciaal voor zijn optreden bij het recre-
atiemeer zangeres Berenice van Leer 
(Wicked Jazz Sounds band) en saxo-
fonist Jeroen Kraaij (Saxojoe) mee. Dat 
belooft muzikaal en dansbaar spektakel.
Afsluiter is dj Guillano oftewel Velser-
broeker Jeroen Stoop. Zijn carrière als dj 
en producer neemt een grote vlucht met 
optredens op grote dance-events in bin-
nen- en buitenland. Begin dit jaar haalde 
hij de hitlijsten met zijn remix van Anita 
Meijers ‘Why tell me why’. 

Toegangskaarten voor de Beach Party 

(van 17.00 uur tot middernacht) kosten 
dankzij de sponsors van 25 jaar Velser-
broek slechts 7,50 euro. Toegang vanaf 
18 jaar. Kaarten zijn te koop bij Villa Wes-
tend, Bruna Velserbroek en te bestellen 
via www.25jaarvelserbroek.nl of www.
villa-westend.nl

Het Slaperdijkfestival start zondag 10 
juli om 13.00 uur met een optreden van 
The Fridge. Dit is een jonge frisse band 
uit Velserbroek en Haarlem. Na het ex-
perimenteren met verschillende covers 
spelen de vier jongens nu vooral eigen 
nummers. Zij omschrijven the Fridge als 
‘cool music’.

De band Van Nature bestaat uit vijf meer 
ervaren regiomuzikanten. Zij spelen ste-
vige covers variërend van ‘Radar Love’ 
en ‘Walk this way’ tot Nederlandstalige 
klassiekers als ‘Alles is liefde’ en ‘Ieder-
een is van de wereld’.

Nederlandstalig is ook Vlucht13, maar 
deze ambitieuze band speelt alleen ei-
gen composities. Onlangs brachten zij 
de single ‘Waar de Wind hem brengt’ uit, 
die samen met een clip op de site www.
vlucht13.nl is te zien en te downloaden.
 
Minstens zo ambitieus is de band Rare-
ly Alive. Met een mix van Rock ’n Roll, 
Punk en Pop knallen deze vier jonge gas-
ten van het podium. Rarely Alive doet het 
goed op festivals en tijdens popwedstrij-
den. Op 27 augustus vertegenwoordigen 
de vier Noord-Holland bij de ‘SENA per-
former Pop Awards’ in de Melkweg in 
Amsterdam.

De weg naar de top die Rarely Alive is 
ingeslagen is al een heel eind afgelegd 
door The Hype. Deze band van de oor-
spronkelijke Velserbroekers Dennis We-
ijers en Yorick van Norden is inmiddels 
landelijk bekend van radio, tv en festi-
vals. The Hype, die net haar tweede, zo-
mers klinkende single ‘Don’t give up on 
me’ heeft uitgebracht, zal het Slaperdijk-
festival afsluiten.

Alderliefste
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Fietstweedaagse café Bartje
‘Toen dacht ik wel: waar 
ben ik aan begonnen?’
Santpoort-Noord – De deel-
nemers aan de jaarlijkse fiets-
tweedaagse van café Bartje zijn 
klaarblijkelijk mooi weer fietsers: 
zaterdag stapten er vier mensen 
op de fiets, zondag waren dat er 
zes. Het was ook niet echt weer 
om te fietsen: beide dagen waai-
de het behoorlijk en zaterdag viel 
er af en toe een bui. Eén van de 
bikkels, die het weer trotseer-
de, was de Santpoortse Mar-
greet Heeremans. Samen met 
haar partner Ben Dijkzeul stapte 
zij om 12.30 uur op de fiets, om 
16.15 uur waren zij weer terug 
bij café Bartje. Ze hadden toen 
zo’n 42 kilometers onder de ban-
den. ,,Vandaag was het beter te 
doen. Gisteren gingen we eerst 
naar de pont van Buitenhuizen. 
We zouden naar de overkant, 
maar vanwege de harde wind 
vaarde de pont niet’’, vertelt Mar-
greet. ,,Op de Amsterdamseweg 
kwamen we in een stortbui te-
recht, we zijn toen gaan schuilen 
in de Wijkertunnel. Dat was van-
wege de wind een enorm tocht-
gat, toen dacht ik wel even: waar 

ben ik aan begonnen?’’ Zon-
dag was het iets beter te doen. 
De tocht ging via Santpoort naar 
IJmuiderslag en langs het fiets-
pad over het strand. Daarna via 
de Dokweg naar het Sluisplein, 
waar het sluizencomplex overge-
stoken werd. Dat was wel even 
afzien voor de deelnemers, want 
de wind had daar vrij spel. Met 
de pont werd het Noordzeeka-
naal weer overgestoken, waar-
na er nog een heel rondje werd 
gefietst: via Velserbeek en langs 
Velserbroek naar Spaarndam, 
vandaar naar Haarlem-Noord 
om hierna terug te keren naar 
Santpoort-Noord. 
Margreet mag graag fietsen, ze 
vindt het heerlijk om buiten en in 
de natuur te zijn. Ze doet al heel 
wat jaren mee aan de fietstwee-
daagse van Bartje: ,,Als er meer 
deelnemers zijn, dan is het altijd 
net een familiefeestje. Je fietst 
in groepjes, je wacht op elkaar 
en je drinkt samen koffie on-
derweg. Maar zo met z’n twee-
tjes was ook wel een keer leuk.’’ 
(Carla Zwart)

Seabreeze in Beach Inn
IJmuiden aan Zee - Zondag-
middag 26 iuni van 16.00 tot on-
geveer 17.30 uur geeft Seabree-
ze Bigband een concert in Beach 
Inn. Seabreeze is onderdeel van 
de IJmuider Harmonie en legt 
zich toe op het spelen van zo-
wel traditionele bigbandmuziek 
(Count Basie, Duke Ellington) als 
moderne nummers bijvoorbeeld 
Saturdaynight van Herman Brood 

in bigband uitvoering. Zangnum-
mers nemen een prominente 
plaats in in het repertoire. Mark 
Sassen grijpt regelmatig naar de 
microfoon om nummers van bij-
voorbeeld Frank Sinatra en Harry 
Connick jr te vertolken. Bij slecht 
weer of harde wind zal er binnen 
worden gespeeld. Entree is gra-
tis, het belooft een leuke middag 
te worden.

‘Geen beleid kost ons de kop’
Solidariteitsgebouw 
moet definitief sluiten
IJmuiden - Er werd afgelopen 
zaterdagochtend in het Solida-
riteitsgebouw aan de Eenhoorn-
straat over bijna niets anders ge-
sproken dan over de dreigende 
sluiting van het pand dat nu nog 
wordt gebruikt door een aan-
tal hulporganisaties die actief 
zijn op het gebied van ontwik-
kelingssamenwerking.  Per 1 ju-
li aanstaande heeft de gemeente 
namelijk de huurovereenkomst 
opgezegd.
De gemeenteraad heeft  echter 
op 16 juni nog een motie aange-
nomen waarin staat dat, tot ui-
terlijk 1 oktober van dit jaar, de 
diverse organisaties nog gebruik 
mogen maken van deze ruimte. 
Dit vanwege het feit dat er nog 
geen nieuwe bestemming is voor 
dit voormalige schoolgebouw. 
Derhalve stelde een aantal par-
tijen voor om de termijn van 1 ju-
li nog een paar maanden op te 
rekken. Zodoende zou leegstand 
gedurende de zomermaanden 
worden voorkomen. Hieraan 
werd echter wel de voorwaar-
de verbonden dat het pand leeg 
moet worden opgeleverd zodra 
zich een nieuwe huurder heeft 
aangediend.
Marjan Hendriks van de Stich-
ting Velsen voor de Derde We-
reld heeft geen goed woord over 

voor de wijze waarop de ge-
meente de afgelopen jaren met 
het onderwerp ‘Solidariteitsge-
bouw’ is omgegaan. ,,Al heel 
veel jaren zijn we in gesprek 
met de gemeente over ons on-
derkomen, maar van een duide-
lijk plan of van een beleid is ons 
al die tijd niets gebleken. En nu 
we nog een paar maanden uit-
stel hebben gekregen komt in-
eens de wethouder met de me-
dedeling dat er een spoedaan-
vraag gedaan zou zijn door een 
schoolbestuur voor deze ruimte. 
Geen beleid kost ons de kop’’, al-
dus Marjan.
Mocht zich een nieuwe huurder 
aandienen dan zitten de vrijwilli-
gers nog met het probleem om 
alle spullen in te pakken en naar 
elders te verhuizen. De huidige 
ruimte staat volgepakt met aller-
lei goederen van boeken tot kle-
ding en van computers tot ser-
viesgoed. ,,Allemaal goede en 
opgeknapte spullen die we ab-
soluut niet weg gaan gooien. 
Binnen enkele dagen moet dan 
het hele pand leeg en moeten 
we alle goederen, netjes en per 
item gerangschikt, hebben in-
gepakt. Geen idee hoe we dat 
voor elkaar moeten krijgen’’, zegt 
Marjan. Zie ook www.velsen3de-
wereld.tk. (Joop Waijenberg)

Zwemvierdaagse 
in De Heerenduinen
IJmuiden - Dit jaar wordt voor 
de 31ste keer een zwemvier-
daagse georganiseerd in het 
zwembad De Heerenduinen. De 
zwemvierdaagse vindt plaats van 
11 tot en met 15 juli. Er kan zowel 
binnen als buiten gezwommen 
worden. De kosten voor deelna-
me zijn 8,00 euro. 
Opgeven voor de zwemvierdaag-
se kan bij de kassa vanaf 20 juni 
. Uiteraard zijn er weer vele leu-
ke activiteiten rond de zwemvier-
daagse georganiseerd. Wie mee 

wil doen aan de zwemvierdaag-
se moet wel in het bezit zijn van 
een zwemdiploma. Kinderen tot 
10 jaar en volwassenen vanaf 60 
jaar moeten minimaal dagelijks 
250 meter zwemmen, de overi-
gen zwemmen dagelijks 500 me-
ter. 
Voor alle vragen over de zwem-
vierdaagse, kan men van maan-
dag tot en met zondag tussen 
10.00 en 19.00 uur bellen met 
0255-531888 of kijken op www.
zwembadvelsen.nl

Allerzielen 
Verlicht Velsen
zoekt sponsors
Velsen - In 2009 en 2010 vonden 
Allerzielenvieringen nieuwe stijl 
plaats. Op begraafplaats de Bie-
zen wordt gedurende de avond 
de begraafplaats voor de viering 
aangekleed met veel licht, vuur, 
klank en kunst. Het doel van de 
avond is de doden gezamenlijk te 
herdenken om wie ze waren en 
om herinneringen te delen. De 
begraafplaats krijgt als openbare 
ruimte betekenis als een plek van 
ontmoeting.
De avonden maakten grote in-
druk. Iemand die er was gaf het 
volgende aan: ‘Dit vind ik een 
prettige manier om mijn gelief-
den te herdenken. De zwaarte 
viel weg. Ik voelde mij bijna in een 
sprookje, samen met hen.’
De eerste keer kwamen zo’n 500 
mensen naar de viering, de twee-
de editie trok al meer dan 800 
mensen. De toegang tot de avon-
den is gratis en het maakt niet uit 
waar iemand ooit is begraven of 
gecremeerd. De vraag naar her-
haling is groot en dat schept een 
verantwoordelijkheid. Om de 
continuïteit te waarborgen is in-
middels de Stichting Allerzie-
len Velsen Verlicht opgericht. De 
Stichting wil samen met de on-
dersteunende projectgroep en 
de vele vrijwilligers een nieuwe 
viering organiseren op begraaf-
plaats de Biezen op woensdag-
avond 9 november. 
Voorwaarde is echter dat de be-
nodigde financiën er komen. Voor 
het organiseren van een waardi-
ge viering is een bedrag van on-
geveer 14.000 euro nodig.
Naast instellingen en bedrijven 
die gevraagd worden te sponso-
ren, is het bestuur vooral ook op 
zoek naar betrokken particulie-
ren die de Allerzielenviering nieu-
we stijl een warm hart toedragen. 
Zoals degenen die de vieringen al 
hebben bezocht.  Gevraagd wordt 
om voor eind juli minimaal een 
bedrag van 20 euro over te ma-
ken aan de Stichting Allerzielen 
Velsen Verlicht. Uitgangspunt is 
dat vele kleine bedragen samen 
een groot bedrag maken. Wat u 
ervoor terug krijgt? Een wederom 
indrukwekkende herdenkings-
avond en ook een aandenken aan 
de avond. Eind juli moet duidelijk 
zijn of het bedrag van 14.000 eu-
ro bijeengebracht zal worden. Als 
het geld dat nodig is voor een vie-
ring in de stijl van 2009 en 2010 
niet bijeengebracht wordt, over-
weegt de Stichting een sobe-
re variant van de avond elders te 
organiseren. Iedereen die meer 
wil weten, wil donoren of zich als 
vrijwilliger wil opgeven, kan kij-
ken op de site www.Allerzielen-
Velsen.nl. Het mailadres is in-
fo@AllerzielenVelsen.nl. Het re-
keningnummer van de Stichting 
is Rabobank Velsen en omgeving 
126617716. De Stichting is be-
zig de ANBI-status te verwerven. 
Op de site zal de stand van zaken 
worden weergegeven.
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Evenementen in Velsen
•	 	Vrijdag	24	juni:	Midzomernachtfeest	(25	jaar	Velserbroek)
•	 Zaterdag	25	juni:	Smartlappenfestival	(25	jaar	Velserbroek)
•	 Vrijdag	24	en	zaterdag	25	juni:	Dorpsfeest	Driehuis
•	 Zondag	26	juni:	Braderie	IJmuiden	aan	Zee

Kijk	voor	meer	informatie	en	evenementen	op	www.velsen.nl	>	
Sport,	Toerisme	en	Vrije	Tijd.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Convenant ondertekend
Woensdag 22 juni heeft wet-
houder Baerveldt namens de ge-
meente Velsen het convenant 
voor Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) ondertekend. Zij 
deed dit samen met de schoolbe-
sturen, kinderopvang, peuter-
speelzalen en jeugdgezondheids-
zorg.

Voor-	 en	 Vroegschoolse	 Educatie	
(VVE)	 is	 bedoeld	 voor	 jonge	 kinde-
ren	 in	 de	 peuter-	 en	 kleuterleeftijd	
die	een	extra	steuntje	in	de	rug	op	het	
gebied	van	taal	en	sociale	ontwikke-
ling	goed	kunnen	gebruiken.	De	vorm	
van	 educatie	 wordt	 aangeboden	 op	

kinderdagverblijven	 en	 peuterspeel-
zalen.	In	het	convenant	staan	afspra-
ken	die	gemeente,	scholen,	kinderop-
vang,	peuterspeelzaalwerk	en	jeugd-
gezondheidszorg	 maken	 over	 de	 uit-
voering	 hiervan,	 onder	 andere	 extra	
(taal)ondersteuning	 voor	 alle	 kinde-
ren	die	dit	nodig	hebben	en	een	goede	
overgang	naar	de	basisschool.

Dankzij	 de	 goede	 samenwerking	
kan	 de	 gemeente	 Velsen	 samen	 met	
scholen	 en	 voorschoolse	 voorzie-
ningen	ervoor	zorgen	dat	alle	kinde-
ren	 in	 Velsen	 zich	zo	goed	mogelijk-
heid	kunnen	ontwikkelen.	(foto:	Foto	
Reinder	Weidijk)

De	Wmo-raad	van	de	gemeente	Velsen	geeft	het	college	van	
burgemeester	en	wethouders	gevraagd	en	ongevraagd	advies	over	
welzijn,	sociale	samenhang,	jeugd,	ouderen,	chronisch	zieken	en	
gehandicapten	en	kwetsbare	groepen.

De	Wmo-raad	van	de	gemeente	Velsen	zoekt

nieuwe leden (m/v) voor de beleidsterreinen
jeugd, allochtonen, 

mensen met een verstandelijke beperking en dak- en 
thuislozen

Het	doel	van	de	Wmo	–	de	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	uit	
2007	–	is	dat	alle	burgers	aan	alle	facetten	van	de	samenleving	mee	
kunnen	doen,	al	dan	niet	geholpen	door	mantelzorgers	(vrienden,	
familie	of	bekenden).	En	als	dat	niet	kan,	is	er	ondersteuning	van	de	
gemeente.	De	gemeente	laat	zich	bij	het	ontwikkelen	van	haar	Wmo-
beleid	graag	adviseren	door	meedenkende	inwoners	in	de	Wmo-raad.	
De	raad	zoekt	mensen	die	affiniteit	hebben	met	jeugd,	allochtonen,	
mensen	met	een	verstandelijke	beperking	en	dak-	en	thuislozen.

Wat doet de Wmo-raad?
De	Wmo-raad	geeft	-	gevraagd	en	ongevraagd	-	advies	aan	het	college	
van	burgemeester	en	wethouders	over	welzijn,	sociale	samenhang,	
jeugd,	ouderen,	chronisch	zieken	en	gehandicapten	en	kwetsbare	
groepen.	Vragen	die	aan	orde	komen	zijn	bijvoorbeeld:

•	 Hoe	ervaren	mensen	de	leefbaarheid	in	hun	woonomgeving	en	hun	
wijk?	

•	 Hoe	richten	we	de	woonomgeving	goed	in	voor	mensen	met	een	
rolstoel	of	scootmobiel?	

•	 Wat	hebben	mantelzorgers	nodig	om	hun	partner	te	kunnen	blijven	
verzorgen?

Kandidaten
De	Wmo-raad	zoekt	inwoners	van	Velsen	of	mensen	die	indirect	
aan	de	gemeente	verbonden	zijn	en	die	mee	willen	werken	aan	
de	verbetering	van	Wmo-zaken.	U	kunt	boven	de	belangen	van	de	
doelgroep	en	persoonlijke	ervaringen	uitstijgen,	heeft	kennis	van	en	
oog	voor	de	complexiteit	van	de	Wmo	en	u	bent	minimaal	twee	uur	
per	week	beschikbaar.	U	werkt	niet	bij	de	gemeente	of	in	één	van	de	
zorg-	of	welzijnsinstellingen.	

De	WMO-raad	vergadert	elke	derde	maandag	van	de	maand	in	de	
middag.	De	leden	worden	benoemd	voor	een	periode	van	vier	jaar.

Sollicitatieprocedure
De	sollicitatiecommissie	verwacht	uw	aanmelding	inclusief	motivatie	
en	CV	graag	vóór	30	juli.	Meer	informatie	kunt	u	inwinnen	bij	het	
Secretariaat	van	de	Wmo-raad	Velsen,	per	telefoon	of		mail.

Wmo-raad	gemeente	Velsen
Postbus	142
1970	AC	IJmuiden
Tel.:	0255-548522
E-mail:	wmo-raad@welzijnvelsen.nl

Oproep Wmo-raad
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De uitwerking van het plan 
van Esbi Bouw voor de heront-
wikkeling van Fort benoorden 
Spaarndam en het Munitie-
bos voldoet aan de gestelde ei-
sen. Dat heeft het dagelijks be-
stuur van het Recreatieschap 
Spaarnwoude vastgesteld. 

Het uitgangspunt is het vinden 
van een toeristisch-recreatieve be-
stemming en gebruik en behoud 
van het monumentale fort. Daar-
naast zijn eisen gesteld aan het be-
houd van natuurwaarden en het 
ontsluiten van het gebied, met aan-
dacht voor de afwikkeling van het 
verkeer. Deze zijn opgenomen in 
een Programma van Eisen.

Op basis van deze uitgangspun-
ten kwam het plan van Esbi Bouw 
als beste uit de bus. Dit plan omvat 
een uitgebreide restauratie van het 
fort, een recreatiepark met 83 hou-
ten huisjes (in plaats van de beton-
nen loodsen die nu op het terrein 

staan) en een pitch- & puttbaan. 
Esbi Bouw heeft gesprekken ge-
voerd met betrokken partijen en 
belangenorganisaties. Op grond 
daarvan is het oorspronkelijke plan 
op een aantal punten aangepast. Zo 
wordt het vrijgekomen schootsveld 
een waterrijk natuurgebied, wat de 
natuur in het ‘Landje van Gruijters’ 
versterkt. Het bezoekerscentrum is 
op verzoek van de stichting Krayen- 
hoff verplaatst naar een ander deel 
van het fort. De brug over de fort-
gracht is geschrapt en de Westlaan 
zal worden verbreed om het ver-
keer vlot te laten doorstromen.

Nu krijgen Provinciale Staten en 
de raden van de gemeenten die 
deelnemen in het recreatieschap 
Spaarnwoude de gelegenheid om 
zich te laten informeren over het 
plan. Naar verwachting besluit het 
Algemeen Bestuur van het recre-
atieschap in september definitief 
over het plan. Het volledige plan 
staat op www.spaarnwoude.nl.

Plan naar volgende fase

Fort benoorden Spaarndam

Gemeente en corporaties tevreden

Woonbeleid geëvalueerd
De gemeente Velsen en de woon-
corporaties hebben zich goed ge-
houden aan hun afspraken over 
het woonbeleid in Velsen over de 
periode 2007 tot 2010. Dit geeft 
vertrouwen voor de afspraken 
die voor de komende jaren moe-
ten worden gemaakt. 

Het evaluatiedocument ‘Prestatieaf-
spraken 2007-2010’ is op donderdag 
16 juni 2011 ondertekend door de 
woningbouwcorporaties Woningbe-
drijf Velsen, Kennemerhave, AWV 
Eigen Haard en Woningbouwver-
eniging Brederode. Namens de ge-
meente Velsen tekende wethouder 
Te Beest.

Uitgangspunt voor de prestatieaf-
spraken is ‘zelfstandig en gezond 
wonen voor iedereen’. De gemeen-
te en de wooncorporaties hebben el-
kaar nodig om dat beleid uit te voe-
ren. 

In de prestatieafspraken zijn plan-
ningen vastgelegd en de inzet die de 
gemeente en de corporaties van el-
kaar mogen verwachten. Zo heeft de 
gemeente het mogelijk gemaakt dat 
wooncorporaties hun plannen kon-
den uitvoeren door mee te betalen 
aan herinrichting van de woonom-
geving bij nieuwbouw, parkeervoor-
zieningen te subsidiëren en de be-
staande woningvoorraad beter toe-
gankelijk te maken. De corporaties 
hebben belangrijke projecten in uit-
voering genomen, zoals het Rode 
Dorp in IJmuiden en de nieuwbouw 
in Oud-IJmuiden en aan de Lange 
Nieuwstraat.

De gemeente werkt nu aan een nieu-
we Woonvisie waarin de Visie op 
Velsen 2025 wordt verwerkt. Op ba-
sis van de nieuwe woonvisie worden 
straks opnieuw prestatieafspraken 
gemaakt voor de komende vier jaar.  
(foto: Gemeente Velsen)
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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.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

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) 567 200. 
 
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 keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag 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. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huis-
houdelijk afval en grofvuil of vragen over straatreini-
ging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
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 bijzon-
dere 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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
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 woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

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) 567 200, 
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 zich 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, open-
bare 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, 
monumentenbeleid, 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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Raadsplein 30 juni 2011

Donderdag 30 juni 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang voor 
de vergadering is aan het Plein 1945.

Deze avond wordt er een raadsbrede sessie gehouden 
met als enig onderwerp: de Voorjaarsnota 2011. 

In de Voorjaarsnota 2011 legt het college de kaders 
neer voor de meerjarenbegroting 2012-2015 en het 
fi nancieel meerjarenbeleid. Ook legt het college 
verantwoording af aan de gemeenteraad over de uit-
voering van de huidige begroting. De fracties van de 
gemeenteraad geven tijdens deze sessie hun eerste 
reacties over de Voorjaarsnota 2011. In de raads-
vergadering van 14 juli 2011 worden de uitgangspunten
voor de komende jaren vastgesteld.

Inspreken tijdens de carrousel

Over de Voorjaarsnota 2011 kan worden ingesproken. 
Iedere inspreker krijgt maximaal 5 minuten inspreek-
tijd. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 
28 juni 2011, 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, tel. 
(0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de Voorjaarsnota 2011, kan ook schriftelijk 
een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is 
ingeleverd – dat kan via email: griffi  er@velsen.nl 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

Afh ankelijk van het aantal insprekers wordt er 
woensdag 29 juni bekeken of de vergadering wordt 
voortgezet op donderdag 6 juli 2011, aanvang 19.30 uur.

Tijdschema Carrousel Voorjaarsnota 2011

Tijd Actie

Afh ankelijk 
van aantal 
insprekers Inspreken

75 minuten   Algemene beschouwingen en 
speerpunten door fracties

15 minuten Schorsing

30 minuten  Reactie college
 
15 minuten  Schorsing

60 minuten  Discussie tussen fracties

5 minuten  Afronden en sluiting

Subsidieverordening 
Monumenten Velsen

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 van de Gemeentewet 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
16 juni 2011 de Subsidieverordening Monumenten 
Velsen heeft vastgesteld.

Inwerkingtreding

De Subsidieverordening Monumenten Velsen treedt 
met terugwerkende kracht in werking op 1 juni 2011.

Ter inzage

De verordening ligt gedurende twaalf weken ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Deze verordening wordt t.z.t. ook 
gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl.

Gedragscode fl ora- en faunawet

De gemeente Velsen heeft een Gedragscode fl ora- en 
faunawet opgesteld voor het uitvoeren van werk-
zaamheden in het kader van bestendig beheer en 
onderhoud van openbaar groen, gebaseerd op de 
gedragscode van Amsterdam. Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Velsen hebben de 
concept gedragscode vrijgegeven voor inspraak. 

Het concept ligt tijdens de openstelling ter inzage op 
het stadhuis van de gemeente Velsen en is ook te 
vinden op www.velsen.nl. De inspraakperiode is van 
23 juni tot en met 21 juli 2011. 
Schriftelijke reacties kunt u kenbaar maken tot en 
met 22 juli 2011 t.a.v. het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden o.v.v. 
Gedragscode fl ora- en faunawet gemeente Velsen. 

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vel-
sen maken bekend dat zij in de periode van 14 juni tot 
en met 17 juni 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000406   Da Costalaan 3  Driehuis 
het vergroten van een woning met 
achteraanbouw (14/06/2011)

w11.000405   Dokter de Grootlaan 11 
     Santpoort-Noord 

het kappen van een populier 
(14/06/2011)

w11.000404   Wüstelaan 99B Santpoort-Noord 
het kappen van 2 beuken 
(14/06/2011)

w11.000403   Reggestraat 29 IJmuiden 
het kappen van een boom 
(14/06/2011)

w11.000407   Geelvinckstraat 87 Velsen-Noord 
het vergroten van een woning met 
een dakopbouw achterzijde woning

    (15/06/2011)
w11.000409   Kerkerinklaan 62 Santpoort-Noord  

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

    (16/06/2011)
w11.000408   Kennemerboulevard 322 IJmuiden 

het veranderen van een horeca-
gelegenheid (16/06/2011)

w11.000413  Klipper 5 Velserbroek 
     het veranderen van de gevel van een 

woning (17/06/2011)
w11.000412   Staalstraat 107 Velsen-Noord 

     aanvraag exploitatievergunning 
(17/06/2011)

w11.000411   Clarionlaan 12 Santpoort-Zuid 
     het veranderen en vergroten van 

een woning met een uitbouw 
(17/06/2011)

w11.000410   Dokweg 27 B IJmuiden 
     het veranderen van de lichtreclame 

(17/06/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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).In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000221   Roos en Beeklaan ong. Santpoort-
Noord 

    het kappen van 15 bomen 
(21/06/2011)

w11.000222  Velserbroekse Dreef 9 Velserbroek 
     het veranderen van de voor- en 

zijgevel van een bankgebouw 
(21/06/2011)

w11.000253  Zeeweg 181 IJmuiden 
    het plaatsen van een dakopbouw 

(25/05/2011)
w11.000321  Fregat 58 Velserbroek 
     het plaatsen van een dakopbouw 

(16/06/2011)
w11.000323   Kennemergaardeweg 1 

Santpoort-Noord 
     het gewijzigd uitvoeren van een 

verleende vergunning (14/06/2011)
w11.000401  Olieweg 2, Velsen-Noord 
     voorbereidende grondwerkzaam-

heden ten behoeve van de bouw van 
een vrieshuis (17/06/2011)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergun-
ning te verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 
De ontwerpomgevingsvergunning ligt gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering: van 24 juni tot 5 augustus 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen 
of  kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw ziens-



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl23 juni 2011

wijzen dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen 
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen. 
De activiteiten betreff en:

w11.000225   Laaglandersluisweg ong Velsen-Zuid
     legaliseren en uitbreiden van de 

huidige recreatieve activiteiten
Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:

i.11.003907    op het strand van IJmuiden aan Zee
     het gedeelte bij de IJmuiderslag een 

strandfeest, genaamd Turn up the 
Beach van Radio 538 op 9 juli 2011, 
verzonden op 9 juni 2011.

De burgemeester heeft op grond van artikel 35 Drank- 
en Horecawet (DHW) ontheffi  ng verleend voor de 
onderstaande dag en locatie:

i11.005921   Vestingplein Velserbroek
     Smartlappen festival op 24 juni en 25 

juni 2011, verzonden op 17 juni 2011.
i11.005088  Bij cafe Valerius Driehuis 
    Dorpsfeest Driehuis op 24 juni en 25 

juni 2011, verzonden op 20 juni 2011.
i11.002981   Bij cafe Middeloo Driehuis 
    Dorpsfeest Driehuis op 24 juni en 25 

juni 2011, verzonden op 17 juni 2011

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 

op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor 
het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i11.005638    Breesaapstraat om nabij het Thalia 
theater IJmuiden 

    fi lm foto-opnamen 22 juni 2011, ver-
zonden op 8 juni 2011

i11.005697   Oud-Velsen
    fi lm foto-opnamen 16 juni 2011, ver-

zonden op 9 juni 2011

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor 
het innemen van een standplaats:

i11.001566    Ster Bastion, ongenummerd 
Velserbroek 
 IJs van maandag, dinsdag, vrijdag en 
zaterdag ingangsdatum 1 juli  tot
31 december verzonden op 10 juni 2011

Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken 
na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen 
heeft (de gemeenteraad, het college van burgemeester 
en wethouders of de burgemeester).
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet 
het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn 
ter post worden bezorgd aan het adres Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Het is dan bovendien noodzake-
lijk dat het niet later dan een week na afl oop van 
de termijn is ontvangen. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en voorzien van:

a. uw naam en adres;
b.  de dagtekening;
c.   een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektro-
nische weg, kunt u gebruik maken van het hiervoor 
bestemde elektronische formulier op onze website 
www.velsen.nl. Dit formulier werkt alleen in combi-
natie met het inloggen via DigiD. Ook hier geldt dat 
het bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken 
moet zijn ontvangen. 

Een bezwaarschrift schorst de werking van het 
besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te 
treff en indien onverwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook 
bezwaar heeft aangetekend. 

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u 
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

van 1930

sinds 1888
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