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velserbroek - Springen, klim-
men, boogschieten, blik gooi-
en en spijkers inslaan. Dat en 
nog veel meer kon allemaal op 
de grootse straatspeeldag in 
Velserbroek. Zo’n 150 kinderen 
kwamen vorige week woens-

dag naar het evenement aan de 
Johanna Westerdijkstraat.
Het was stralend weer en de 
sfeer was prima. De organisa-
tie was weer in handen van een 
aantal ouders die met enthou-
siasme de middag hebben op-

gezet en begeleid. Dit was al-
weer de achtste keer op deze 
locatie. 
Kinderen uit heel Velserbroek 
weten deze plek goed te vinden 
en dat was precies de bedoe-
ling. (foto: Reinder Weidijk)

Leerlingen leren over handicaps
velsen-Noord - Dat er heel veel 
verschillende handicaps zijn, dat 
weten de leerlingen van groep 8 
van Ontmoetingsschool de Tri-
angel nu heel goed. Onlangs be-
zocht de groep de tentoonstelling 
In het donker gezien. En vorige 
week donderdag kwamen er drie 
mensen in de klas om over hun 
handicap te vertellen. Dat maakte 
diepe indruk op de jeugd.
,,Er kwam een blinde vrouw, Toos, 
met haar geleidehond, een dove 
meneer, Kees, en een meneer die 
een hersenbloeding heeft gekre-
gen,’’ vertelden de leerlingen la-
ter. De laatste ‘meneer’ was Frans 
die sinds zijn hersenbloeding ge-
bruik moet maken van een rol-
stoel. Hij was altijd leraar aan het 
HBO, maar door zijn ziekte werd 
hij ‘uit het leven gerukt’. Dat men-
sen heel anders naar een gehan-
dicapte kijken was voor hem aan-
leiding om er iets aan te doen. 
Als lid van Gehandicaptenberaad 
Velsen zocht hij contact met Ju-
dith de Ruijter van Stichting Wel-
zijn Velsen en samen met De Tri-
angel werd een pilot opgezet om 
kinderen iets te leren over han-
dicaps. Dat ging op heel speel-

se wijze, want na de ernst van de 
verhalen mochten de kinderen 
in de gymzaal een aantal trajec-
ten afleggen. Eerst geblinddoekt, 
waarbij de een de ander moest 
rondleiden en daarna ook nog in 
een rolstoel. Dat ging soms moei-
zaam en soms razendsnel.
Na afloop vertelde Frans dat ge-
handicapt zijn natuurlijk niet leuk 
is, maar dat het eigenlijk heel ge-
woon is. Het wordt dan ook ge-

waardeerd als gehandicapte 
mensen als gewone mensen wor-
den behandeld. 
Leerlingen van de Triangel hiel-
den vrijdag ook nog een sponsor-
loop voor Energy4All, een stich-
ting die kinderen met een stof-
wisselingsziekte steunt. Dat volg-
de op een bezoekje van een moe-
der en een ziek kind in hun klas 
die hebben verteld over deze in-
grijpende ziekte.

Technisch en Maritiem College
Tevreden met super-
rendement examens

velsen - Van de 138 examen-
leerlingen van het Technisch en 
Maritiem College is niemand de-
finitief gezakt. In totaal zeven 
leerlingen kunnen, na een her-
examen, donderdag 26 (MCV) en 
vrijdag 27 juni (TCV) hun diploma 
alsnog ophalen. 
Directeur Nelie Groen schrijft het 
mooie resultaat toe aan de grote 
inzet van iedereen op school: do-
centen, onderwijsondersteunen-
de medewerkers, huisvestings-
personeel en natuurlijk ook de 

leerlingen zelf. Iedereen heeft bij-
gedragen aan dit resultaat! On-
der de goede cijfers zaten een 
paar heel mooie; veel achten en 
negens voor ‘moeilijke’ vakken 
als wis- en natuurkunde, en her 
en der ook nog een 10 voor ver-
schillende vakken.
Hiermee komt voor alle betrok-
kenen een einde aan een span-
nende periode, waarin hard ge-
werkt is om leerlingen zo goed 
mogelijk klaar te stomen voor het 
examen en hun vervolgopleiding.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.

Soms zou je zelf wel ’s willen rond-
kijken in en rond het IJmuiden van 
100 jaar of nog langer geleden. 
Van oude foto’s en ansichtkaar-
ten kennen we de nostalgische 
plaatjes van niet alleen de gebou-
wen, straten en pleinen maar ook 
van de schepen in de sluizen en 
het Noordzeekanaal. En heel soms 
heb je een beetje geluk en kun je 
in werkelijkheid even genieten van 
zo’n nostalgische aanblik. De foto 
is vorige week gemaakt langs het 

buitentoeleidingskanaal van de 
Middensluis. De zonsondergang, 
sluierbewolking en de driemaster 
maken het sfeerbeeld compleet. 
Maar als je goed kijkt zien we 
toch allemaal moderne zaken. Op 
de achtergrond zien we links een 
van de windmolens bij het strand 
van Velsen-Noord en rechts een 
stukje van het terrein van Hoog-
ovens. Zelfs de drie masten zijn 
van een modern schip: het van-
uit Amsterdam vertrokken en zo-
juist in de Middensluis geschutte 
vijfsterren cruiseschip Sea Cloud 
II. Deze keer dus geen twaalf-
hoog, oogverblindend en Noor-
dersluis-breed varend flatgebouw 
als cruiseschip, maar een ‘tall ship’ 
om al vast een beetje het nostalgi-
sche gevoel rond Sail van volgend 
jaar op te wekken.

Rabobank IJmond
Nieuwe directeur

Particulieren 
IJmond - Ingrid Brekelmans 
(54) start op 1 juli als direc-
teur Particulieren bij Rabobank 
IJmond. Deze functie wordt tij-
delijk waargenomen door de di-
rectievoorzitter van Rabobank 
IJmond. 
Ingrid Brekelmans, woonachtig 
in Amsterdam, is momenteel nog 
werkzaam bij de afdeling Ma-
nagement Support van Rabo-
bank Nederland en ondersteunt 
daarbij diverse lokale banken. 
Daarvoor was zij onder andere 
directeur Particulieren bij de Ra-
bobank Vlietstreek-Zoetermeer 

en directeur Retail bij Rabobank 
Amsterdam.
Directievoorzitter Jakob Klom-
pien: ,,Wij hebben met Ingrid 
Brekelmans een directeur aan-
getrokken die al lange tijd uit-
stekend werk verricht binnen de 
Rabobank. Zij kijkt ernaar uit om 
in de IJmond aan de slag te gaan 
en kennis te maken met onze 
klanten, leden en ons werkge-
bied.” 
Met het aantreden van de nieu-
we directeur Particulieren is 
het directieteam van Rabobank 
IJmond compleet.

‘Begeleidingstas’
voor De Heideberg

Santpoort-Noord - In het Bijna 
Thuis Huis De Heideberg komen 
regelmatig kinderen en jonge-
ren die het verlies van iemand die 
dichtbij en dierbaar is mee gaan 
maken. De vrijwilligers kunnen in 
deze moeilijke tijd veel beteke-
nen voor deze kinderen en jonge-
ren. Meest belangrijk is het hart te 
laten spreken, aandacht te geven 
maar vooral ook goed te luiste-
ren. Als aanvulling hierop kunnen 
boeken, tips en verwijzing naar re-
levante websites extra ondersteu-
ning bieden, aan de kinderen en 
jongeren maar ook aan volwasse-
nen. Vrijwilligers Friede en Regi-

na van De Heideberg hebben sa-
men met Alice Loeters de ‘bege-
leidingstas’ samengesteld. De tas, 
geschonken door Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg uit Drie-
huis, bevat per leeftijdscategorie 
boeken en verwijzingen naar re-
levante websites. Voor volwasse-
nen zijn er tips over hoe kinderen 
en jongeren kunnen worden bij-
gestaan in deze moeilijke periode. 
Indien gewenst kunnen werkboe-
ken en brochures worden besteld. 
De ‘begeleidingstas’ is een waar-
devolle en zeer welkome aanvul-
ling op de bibliotheek van De Hei-
deberg.

IJmuiden - Restaurant Augusta 
is met een prachtig gemiddel-
de van 8,81 vijfde geworden van 
de Heerlijk10Daagse. Het cij-
fer is samengesteld door gasten 
die tijdens de Heerlijk10Daag-
se (van 23 mei tot en met 1 juni) 
genoten van een culinair hoog-
staand driegangenmenu. Bij de 
Heerlijk10Daagse winnaarsedi-
tie wordt door de tien winnaars 
van 27 tot en met 6 juli tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs het win-
nende menu geserveerd: 25 eu-
ro voor een diner of 20 euro voor 
een lunch. Sterrenrestaurants 
berekenen een opslag van 10 
euro per ster.
John van Waveren van restau-
rant Augusta is ontzettend trots 
op deze mooie score. ,,Wij laten 
met dit menu zien waar wij toe 
in staat zijn. Wij bereiken met dit 
evenement een zeer groot pu-

bliek en veel nieuwe gasten die 
wel eens van Augusta gehoord 
hebben maar nooit de stap heb-
ben gezet. Het is nu voor de der-
de keer dat wij met de Heerlijk-
10daagse meedoen en de twee-
de keer dat wij in de Top 10 te-
rechtkomen. Dit is werkelijk een 
opsteker voor ons hele team, ze-
ker als je bekijkt wat voor een 
toprestaurants we achter ons la-
ten’’, aldus John van Waveren.
Winnaar in Noord-Holland 
werd  restaurant De Veranda in 
Schoorl. Vanaf heden kan wor-
den gereserveerd via www.heer-
lijk10daagse.nl. Of direct via Res-
taurant Augusta, Oranjestraat 
98, IJmuiden, 0255-514217. Au-
gusta is op zondag gesloten 
en serveert tijdens de Heerlijk-
10Daagse het winnende menu 
alleen in dinervorm. Het restau-
rant heeft wel een lunchkaart.

Uitslag Heerlijk10Daagse
Augusta vijfde plaats 
beste restaurants NH

Gewond na val van fiets
IJmuiden - Een uur na het einde 
van de verrassende voetbalwed-
strijd is een man gewond geraakt 
op de Sirenestraat. Ter hoogte van 
de Kompasstraat viel hij van zijn 
fiets. Twee ambulances kwamen 

ter plaatse en gezien de ernst is 
ook het traumateam uit Amster-
dam opgeroepen. Deze laatste is 
uiteindelijk niet ter plaatse ge-
weest. De man is met hoofdletsel 
naar het ziekenhuis gebracht. 





19 juni 20144

 

Donderdag 
19 juni

Voorronde Telstar Street League 
op het Stratingplantsoen in Vel-
sen-Noord. Aanvang 17.00 uur.
Patronaat Haarlem, www.patro-
naat.nl: 24.00 uur: LOS!. Toegang 
5,-, gratis voor studenten Vanaf 
18 jaar.

Vrijdag 
20 juni

Dorpsfeest Velsen-Noord op 
het Stratingplantsoen in Velsen-
Noord. 

Zaterdag 
21 juni

Dorpsfeest Velsen-Noord op 
het Stratingplantsoen in Velsen-
Noord. 
Snuffelmarkt op Plein 1945 
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Shantykoren zingen in Duinark 
Zeewijk. Aanvang 14.30 uur. Toe-
gang gratis.
Zomerzangnacht in de Dorps-
kerk, Burg. Enschedelaan Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
22 juni

Start Zwem4daagse in zwem-
bad De Heerenduinen, Heeren-
duinweg IJmuiden. Tot en met 
vrijdag 27 juni.
Dorpsfeest Velsen-Noord op 
het Stratingplantsoen in Velsen-
Noord. 
Religieuze bijeenkomst geleid 
door dr. Hans le Grand in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur.
Accordeon- en keyboard-
festival in het Polderhuis, Ves-
tingplein 58 in Velserbroek. Van 
11.00 tot ± 19.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Extra zomerconcert Roel Praas 
in kerkje Stompe Toren, Kerk-
weg 26 Spaarnwoude. Aanvang 
14.00 uur.
Mediterraans zomercon-
cert Wings Ensemble en Marjo-
lein Niels (mezzosopraan) in de 
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kersplein 

36 Haarlem. Aanvang 15.00 uur.

Maandag
23 juni

Start Zwem4daagse in zwem-
bad De Heerenduinen, Heeren-
duinweg IJmuiden. Tot en met 
vrijdag 27 juni.

Dinsdag
24 juni

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Ontmoetingsbijeenkomst 
voor mantelzorgers met als the-
ma: ‘Vragen staat vrij! Als je 
zorgt voor een ander’. Zalencen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
3 IJmuiden. Van 14.00 tot 16.00 
uur.
Doulce Memoire houdt een zo-
meravondconcert in de duinen 
van Duin en Kruidberg. Aanvang 
20.30 uur. 
Kaarten zijn vanaf 19.30 uur ver-
krijgbaar bij de ingang van Duin 
en Kruidberg. Daarna loopt u 
met de boswacht meer naar het 
openluchttheater.

Woensdag
25 juni

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Kindervertelmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Opgeven: info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Voorronde Telstar Street 
League op het Homburgplant-
soen in IJmuiden. Aanvang 17.00 
uur.
De IJmondtrekkers organi-
seert een scoutingloop door de 
duinen. Start 19.30 uur bij het 
clubhuis aan de Heerenduinweg 
(achter de tennisbaan). Zie ook 
www.ijmondtrekkers.nl.

Donderdag 
26 juni

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op de 
Buitenplaats’, hedendaagse fol-
lies in de stijltuinen.
Koffi eochtend van 10.00 tot 
12.00 uur voor 50+ in Bibliotheek 
Velserbroek. Deelname gratis.
Voetstappenactie, georgani-
seerd door politie, Woningbe-
drijf Velsen, Velison Wonen het 
wijkplatform Zee- en Duinwijk, 
in Zee- en Duinwijk. Start 18.45 
uur bij buurtcentrum De Dwars-
ligger. 

Prijzen bij Krijt Op Tijd  
Santpoort-Noord - Iedere dins-
dagavond, in de maanden sep-
tember tot en met mei, wordt er 
door de biljartvereniging Krijt op 
Tijd in de Wildeman te Santpoort 
om drie verschillende titels ge-
streden.
De reguliere competitie is het af-
gelopen jaar overtuigend door 
Taco Voskamp gewonnen. Na 
een uiterst spannende strijd ging 
Co Geldrop met de trofee aan de 
haal. De Don Leo Cup is ter be-
schikking gesteld door Leo van 
der Raadt. Ook hier stond Co 
Geldrop wederom in de fi nale. 
Hij moest het opnemen tegen 
Diana Stevens, de enige vrouwe-

lijke biljartster. Omdat Diana op 
vakantie was moest Co het tegen 
een invaller opnemen. Deze keer 
redde Co het niet en ging de Don 
Leo Cup naar Diana.
Buiten het biljarten staat gezel-
ligheid hoog in het vaandel en 
wordt ook het offeren aan Ba-
chus niet vergeten. Ook kent 
de club zijn jaarlijks uitje. De-
ze keer vliegt het gezelschap, de 
twaalf leden en de drie niet spe-
lende leden, naar Barcelona. Na 
een tapas fi etstour en bezoekjes 
aan de verschillende hoogtepun-
ten van Barcelona is Krijt Op Tijd 
weer helemaal fris om aan het 
nieuwe seizoen te beginnen.

Creatieve 
hobbybeurs
in Uitgeest

Uitgeest - Op zondag 29 juni 
wordt in Sportcentrum Uitgeest 
voor de tweede keer het Hobby-
festival gehouden. De standhou-
ders vullen circa vijftig marktkra-
men met nieuwe producten en be-
nodigdheden voor de diverse cre-
atieve hobby’s. Op het Hobby-
festival zijn materialen aanwezig 
voor onder andere (3D)kaarten, 
miniaturen, poppen, scrapbook-
en, ponsen, haken, breien, bordu-
ren en sieraden maken. Ook kan 
men aanschuiven bij een aantal 
demonstraties. Standhouders to-
nen de noviteiten op hobbyge-
bied, er zijn workshops en de be-
zoekers kunnen in gesprek gaan 
met kenners; daar kan geen inter-
net tegenop! De bezoekers krijgen 
het magazine Hobbyfestival gra-
tis; 36 pagina’s gevuld met infor-
matie over diverse hobby’s, zolang 
de voorraad strekt, bij de entree. 
Op de website: www.hobbyfesti-
val.nl, kan men een kortingsbon 
voor een euro korting op de en-
treeprijs downloaden. Het Hobby-
festival wordt georganiseerd door 
Heins & Hobby’s, op zondag 29 ju-
ni in Sportcentrum Uitgeest op de 
Zienlaan 4 in Uitgeest. Openings-
tijden van 10.30 tot 16.30 uur. En-
tree volwassenen: vier euro (kor-
tingsbon op site), kinderen tot 12 
jaar gratis onder geleide.

Schoolkorfbaltoernooi op 
sportpark Schooneberg

Velsen-Zuid - Op de sportvel-
den van Korfbalvereniging DKV-
IJmuiden werd zaterdag het jaar-
lijkse schoolkorfbaltoernooi  ge-
houden. Maar liefst 25 teams 
hadden zich ingeschreven voor 
dit jaarlijkse evenement dat, me-
de dankzij het mooie weer en de 
enthousiaste aanmoedigingen 
van ouders en begeleiders, we-
derom succesvol kon worden af-
gesloten.
De wedstrijden werden gespeeld 
in drie categorieën, namelijk 
groep 3/4, 5/6 en 7/8. Afgezien 
van de wedstrijden die moesten 
worden gespeeld, waren er voor 
de kinderen ook diverse andere 
spelletjes georganiseerd.  Zo kon 
er om een ‘tjoekbalbeker’ wor-
den gespeeld. Hierbij ging het er 
om, per team,  de meeste punten 

te scoren en voor de enthousias-
telingen was er als extra nog een 
individueel schottoernooi.
Aan het einde van de dag bleek 
Kompas West over de beste 
korfbaltalenten te beschikken. 
Zij wonnen zowel in de groep 3/4 
als in de groep 7/8. In de pou-
le 5/6 kwam Het Anker als beste 
uit de strijd. Bij het schottoernooi 
won Willemijn van de Toermalijn 
en bij het tjoektoernooi was het 
wederom Kompas die als beste 
uit de bus kwam en dus met de 
beker naar huis ging.
,,We kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde dag. Dankzij de 
inzet van veel vrijwilligers van 
DKV én van de scholen is het 
een sportief en gezellig toernooi 
geworden’’, aldus Yvonne Bran-
denburg van DKV.

IJmuiden - Zaterdag 21 ju-
ni wordt op Plein 1945 weer een 
gezellige snuffelmarkt gehou-
den van 9.00 tot 16.00 uur. Tijdens 
deze dag zal er weer van alles te 
koop zijn. Je kunt het zo gek niet  
bedenken, of het is er of staat er. 
Wie nog een kraam wil huren kan 
dat reserveren via 0255-533233 of 
518380. Ook informatie is via de-
ze telefoonnummers verkrijgbaar.

Snuffelmarkt 
op Plein 1945

Santpoort-Noord – Maandag 
7 juli wordt gestart aan de re-
novatie van de rotonde Hagelin-
gerweg/ Santpoortse Dreef. Te-
gelijk wordt ook gewerkt aan de 
afrit van de N208 op deze weg. 
De afrit (die langs Shell loopt) 
zal worden voorzien van een ex-
tra rijstrook voor het voorsorte-
ren. Om de overlast te beperken 
wordt ook ‘s avonds en op zater-
dag doorgewerkt. De werktijden 
zijn dan van maandag tot en met 
zaterdag tussen 7.00 en 22.00 uur. 
Omdat de werkzaamheden ook ‘s 
avonds wel (geluids)overlast zul-
len opleveren is een speciale ont-
heffi ng aangevraagd en verleend. 
De werkzaamheden zullen naar 
verwachting tot 31 juli duren.

Renovatie 
rotonde 

en fl y-over
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Velsen – Het antwoord of 
sport van algemeen belang 
wordt gezien bij een gemeen-
te is belangrijk, omdat een ne-
gatief antwoord betekent dat 
een gemeente geen verkap-
te subsidie meer mag verle-
nen door bijvoorbeeld sportac-
comodaties onder de kostprijs 
te verhuren. Dat stelde raads-
lid Korf van Velsen Lokaal. On-
langs liet NOC-NSF weten via 
dat gemeenten bij het positie-
ve antwoord voor 1 juli van dit 
jaar sport aanmerken als al-
gemeen belang. Raadslid Korf 
bevroeg hoe het zit met de ge-
meente Velsen. En wethouder 
Baerveldt liet gelukkig weten 
dat het college- en raadsvoor-
stel inmiddels in voorbereiding 
zijn. Want ook in Velsen wor-
den sportaccomodaties, zo-
als velden en sporthallen, niet-
kostendekkend aan sportver-
enigingen verhuurd.

Is sport van 
algemeen 
belang?

Velsen Lokaal 
kritisch over 

HOV
Velsen – Raadslid Bram Diep-
straten van de fractie van Vel-
sen Lokaal heeft een aantal kri-
tische vragen gesteld over HOV-
Velsen, het Hoogwaardig Open-
baar Vervoer. De vragen gin-
gen onder meer over de verla-
ging van de begroting en of dit 
wel realistisch is, nu nog maar 
tien procent van de projecten 
is gerealiseerd. Maar ook werd 
flink doorgevraagd over uitla-
tingen die de gemeente eer-
der deed over (de onmogelijk-
heid van) het wijzigen van tra-
jecten terwijl het eerste traject 
(Hoofdstraat/ Vlielantweg) wel 
is aangepast. Veel omwonen-
den zijn het niet eens met voor-
gestelde routes en willen ver-
anderingen of zelfs een volle-
dig afblazen van het project. De 
gemeente heeft daarop meer-
maals geantwoord dat door de 
provincie toegekende subsi-
dies dan zouden moeten wor-
den terugbetaald. De statenle-
den hebben tijdens de informa-
tieavond HOV in het Witte The-
ater op 17 april hierover echter 
geen uitlatingen gedaan. Toch 
houdt het college vast aan ge-
maakte afspraken, met als moti-
vatie dat er sprake is van onbe-
hoorlijk bestuur als zij terugko-
men op gemaakte samenwer-
kingsafspraken. Bram Diepstra-
ten was ook kritisch over de be-
oogde tijdwinst van het HOV, de 
ongelijkheid van het aantal bus-
haltes (één in Santpoort en vier 
dicht bij elkaar bij de scholen in 
IJmuiden) en het verwijderen 
van het spoor in IJmuiden ter-
wijl de bestemmingsplanproce-
dure nog niet is afgerond.

Nieuw in IJmuiden:
Zakenreizenbureau The 
Travel Club - Business

IJmuiden - The Travel Club Busi-
ness is een onafhankelijke fran-
chiseorganisatie die zich richt op 
exclusieve dienstverlening aan 
het midden-en klein bedrijf.
Jarenlange ervaring, wereldwijde 
inkoop, persoonlijke service en 
scherpe tarieven zijn de kenmer-
ken van The Travel Club - Busi-
ness. Eigenaar Jacqueline Kra-
mer: ,,Wij zijn gevestigd om de 
hoek, maar maken gebruik van 
een wereldwijd inkoopnetwerk. 
Daardoor bieden wij scherpe ta-
rieven die vaak voordeliger zijn 
dan internet. En wij bieden per-
soonlijke service. Wij regelen al-
les voor u: vliegtickets, accom-
modatie, autohuur, treinen, visa, 
verzekeringen en nog veel meer.  
Bovendien zijn wij bereikbaar 
als andere reisbureaus gesloten 
zijn en bieden een noodnummer 
voor reizigers in het buitenland.”
Flexibiliteit en snel schakelen zijn 
cruciaal voor zakenreizigers. 
,,Het regelen van een zaken-
reis laat u daarom aan een ex-
pert over. U concentreert zich 
volledig op de zaken, terwijl wij 
uw reis organiseren. Wijzigen uw 
plannen tijdens de reis? Ook dat 

nemen wij u uit handen”, aldus 
Jacqueline Kramer. ,,Want ser-
vice en persoonlijke aandacht 
staan bij ons voorop.” The Travel 
Club Business maakt deel uit van 
een landelijk netwerk van meer 
dan 170 onafhankelijke reisadvi-
seurs en is aangesloten bij bran-
cheorganisaties ANVR en SGR.
Kijk voor meer informatie over 
The Travel Club op www.thetra-
velclub.nl/jacquelinekramer en 
maak vandaag nog een vrijblij-
vende afspraak.

‘Ik lekker fit’
gaat lekker door

Velsen – ‘Ik lekker fit’ is een les-
programma voor de basisschool 
dat samen met Zilveren Kruis 
Achmea is opgestart. Het pro-
gramma stimuleert een gezon-
de en actieve levensstijl en is ge-
richt op de leerlingen van alle 
klassen en hun ouders. Zilveren 
Kruis Achmea heeft laten weten 
landelijk te stoppen met de on-
dersteuning, maar in Velsen gaat 
het programma dankzij de ge-
meente Velsen toch lekker door. 
,,Het programma sluit goed aan 
bij ons sportbeleid en is een uit-
werking van een speerpunt van 
ons lokaal gezondheidsbeleid’’, 
aldus wethouder Baerveldt. Maar 
‘Ik lekker fit’ is ook een opstap-
je naar het begeerde vignet ‘Ge-
zonde School’ van GGD. Komend 

schooljaar gaan vier basisscholen 
meedoen aan het programma. 
Drie scholen zijn al bekend: de 
Zandloper en de Vliegende Hol-
lander in IJmuiden en de Hoek-
steen in Velserbroek. Een vier-
de school wordt later bekend ge-
maakt. ‘Ik lekker fit’ is gericht op 
informatie over voeding, bewegen 
en het maken van gezonde keu-
zes, met zowel theorie- als prak-
tijklessen die binnen bestaan-
de lessen als bewegingsonder-
wijs, natuur en verzorging, kun-
nen worden gegeven. De scho-
len kunnen zelf nog kiezen voor 
extra activiteiten, zoals sportcli-
nics of gastlessen van een dië-
tist. Hiervoor is een zogenaamde 
menukaart samengesteld waaruit 
scholen kunnen kiezen.

Telstar Streetleague
Geslaagde eerste 

voorronde in Zeewijk
IJmuiden - Onder prachti-
ge weersomstandigheden werk-
ten de teams woensdag 11 ju-
ni hun wedstrijden af tijdens de 
eerste voorronde van de Telstar 
Street League in Zeewijk. Titel-
verdediger FC Zeewijk uit zowel 
2012 als 2013 moest het in Zee-
wijk opnemen tegen FC Kwaliteit, 
Atletico Madrid 77 en De Bikkels. 
Ruud Geels, ex -international, vijf 
maal topscoorder van de Eredivi-
sie en oud-Telstarspeler, verzorg-
de traditiegetrouw de aftrap van 
het maatschappelijke voetbaltoer-
nooi. Dat deed hij samen met Ya-
ssin El Kaddouri van FC Zeewijk. 
Yassin is niet zomaar een deelne-
mer, hij werd in zowel in 2012 als 
2013 door Ruud verkozen tot bes-
te speler van het toernooi.
De wedstrijden stonden onder 
leiding van nog een oudgedien-
de van Telstar, oud-international 
en een van de beste rechtsbuiten 
van Oranje allertijden, Piet van der 
Kuil. Samen met Jordi van Ewijk, 
werkzaam bij Telstar, floot hij el-
ke wedstrijd naar een goed einde. 
Tijdens de inschrijvingen stuitte 
de organisatie op een vreemd in-
schrijfformulier. Het team De Bik-
kels kende maar drie verschillen-
de achternamen en maar  drie 
verschillende geboortedata. Het 
team bleek uit drie tweelingen te 

bestaan. De Bikkels deden hun 
naam eer aan tegen hun tegen-
standers, die gemiddeld een kop 
groter waren. Met flitsende com-
binaties kwamen zij er vaak goed 
door. Helaas was het niet genoeg 
om de voorronde te winnen.  Het 
team Zeewijk-meiden had zich 
ook op de website ingeschreven 
voor de voorronde en kwam ook 
een kijkje nemen. De meiden wa-
ren uitgenodigd om tegen de jon-
gensteams te spelen, maar durf-
den de uitdaging niet aan. De or-
ganisatie gaat in overleg met de 
overige zeven meidenteams uit de 
verschillende wijken na of er een 
extra voorronde kan worden ge-
speeld met alleen meidenteams.  
Ieder team kon deelnemen aan de 
sportquiz waarbij ze kans konden 
maken op een professionele Der-
bystar-voetbal. De teams maakten 
tijdens de quiz regelmatig gebruik 
van de aanwezige hulplijnen in de 
vorm van Piet van der Kuil, Ruud 
Geels en Pieter de Waard (direc-
teur Telstar). De quiz werd uitein-
delijk gewonnen door FC Kwali-
teit. FC Zeewijk kwam in zijn wed-
strijd tegen Real MAdid 77 vlak 
voor tijd nog op gelijke hoogte (4-
4) en won daardoor de voorronde 
op doelsaldo. Donderdag 19 ju-
ni is er een voorronde in Velsen-
Noord.

Scoutingloop door duinen
IJmuiden - Woensdag 25 ju-
ni organiseert Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers wederom een 
hardloopwedstrijd door natuur-
gebied de Heerenduinen. De-
ze wedstrijd wordt in samenwer-
king met Atletiekvereniging Suo-
mi gehouden. 
Ook dit jaar zijn er twee routes 
die dwars door natuurgebied de 
Heerenduinen gaan. Lopers kun-
nen kiezen voor een afstand van 
5,4 of 10 kilometer. Om 19.30 uur 
gaan beide afstanden van start 
bij het clubhuis aan de Heeren-
duinweg (achter de tennisbaan) 
in IJmuiden. 
Alle lopers krijgen na afloop een 
aandenken. Deelname aan deze 
loop kost 8 euro als u na 18 ju-
ni inschrijft, tot die datum betaalt 
u slechts 5 euro. De inschrijving 

loopt via www.ijmondtrekkers.nl. 
Na afloop van de wedstrijd be-
staat er de mogelijkheid om te-
gen een symbolisch bedrag mee 
te doen aan een echte scouting-
activiteit: bak uw eigen broodje 
boven kampvuur. 
De opbrengst van het evene-
ment komt dit jaar ten goede 
aan het opknappen van een van 
de lokalen voor de oudere leden 
van scouting.
Bij de editie van 2012 waren er 
ruim 100 lopers aanwezig bij 
de scoutingloop, in 2013 waren 
het er al 138. Dit jaar hoopt de 
scoutinggroep zo’n 150 lopers te 
trekken. De KLM Roadrunners 
zijn ook dit jaar weer van de par-
tij en deze wedstrijd maakt ook 
deel uit van het loopcircuit van 
Suomi.

Bel Canto sluit seizoen af 
met zomeravondconcert
Velsen-Zuid - Op zaterdag-
avond 21 juni sluit Velser Opera 
Gezelschap Bel Canto traditiege-
trouw het  jaar af met een prach-
tig zomeravondconcert. Een ge-
varieerd programma van Gluck 
tot Verdi onder leiding van di-
rigent Marco Bons staat op het 
programma. Tevens zullen ook 

gedeelten uit de succesvolle re-
cent opgevoerde opera ‘Carmen 
In IJmuiden’ ten gehore wor-
den gebracht. Jong en oud, ie-
dereen is van harte welkom van-
af 20.00 uur in de Engelmundus-
kerk in Velsen-Zuid. Na afloop 
wordt een vrijwillige bijdrage bij 
de deur op prijs gesteld.

www. .nl

www. .nl
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Telstar trekt 
Steve Olfers aan
Velsen-Zuid - Telstar en Ste-
ve Olfers hebben overeenstem-
ming bereikt over een éénjarig 
contract. De verdediger trainde 
het afgelopen seizoen al lan-
ge tijd mee met de Witte Leeu-
wen, maar kwam nog niet in 
actie tijdens een offi ciële wed-
strijd. Steve Olfers (32 jaar) be-
gon zijn professionele carriè-
re bij Feyenoord waar hij in 
het seizoen 1999/2000 tijdens 
de met 3-0 gewonnen wed-
strijd tegen MVV zijn debuut 
maakte. In de daarop volgen-
de seizoenen werd Olfers ver-
huurd aan onder andere Ex-
celsior, FC Den Bosch en RKC 
Waalwijk. Vanaf 2005 kwam Ol-
fers uit voor Sparta Rotterdam. 
In twee seizoenen Sparta Rot-
terdam kwam Olfers tot 51 op-
tredens en maakte hij veel in-
druk op de technische staf. Ol-
fers besloot echter zijn contract 
niet te verlengen en voor het 
avontuur te kiezen. Hij teken-
de een contract bij het Deen-
se Aalborg BK. Hier werd Ol-
fers kampioen en speelde hij 
Champions League. Olfers be-
sloot zijn contract niet te ver-
lengen en koos in 2010 voor 
een vertrek naar het Azerbeid-
jaanse Qäbälä PFK. Hier speel-
de hij twee seizoenen waar-
na hij in 2012 terugkeerde naar 
Nederland. In 2013 dook Olfers 
op tijdens de trainingen van 
Telstar. Olfers maakte voldoen-
de indruk om onder de nieuwe 
Telstar trainer Michel Vonk een 
contract te verdienen bij Telstar.

Santpoort-Zuid - Rody en 
Edwin van Dschen-Dui zijn on-
langs geslaagd voor hun eerste 
Dan Jiu Jitsu. Een behoorlijke 
prestatie, waarvoor zij dan ook 
met bloemen zijn gehuldigd. Zij 
hebben ontzettend hard moeten 
werken voor deze graad. 

Rody en Edwin 
halen 1ste Dan

IJmuiden - Basisschool het 
Kompas, locatie Oost, houdt 
dinsdagavond 24 juni van 19.00 
tot 20.00 uur een veiling van zelf-
gemaakte schilderijen. De of-
fi ciële kijkdag is op maandag-
middag van 13.15 tot 15.15 uur. 
Groep 6/7 heeft de afgelopen 
periode gewerkt met het thema 
Rembrandt van Rijn en de schil-
derijen zijn dan ook ware kunst-
werken geworden. Een bezoek 
aan de veiling is dan ook ze-
ker de moeite waard. Het is een 
aanrader een goedgevulde por-
temonnee mee te nemen. Het 
Kompas Oost is te vinden aan 
Heerenduinweg 41 in IJmuiden.

Schilderijen-
veiling Kompas 

Oost

‘Klipper Got Talent!’
IJmuiden - ‘Klipper Got Talent’ 
is een traditie op Klipper Zee-
wijk. Het is een leuke en gezel-
lige talentenshow waar de voor-
pret al in de groepen begint met 
audities.  
Joran (6 jaar) uit groep 3 heeft 

heel veel tekentalent. Hij heeft 
live voor de hele school ‘Sonic’” 
getekend en won hiermee de ta-
lentenshow. Hij was niet het eni-
ge talent. Er werd gedanst, ge-
zongen en live muziek gemaakt 
met gitaar en drumstel.

Telstar VVNH en DSS 
gaan samenwerken

Velsen - De Stichting Vrou-
wenvoetbal Noord-Holland gaat 
een samenwerking aan met het 
Haarlemse DSS om het nieuw 
gevormde belofteteam van Tel-
star VVNH te kunnen plaatsen in 
de competitie.
Het team, bestaande uit talent-
volle voetbalsters uit Noord-Hol-
land, zal minimaal in de eerste 
klasse plaatsnemen en zal haar 
thuiswedstrijden op Sportpark 
Pim Mulier, de thuishaven van 
DSS, gaan afwerken. Met de-
ze samenwerking wordt het voor 
DSS en Telstar VVNH mogelijk 
om speelsters uit te wisselen en 
zo talenten voldoende speeltijd 
te kunnen garanderen. 
Naast deze uitwisseling krijgen 
talenten van DSS ook de gele-
genheid om extra trainingen te 
volgen bij de Witte Leeuwinnen.
Er is inmiddels overeenstemming 
tussen Telstar VVNH en DSS 
over de hoofdlijnen waarop de 
samenwerking met ingang van 1 
juli zal worden ingevuld. Eén en 
ander zal op korte termijn onder-
ling en met de KNVB worden ge-
formaliseerd. Lorsheyd naar Tel-
star VVNH.
Telstar VVNH heeft zich voor het 
nieuwe seizoen versterkt met 
doelvrouw Barbara Lorsheyd (fo-
to). De 23-jarige komt over van 
ADO Den Haag, de club waar ze 
zeven seizoenen voor uitkwam. 
Lorsheyd stond reeds meer dan 
110 wedstrijden op het hoogste 
niveau onder de lat, waaronder 
vijf optredens in de Champions 
League. De Haagse debuteerde 
in 2007 in de Vrouwen Eredivisie 
bij de club uit haar geboortestad.
In 2012 wist ze met de groenge-
le formatie beslag te leggen op 
zowel de landstitel als de KNVB 
beker. Na afl oop van het daarop-
volgende seizoen kroonde ADO 
haar tot Speelster van het Sei-
zoen en tegen het eind van 2013 

volgde een eerste uitnodiging 
voor het Nederlands Elftal. 
OokChelly Drost speelt in het 
nieuwe seizoen voor Telstar 
VVNH. De Noord-Hollandse 
middenveldster komt over van 
SC Heerenveen en sluit per di-
rect aan bij de Witte Leeuwin-
nen. Drost (18) maakt, net als 
haar nieuwe ploeggenote bij Tel-
star Ilse van der Zanden, deel uit 
van de voorlopige selectie van 
Oranje onder 19 voor het aan-
staande EK in Noorwegen. Afge-
lopen seizoen stond ze tijdens 21 
competitiewedstrijden binnen de 
lijnen voor Heerenveen, dat ver-
rassend tot de vierde plaats in 
de competitie reikte. Twee sei-
zoenen terug maakte Drost haar 
debuut in de BeNe League voor 
AFC Ajax, de partnerclub van 
haar toenmalige team CTO Am-
sterdam. In totaal kwam ze ze-
ven maal binnen de lijnen voor 
de hoofdstedelingen, waarbij ze 
tegen Lierse SK de winnende 
goal liet aantekenen. 
Inclusief Chelly Drost trok Tel-
star VVNH een negental speel-
sters aan voor versterking van 
haar selectie. Daarnaast heet de 
club ook een vijftiental talent-
volle speelsters uit de regio wel-
kom, die in het nieuw opgerichte 
beloftenteam zullen starten.

OHBU en HOV IJmond samen
Fusievereniging OV 
IJmond nu grote speler
Regio - De leden van de HOV 
IJmond en de Ondernemersver-
eniging Heemskerk Beverwijk 
Uitgeest (OHBU) hebben zich tij-
dens de algemene ledenvergade-
ringen massaal geschaard ach-
ter het voornemen om te fuseren 
tot één grote ondernemersvereni-
ging. ‘Met ruim 500 ondernemen-
de leden zijn we een belangrijke 
speler’, zegt Ton van der Scheer, 
voorzitter van de nieuw gevormde 
OV IJmond. ‘Wij zijn binnen het 
Noordzee-kanaalgebied en de 
Metropool Amsterdam een partij 
om rekening mee te houden.’
Om de grote ondernemersver-
eniging slagvaardig te houden, 
is voor de vorming van clusters 
naar regio en branche gekozen. 
Zo worden er momenteel naast 
zeven regionale clusters (Bever-
wijk, Heemskerk, IJmuiden, Vel-
serbroek, Santpoort, Uitgeest en 
Velsen-Noord) tevens tien bran-
checlusters gevormd. Niet alleen 
Bouw Infra & Installatiebedrijven, 
Handel, Haven & Maritiem, Hore-
ca & Toerisme en de Maakindu-
strie krijgen hun eigen indeling. 
Ook de Overheid & Semi-pu-
blieke diensten, Transport & Lo-
gistiek, Visserij & Visgroothan-
del, Zakelijke Dienstverlening en 
Overige bedrijven hebben hun 
separate onderverdeling.
Elk van die clusters krijgt een 
hoofd, die tevens als verbinding 

naar het bestuur fungeert. ‘De 
eerste namen van clusterhoof-
den zijn nu bekend’, geeft Van der 
Scheer aan. ‘Zo zal Jurriaan Blom 
de afdeling Haven & Maritiem lei-
den, terwijl Jan Boudesteijn het 
clusterhoofd van de Maakindu-
strie is.’ Van der Scheer is blij met 
de keuze voor clusterindelingen. 
‘Kijk naar de Amsterdam Econo-
mic Board, dat in de metropool-
regio Amsterdam de innovatie en 
samenwerking tussen bedrijfsle-
ven, kennisinstellingen en over-
heid stimuleert. Die maakt ook 
gebruik van topclusterindelingen. 
Onze benadering sluit hier per-
fect op aan.’
Leen Wisker zag als voorzitter van 
de OHBU dat ook ‘zijn’ leden pal 
achter de fusie staan. ‘Ik ben blij 
en verheugd dat de leden volle-
dig hebben ingestemd met het 
fusievoorstel. Dat de IJmondiale 
ondernemers van onder en boven 
het kanaal elkaar zo goed heb-
ben gevonden, is een proces van 
jaren geweest. Eén van de vroe-
gere voorzitters is Han Lokhorst. 
Hij was in 1990 betrokken bij de 
oprichting van de Federatie On-
dernemersverenigingen Noord-
zeekanaal. ‘Dat nu, 24 jaar na 
de FON, de échte fusie tot stand 
komt, maakt mij gelukkig’, zo ver-
telde Han. Dat geeft op fraaie 
wijze het belang van OV IJmond 
aan’, aldus Wisker.

Scouting Wiawaha is 
klaar voor zomervakantie
Velsen-Zuid - Nog een paar 
weken en dan is het alweer zo-
mervakantie. Tijd voor de welpen 
en de scouts van scoutinggroep 
Wiawaha om hun spullen te pak-
ken en op kamp te gaan. 
Dit jaar gaan de meiden met de 
trein naar een clubhuis in Soest, 
waar ze van zaterdag tot vrij-
dag weer mooie avonturen zul-
len beleven. De thema’s van de 
beide speltakken blijven nog 

tot het laatste moment geheim, 
daar zorgt de leiding wel voor. 
Die hebben de afgelopen weken 
hard gewerkt aan een mooi ver-
haal met leuke, spannende acti-
viteiten, een kamplied en allerlei 
aankleding passend bij het the-
ma. Nu nog wat mooi weer en 
dan is de meidengroep er hele-
maal klaar voor!
Wilt u meer weten over de groep, 
kijk dan op www.wiawaha.nl.
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Santpoort-Noord/Driehuis 
– Dit jaar wordt een bedrag 
van 540.000 euro apart gezet 
voor de renovatie van plant-
soenen en het vervangen van 
laanbomen. Een deel van het 
geld gaat naar de voorgeno-
men vervanging van de lindes 
langs de Hagelingerweg en de 
doorgaande route in Driehuis. 
Er wordt jaarlijks een bedrag 
besteed aan groot onderhoud 
van groen. Laanbomen worden 
vervangen als de vitaliteit te-
rugloopt, maar soms ook van-
wege de veiligheid.

Lindes worden 
vervangen

Allerzielen Velsen 
Verlicht op Duinhof
IJmuiden - Vorig jaar vond de 
Allerzielenviering nieuwe stijl 
voor het eerst plaats op be-
graafplaats Duinhof. Deze be-
graafplaats werd voor de vie-
ring aangekleed met veel licht, 
vuur, klank en kunst. Het doel 
van de avond is de doden ge-
zamenlijk te herdenken om 
wie ze waren en om herinne-
ringen te delen. De begraaf-
plaats krijgt als openbare ruim-
te betekenis als een plek van 
ontmoeting. De avond maak-
te grote indruk. Ondanks het 
slechte weer kwamen meer 
dan 1000 bezoekers. De toe-
gang tot de avond is gratis en 
iedereen is welkom. Het maakt 
niet uit waar iemand ooit is be-
graven of gecremeerd. 
Vanwege het succes vorig jaar 
is na evaluatie door het bestuur 
van de Stichting Allerzielen 
Velsen Verlicht in samenspraak 
met de gemeente Velsen, be-
sloten dit evenement wederom 
op begraafplaats Duinhof te la-
ten plaatsvinden.
De avond vindt plaats op 
woensdag 5 november van 
18.30 tot 21.30 uur. 
Omdat de begraafplaats over 
onvoldoende parkeerplaatsen 
beschikt, wordt bezoekers ge-
adviseerd zoveel mogelijk per 
fi ets te komen. Voor bezoekers 
met auto’s is er gelegenheid tot 

parkeren op het grote parkeer-
terrein tegenover het stadion 
van Telstar aan de minister van 
Houtenlaan. Hiervandaan kun-
nen bezoekers te voet naar de 
begraafplaats en rijden er ook 
busjes, welke door het OIG ver-
zorgd worden. 
De kunst wordt verzorgd door 
een gespecialiseerd bureau 
in Allerzielen vieringen Ritual 
Arts, en Ida van der Lee, lande-
lijk initiatiefneemster van Aller-
zielen vieringen in Nederland.
Iedereen die meer wil weten, 
wil donoren of zich als vrijwilli-
ger wil opgeven, kan kijken op 
www.AllerzielenVelsen.nl. Het 
mailadres is info@Allerzielen-
Velsen.nl.
Het rekeningnummer van de 
Stichting is Rabobank Velsen 
en omgeving 126617716, NL-
77RABO0126617716 De Stich-
ting heeft een ANBI-status.
Voor de vrijwilligers wordt 
op woensdag 29 oktober van 
19.30 tot 21.30 uur een bij-
eenkomst georganiseerd in 
de wijkpost in Santpoort-Zuid. 
Ook zal er voor bezoekers die 
dat willen, een workshop ge-
organiseerd worden en de-
ze vindt plaats op woensdag-
avond 8 oktober van 19.30 tot 
21.00 uur, ook in de wijkpost in 
Santpoort-Zuid. Voor meer in-
formatie: 0255-523086.

IJmuiden helemaal oranje

IJmuiden - IJmuiden heeft de 
overwinning op Spanje vrijdag-
avond uitbundig gevierd op de 
Lange Nieuwstraat. Honderden 
mensen verzamelden zich vori-
ge week vrijdag na de wedstrijd 
om elkaar te feliciteren en te jui-
chen. De politie had van te vo-
ren de Lange Nieuwstraat afge-
sloten en enkele ME-busje ston-
den in de zijstraten. Echt optre-
den heeft de politie niet hoeven 
doen, het was vooral gezellig.

De bekende voetbalsuppor-
ter Peter Zoontjes, ook wel be-
kend als Jomanda vanwege zijn 
voorspellingen, had het weer 
goed met zijn 5-1 voorspelling. 
Hij droeg een bord met de tekst 
‘Louis van Gaal Hottest Leader! 
Ongenaakbaar.’ 
Later kwam hij terug met een 
Nederlandse vlag om als van-
ouds een spurtje door het pu-
bliek te maken. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Vroeger in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Voor het ten-
toonstellingsproject Vroeger 
in Velsen Noord zocht de Anti-
KraakBieb naar persoonlijke ver-
halen uit Velsen Noord. Uit heel 
Noord-Holland stuurden men-
sen foto’s en verhalen op over 
hun herinneringen aan Velsen- 
Noord. De verhalen zijn in juli te 
bezichtigen in de AntiKraakBieb. 
Ook is er tijdens het Dorpsfeest 
op zondag 22 juni van 10.30 tot 
13.30 uur een reünie voor ieder-
een die in Velsen-Noord woont 
of gewoond heeft.
Vroeger in Velsen-Noord is een 
tentoonstelling die online en in 
de AntiKraakBieb te zien is. Het 
zijn persoonlijke verhalen over 
de speeltuin, een trouwdag of 
over hangen met je vrienden in 
een schuurtje. In de AntiKraak-
Bieb zijn veel foto’s te zien van 
hoe Velsen-Noord er vroeger uit-
zag, en er worden een paar bij-
zondere verhalen uit Velsen- 
Noord verteld: over Opa Hek-
man die 2,5 miljoen kilo kranten 
ophaalde voor goede doelen en 
over de man die een boot in zijn 
huis bouwde.
De AntiKraakBieb zal hier ook 

aandacht aan besteden op de 
facebook-pagina en voor nog 
meer Vroeger in Velsen-Noord 
kun je kijken op de facebook-
pagina ‘Je bent Velsen Noorder 
als….’ 
AntiKraakBieb is geen gewo-
ne bibliotheek, maar een totaal 
nieuw, ‘lowcost’ en duurzaam 
concept. Om mee te doen met de 
AntiKraakBieb hoef je geen lid te 
zijn, een boek brengen is een 
boek halen. Als je wel lid bent 
van de bibliotheek kun je er ook 
boeken reserveren, ophalen en 
inleveren. Ook kan je in de cata-
logus zoeken of een e-reader le-
nen. Geef je mening hierover op 
de facebook-pagina.
De AntiKraakBieb is gratis dank-
zij de samenwerking van Biblio-
theek Velsen, IJmond Werkt! en 
Velison Wonen. Heb jij ook een 
idee of wil je vrijwilliger wor-
den? Laat het weten via in-
fo@antikraakbieb.nl of bel tij-
dens de openingstijden naar 06-
47185678. De openingstijden zijn 
op woensdag, vrijdag en zater-
dag van 12.00 tot 17.00 uur. Lo-
catie: Noorderlaan 21 in Velsen-
Noord.

Gevonden: een schildpad
Driehuis - Wie op stap gaat vindt nog wel eens wat. Herman uit 
IJmuiden vond tijdens een fi etstochtje ineens een schildpad op zijn 
pad, in de omgeving van Huis ter Hagen. Een schildpad kan het in 
het wild in Nederland zwaar hebben, vooral in de winter. Daarom 
bracht hij de schildpad naar Dierenambulance Velsen.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Restaurant: Het restaurant is 
in de maanden juni en juli ge-
sloten. Op maandag 4 augus-
tus gaat het restaurant weer 
van start.
Open tafel. Vrijdag 17 ju-
ni (laatste van dit seizoen): 
Kippensoep, lof met een jas-
je, aardappelen en ijs met vers 
fruit toe. Kosten 6,-. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maan-
dag 23 juni tussen 11-12 uur.

Gebouw Waterstaete, Dok-
weg 27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs: maan-
dag- t/m vrijdagochtend van 
09.00 – 13.00 uur en van 13.30 
tot 17.00 uur. Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur op afspraak. Tel. 088-
8876900.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor 
kan men bellen of langskomen 
om een afspraak te maken. Tel. 
088-8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

IJmuiden - Een 36-jarige Pool-
se man werd afgelopen maan-
dagavond tegen 20.00 uur aan-
gehouden op het IJmuider-
slag. De man werd met zijn 
auto staande gehouden om-
dat het voertuig niet verzekerd 
was en geen geldige APK had. 
Bij controle van de bestuurder 
bleek dat hij nog een vonnis 
had openstaan van 1080 eu-
ro of 21 dagen hechtenis. In de 
auto werd een stroomstootwa-
pen aangetroffen. 
Het wapen werd in beslag ge-
nomen en de bestuurder is 
aangehouden. Hij is overge-
bracht naar het politiebureau 
in IJmuiden.

Poolse man 
aangehouden Bijna tegen gevel

IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
is op de Dokweg een auto bij-
na tegen de gevel van de Rabo-
bank gereden. Een getuige wist 
de politie te vertellen dat de wa-
gen vanaf de rotonde tussen een 
paar parkeerbordjes door was 
gereden, een paaltje bij de Ra-
bobank had geraakt en daarna 
vlak voor de gevel tot stilstand 
kwam. Omstanders, familieleden 
en hulpdiensten waren snel ter 
plaatse. Even werd gedacht de 
auto open te knippen, maar dat 
was uiteindelijk niet nodig. na 
verzorging in de ambulance is 
het slachtoffer naar het zieken-
huis gebracht.
Omdat de wagen volgens de ge-
tuige zonder gas is doorgerold 

vanaf de rotonde gaat de politie 
er van uit dat de bestuurder on-
wel is geworden achter het stuur. 
(foto: Ko van Leeuwen)
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Vellesan College
VMBO basisberoepsgerichte 
leerweg uiterlijke verzorging: 
Lucette Descendre. VMBO ba-
sisberoepsgerichte leerweg 
zorg en welzijn breed: Âtika 
Abidar, Naomi de Baare, Vera 
Beekman, Denise Bos, Bailey van 
Breemen, Emma de Bruijn, Chi-
nouk Duinmeyer, Seraja Kyere, 
Rowy Schaap, Summer Vincken, 
Loys Wegman. VMBO basisbe-
roepsgerichte leerweg handel 
en administratie: Wail Abatouy, 
Mathijs Cosijnse, Elwir Kenjar, 
Lisa Klepper, Ruth Odenusi, San-
der Peters, Jimmy van der Plas, 
Perry Roemer, Michelle van Roij-
en, Abdul Saeed, Maurice Se-
ders, Dionne Witte. VMBO ka-
derberoepsgerichte leerweg 
zorg en welzijn breed: Amber 
Bijvoet, Kelsey de Boer, Melike 
Bolat, Amber Bouwmeester, La-
rissa Breed, Kirsten Broek, Brett 
Cordia, Sharona Dekker, Dion-
ne Diependaal, Sophie Jongejan, 
Merel van de Ketterij, Arzu Ki-
nik, Robin Kneppers, Nine Laan, 
Julia van de Laar, Joyce Rutters, 
Damai Speet, Lisa Tatti , Maris-
ka Themmen , Amy Vermaat, Ro-
wan Vlieland. VMBO kaderbe-
roepsgerichte leerweg sport, 
dienstverlening en veiligheid: 
Abbas Al Ikaili, Indy Blom, Jes-
se Bos, Tim van den Bosch, Ke-
vin van Dijke, Anton van der 
Ham, Cas Hartog, Danilo Horn, 
Mike Korf, Koen Philippo, We-
sley Schuurman, Naila Senha-
dji, Britt Steeman, Sam Stoker, 
Jesse van der Vaart, Mart Wil-
lemse. VMBO kaderberoeps-
gerichte leerweg handel en 
administratie: Walid Abdella-
ti, Achraf Akalai, Sjaak Anker, 
Toby Bakker, Beau Bakker, Lot-
te Bart, Wesley Brouwer, Isa-
belle Brouwer, Beyza Çelik, Kiy-
ra Erdik, Viënna van Hamburg, 
Jo-Anne van Heyst, Melanie de 
Jong, Isa Ketting, Milou Meijer, 
Daniëlle Mes, Brian Piersma, Lu-
cie van Roijen, Dave Schol, Ni-
gita Sip, Robin Spaargaren, Na-
tasja Spanjaard, Lisa van Veen, 
Hans Veldman, Jill Verhage, Pas-
cal Volkers, Claire Wempe. VM-
BO theoretische leerweg: Ka-
rima Abdellaoui, Nora Al Shara, 
Indy Artmanni, Ian van Baekel, 
Kelly van Bakel, Lisa Balm, Wen-
dy Bastmeijer, Jennifer Berend-
sen, Denise Boelsma, Bowen 
de Boer, Selma de Boer, Boxie 
Borchart, Nick Bouman, Mar-
tijn Bremer, Dave Burger, Sven 
Butter, Sutiya Chudabut, Larissa 
Deurloo, Casper van Dijk, Jeffrey 
Dorgelo, Lizzy Draaijer, Naira El 
Nahas, Ben Eppink, Gizem Er-
dogan, Irini Evangelogiorgos, Ilja 
Freriks, Robin Gebhardt, Mandy 
Goed, Tessa de Graaf, Joey Gra-
vemaker, Tom Guitoneau, Yas-
min van ’t Hart, Mees Hartenhof, 

Rachel de Heer, Lars Heerema, 
Dani Heijmerikx, Saskia Hen-
driks, Esmée Hoek, Maud Huij-
boom, Bo Huijer, Melvin Huizin-
ga, Rick Jansen, Ilja Jansen, Ya-
semin Kabaca, Daniëlle Kalver-
la, Eva Kamsma, Merve Kat, Le-
onie Klasen, Katinka Koerhuis, 
Brenda Kors, Maria Korver, Nils 
Kraayeveld, Denise Kruijff, Jim-
my van Leeuwen, Kim van Loon, 
Renée Luijken, Casey Maas, Za-
hir Meerval, Martijn Meijer, Roy 
Mulder, Yannick Nanne, Grego-
ry van Nieuwkoop, Daphne van 
Nobelen, Sacha de Pagter, Me-
rel Panneman, Vincent Perisut-
ti, Sophie Philippo, Jens Plug , 
Boyd Post , Sharissa Post, Lotte 
van der Putten, Ilse van Regte-
ren, Narda Rill, Sarah Rindawa, 
Jamie Scheelings, Maaike Schip-
per, Karina Shir, Mike Snijders, 
Charella Strating, Ravi Swanink, 
Luuk Terpstra, Danny Timmers, 
Jeffrey de Vendt, Okke van Vene-
tien, Rachelle Verhagen, Denzel 
Visser, Eline Vogel, Denise Vogel, 
Joy van de Voorde, Aron de Vries, 
Yessie Weber, Ivar Wesselman, 
Elisa Zaaijer, Joël Zandberg, Mit-
chel Zeeuw, Melanie Zoon, Step-
hanie Zwanenburg. HAVO: Jo-
ris Bakker, Aniek Bakker, Ja-
mie Bekhuis, Martijn van den 
Berg, Koen Boots, Luca Braak, 
Wim Dijkman, Vera Drost, Ruby 
Evertman, Florien Honnebier, Jo-
chem de Hoog, Shavawn Koese, 
Claudia van der Kolk, Roel Ko-
per, Gladys Krooder, Ruben van 
Lente, Yoran van Loon, Larissa 
Makken, Nicolle Martens, Riv-
ka Mol, Cheryl Oepkes, Nico-
le van Opbergen, Quinten Pie-
tersen, Brittanny Pijpers, Gent-
le Possel, Melloney Post, Lisan-
ne van der Scheer, Raav Schra-
vesande, Marloes Soellaart, Jade 
Stoop, Floris van Venetien, Mike 
Verscheijden, Imme Verschuren, 
Maureen van Vliet, Wytske de 
Vries, Lars Wisse. VWO: Susan-
ne Binkhorst, Céline van der 
Boom, Sem Braam, Rick Grave-
maker, Frenk Hartog, Chris van 
Hensbergen, Marco Huberts.

Ichthus Lyceum
HAVO: Nicolet van Aalst, Sasja 
Alders,Marlot Bakker, Benthe 
Bakker, Dyon Banning, Marnix 
van der Bijl, Timo Bijnsdorp, Stijn 
van Bloois, Marleen de Boer, 
Tom Braaij, Lisa de Bruijn, Yasin 
Buddingh, Rosa Bulters, Maar-
ten van der Burg, Robert van der 
Burg, Nuray Candemir, Sander 
van Diemen, Bryan Dijkhuizen, 
Joshua Dominggus, Niels Elsin-
ga, Ruben Emmen, Niels Entho-
ven, Lindy Evers, Lois van Gils, 
Valerie Goes, Caroline Groe-
nendijk, Eva Groeneveld, Es-
mee Groeneveld, Rosan Hans-
sen, Luuk de Heer, Kimberly de 
Heer, Leanne Heinink, Marit Hel-

wig, Steef Hessels, Eva Hilhorst, 
Emmelie Hoberg, Greg Houd-
kamp, Dave Huijboom, Zoë Ide-
ma, Larissa Kemperman, Esther 
Kieftenbeld, Mindel Kieftenbeld, 
Brigitta Klarenbeek, Julius van 
der Knaap, Daan Knijnenburg, 
Yves Kremer, Gideon Lammers, 
Sven Lieve, Jurre van der Linden, 
Shelby de Looff, Charlotte Lu-
nel, Elsjad Mechtijev,  Monique 
Mooij, Joyce Nieman, Sam de 
Niet, Minke Oostermeijer, Hilde 
Pentena, Sümeyye Piroglu, Fem-
ke Pointl, Esmée Poppen, Ste-
ven Pruis, Diede Renkema, Koen 
van Rhee, Roos Riedeman, Joyce 
Riedeman, Sebastiaan Rietdijk, 
Jaloe van Rijn, Bram Röling, Fa-
bian Roozen, Debora Roseboom, 
Kaya Rozestraten, Jordi Samson, 
Jason Schievink, Denise Schild, 
Rick Schol, Lotte Schoot, Bianca 
Spiering, Frouke Stienstra, Ivar 
Tuijn, Amy Udink, Merijn Veen, 
Ralf van der Veldt, Erik Verduin, 
Yorick Verhagen, Calvin Vinke, 
Lara de Vries, Douwe de Vries, 
Paula Wachter, Sjoerd Walda, 
Elisa Wertenbach, Aimée Wis-
ker, Laura de Wit, Doortje Wul-
lems, Hossein Zaheri, Amber 
Zegwaart. Atheneum: Marieke 
Altena, Sanne Bakker, Sietske 
Couperus, Thijs Defourny, San-
ne Elfrink, Mirthe de Groot, Vin-
cent Haasnoot, Joshua Jones, Vi-
vianne Kemperman, Justin  Kor-
bee, Yorinde Post, Negina Rauf, 
Jesse Reinhard, Rowan Schelvis, 
Sanne de Schipper, Anna Tol, Iris 
Verboom, Sidney de Vries, Vince 
van der Wiele, Danique Wijnalda, 
Daniël Zwijnenburg. Gymnasi-
um: Koen Duivenstein, Louiza 
Oass, Cas Schollink, Rutger Se-
lier, Pascal Smids, Dario Weg-
man.

Tender College
VMBO basisberoepsgerich-
te leerweg: Youssri Aadi, Mir-
te Boesmans, Valerie Buijsman, 
Danica de Koter, Pascal Kuiper, 
Linde Molenaar, Dylan Roffel-
sen, Cheyenne van Tankeren, Se-
lina Wachter. VMBO kaderbe-
roepsgerichte leerweg: Tes-
sa Duiker, Ferdi Kramer, Marco 
Landman, Donny Pfaff, Liselot-
te Put, Wesley van Stein, Jeffrey 
Swager, Shai Tauwnaar, Sarina 
de Vries, Dylan Zonneveld.

Schoter Scholengemeen-
schap
VMBO theoretische leerweg: 
Mohamed el Aater, Eleni Andar-
ge, Sepehr Bahrampour, Aniek 
de Bas, Iem Al Biyati, Paul van 
Bloois, Nadir El Bouazzati, Ima-
ne  Bouchnafa, Cato Le Bour-
his, Naomi Boxelaar, Max Buijs, 
Imane Chikhi, Eline Coolen, Se-
her Çopur, Donny Crombosch, 
Romy Does, Yowa Epskamp, 
Tom Gacic, Roy de Graaff, Batu-

han Gün, Lisa Heiliegers, Natha-
lie van Houwelingen, Tom Huij-
ben, Bilal Kardouh, Marcella 
Kemper, Romy Kerkman, Ami-
na Kichouhi, Chimène Koeleme-
ijer, Priscilla Korzelius, Pip La-
gendijk, Bas Leurs, Wen Xin van 
der Linden, Nina Lucas, Tommy 
van Meesche, Sana El Mesbahe, 
Anouk Mos, Yared Negatu, Ma-
ciej Nowak, Justin Oerlemans, 
Niels Otten, Naomi Paunovic, Ni-
no Ponsen, Daniek van Rixel, An-
nemarie Romkes, Diego Schnei-
der, Yannes Schuring, Daniël-
le Schüssler, Pien Trieling, Dami-
an Verheide, Pien Visser, Midas 
Vork, Donna van der Werff, Ju-
dy Westenberg, Robin Willemse. 
HAVO: Donna Lisa Aarts, Döne 
Alpaydin, Dilek Altintas, Govan 
Amin, Kimberley Barhorst, Paul 
Nicolaas Bersée, Zoë van Be-
zooijen, Ilse Bottema, Pim Brock, 
Jesper Marius Bussing, Hercai 
Emis Can, Achraf Chikhi, Robin 
Richard Chün, Isabelle Cramer, 
Lara van Damme, Jordy Doe-
ts, Dylan van den Dool, Jacobus 
Henricus Ebbing, Yenssi Samu-
el Eetgerink, Koen Fris, Gabriel 
Rutger Froger, Lizz Führhop, Jop 
van Gennip, Simon Henk Gerrit-
sen, Ghizlan El Hachimi, Bilal El 
Hasnaoui, Sahaan Hassan, We-
sley Hinrichs, Sophie Hirs, Jel-
mer Milan van Hoek, Marloes 
Josien van Hoek, Joost Hoen-
derdos, Vera Marloes Jansen, 
Kirsten de Jonge, Daan Frederick 
Joris, Hafida El Kaouakibi, Yarin 
Joy Kars, Lex van de Kerkhof, Fa-
biënne Kerkhoff, Oliver Leonard 
Lawrence Kersten, Amber Kooij-
man, Frédérique Lacourt, Lamy-
ae Lamkadem, Barbara Henriet-
te Lammers, Martin Victor Lig-
tenberg, Ruben David Linthoudt, 
Eva Ninon Lips, Emily Juliëtte van 
der Lugt, Nihad Marchouh, Pie-
ter Bernhard Morselt, Markus 
Merten Mul, Linda Robin Noord-
zij, Kawa Nouri, Joffrey Nuijten, 
Alex Menno Olde Monnikhof, 
Lois Otte, Romy Otte, Annemarie 
Marijke Pel, Jordy Martin Roest, 
Cindy van Rooijen, Jeroen Jacob 
Roos, Lisa Rianne de Ruig, Eva 
Willemijn Schouten, Joost Siege-
rist, Elisabeth Alice Snijder, Pa-
co Stoelman, Rowena van Tem-
men, Floris Peter van Thiel, Rob-
bert Johannes Tieman, Rosa Ma-
ria Vegter, Monica Verloop, Roy 
Petrus Vermolen, Luca Tess Ver-
steege, Rens de Vries, Kelvin We-
ijers, Ashley Wernars, Dana Ma-
ria van Wingerden, Rafaël Frede-
rik van Wonderen, Dylan Bou-
dewijn Wouterlood. VWO: Ikram 
Abdellaui, Mohamed Ajiou, Olaf 
Gerard van Angeren, Carolina 
Broek, Pim van Delden, Marloes 
Eijkman, Youri Clement Gillis-
sen, Wendy Hogenbirk, Diederik 
Fokke, Lodewijk Knol, Steef Kra-
mer, Nina Puck van Looij, Stijn 

Richard Louca, Alexander Mat-
theus Robert Louwerse, Thomas 
Robbert de Meijer, Rebel Nesta 
Moojen, Sharon Schrama, Ke-
rim Sevingil, Marjoleintje Josine 
Snijder, Kevin Johannes Snijders 
Blok, Lois Veenings, Maaike So-
fie Vennik, Eva Visser, Jette Vis-
ser, Zana Wiedijk, Alex Zwanen-
burg.

Gymnasium Felisenum
Eline Aardenburg, Mylène van 
Amstel, Rombout van Amstel, 
Ryanne Arisz, Jade Baars, Dirk 
Bakker, Babs Bakx, Roos Ba-
rends, Anne Claire van den Berg, 
Eric van den Berg, Jana van den 
Berg, Stan Bergkamp,Thijs Bier-
man, Joris Bodin, Shanti Bolt, 
Rens van den Bos, Chris Bras, 
Thomas de Bruine, Maie Dam, 
Dennis Dekker, Fleur Dekker, 
Anna Dirks, Lisa van Egmond, 
Laura van Eijk, Fleur Eijsbroek, 
Sophie Ensing, Daan Fuldner, 
Jeen de Graaf, Andrea van Grins-
ven, Okke van der Haak, Serge 
Hartog, Bas Haver, Daan Haver, 
David Hilhorst, Lucas Hop, Lot-
te Huybens, Eric de Jong, Janna 
Kamphof, Mariya Karlashchuk, 
Tessa der Kinderen, Daan Koe-
man, Klaas Koerten, Joost Kooij-
man, Sjoerd Krab, Margari-
ta Kravcenko, Gillis Kruissel-
brink, Mathijs Kuil, Sophie van 
der Leek, Tirtza Lopuhaä, Rian-
ne Maatman, Jeroen Molenaar, 
Renee Moraal, Marjolein Nie-
le, Damon Nijland, Marenqo van 
der Noll, Roan Plug, Shaula Plug, 
Stephan Reedijk, Chantal Reijm, 
Sabine Reijm, Lisa Rijkers, Don-
ja Rijnders, Tessa van der Rijst, 
Jesse Roosen, Quinten Rosdorff, 
Aukje de Ru, Richard Schel-
vis, Sarit Schilder, Justin Selier, 
Pim Spoor, Josine Steggink, Jel-
le Stellingwerf, Maartje Steman, 
Maike Teeuwen, Yuri Vernooijs, 
Debbie Vos, Falco Warns, Anouk 
van Westerhoven, Elise Wete-
rings, Emma van Wezenbeek, 
Laura Wolfs, Lotje Wolfs, Kirsten 
Wolthuis, Ruggiero Zadra, Bart 
Zandstra, Fleur Zandvliet, Bas 
Zwanenburg

Maritiem College Velsen
Mees Heeren, Martijn Loggen, 
Nino Montezinos, Jelle Schaap-
herder, Silvana Meijer, Scott van 
der Mije, Alexander Pommerel, 
Bart Schuurman, Benji Zeger-
man, Chantal Heijboer, Patrick 
Huizenga. Dewi Royen, Ben van 
Hal, Nico Smit, Maikel Nieman, 
Jeffrey Weeren, Michael van den 
Burg, Jesse van Dorp, Joey Me-
ijer, Robin Schot, Mees Verhaar, 
Dennis Klaassen, Robin Mees-
ter, Aron Tol, Matthew Bouman, 
Jan Repko, Valentijn Stomp, Ja-
kob Wiersinga, Klaas Wijnber-
ge, Nick Borgsteede, Rick Folk-
erts, Zdravko Dimitrov, Roan den 



Geslaagd!
Hoed, Deon Switzer, Ezra Wiesell, 
Scott Timmer, Jordy de Vos, Mike 
Zonneveld, Max Göbel.

Technisch College
Bouwtechniek basis beroeps-
gerichte leerweg: Chris Aal-
ders, Alex Barzilay, Cory van Bel-
len, Floyd de Boer, Wido Breeu-
wer, Mike Buijsman, Aäron Doe-
ts, Jordi Gravemaker, Tim van der 
Heide, Marciano Luhulima, Ka-
zim Özcan, Lesley Rosbach, Niels 
Stapelkamp, Jeffrey Steenbergen, 
Thijs Wempe, Vincent D’haene, 
Dave van der Meer. Bouwtech-
niek gemengde leerweg: Je-
roen Klous, Jesper Vellema, Erik 
Zwanikken. Bouwtechniek ka-
der beroepsgerichte leerweg: Rijk 
Gombault, Kevin Hardendood, 
Mike Hovenier, Yordi Ligtenberg, 
Hoby Waleveld, Gijs Weijdema, 
Kelvin Leenders, Henk Wölcken, 
Daan Hoenderdos, Brad Struiks-
ma, Stephan van de Zandt. Elek-
trotechniek basis beroepsgerich-
te leerweg: Sander Buitenhuis, 
Vincent Knol, Tim Visser, Sylvano 
Brink. Elektrotechniek gemeng-
de leerweg: Kosta Zigouris, Rijk 
van Pel, Tim van den Bosch, Bram 
Veldhuijs, Aron Zeegers. Elek-
trotechniek kader beroeps-
gerichte leerweg: Yannick van 
Achteren, Daan Bruin, Jim Croon, 
Alper Kasirga, Ricardo de Mol, 
Yannick Niesten, Niek de Ruijter, 
Henk Schouten, Nick Webbe, Da-
ve Kolster, Nick Hoffman, Mike 
van IJselmuijden. Installatie-
techniek basis beroepsgerich-
te leerweg: Thomas Pruiksma, 
Dexter Gladon, Ian Hille, Matthijs 
Breugelmans. Installatietech-
niek gemengde leerweg: Dyla-
no Weber. Installatietechniek 
kader beroepsgerichte leer-
weg: Pascal Koppes, Thijm Lan-

fermeijer, Jordy Mooij, Dave Post, 
Vincent Buur, Maurice Deshayes, 
Matthijs Groenink. Metaaltech-
niek basisberoepsgerichte 
leerweg: Jeffrey Bank, Jos van 
Belzen, Rory Blanken, Misha Bos, 
Nick van der Plas, Barry Venus, 
Balder van der Plas, Justin van 
Rixel. Metaaltechniek gemeng-
de leerweg: Rody Boudesteijn, 
Dennis van Herle, Bjarne Bruijns, 
Dennis de Kruijf, Arjan Rijke. Me-
taaltechniek kader beroeps-
gerichte leerweg: Jeffrey Laar-
man, Damiën Langbroek, Koen 
Oorthuis, Esper Singerling, Kevin 
de Vries, Nick Uniken, Stan Vrij-
hof, Jesper de Boer, Christian de 
Groot, Vincent de Jonge. Voertui-
gentechniek basis beroepsge-
richte leerweg: Kay Bleeker, Lo-
renzo Manciucca, Youri Molen-
kamp, Gerrie Rooijers, Ruben Ter-
meulen, Tim van der Voorn. Voer-
tuigentechniek gemengde leer-
weg: Wouter van Zantvliet, Ran-
dy Zwikker. Voertuigentechniek 
kader beroepsgerichte leer-
weg: David Bos, Fevzi Çakici, Jos-
hua van der Graaf, Bas Ouwe-
hand, Ian Post, Jari Trenning, Le-
onardo de Ruiter, Patryk Wester-
veld. Kopklas: Nick Verhoef, Vin-
cent de Jong, Bashir Omari, Niels 
de Ruyter, Darren Vanstaen, Brent 
Zwart, Kelly Borst, Daan van den 
Heuvel, Giorgio Raar, Niels Ruiter, 
Timo Kwantes, Jimmy Brico, Ma-
thys Deurloo, Max Staalman.

Mendel College
Gymnasium: Jonathan Beu-
ker, Marleine Brakenhoff, Laura 
Bruijn, Mees Eland, Wessel Ennik, 
Joost van Gaalen, Mark Heems-
kerk, Maxime Hermarij, Elise Hoff, 
Romy Jonkers, Sjors Kingma, Ty-
ron Lardy, Jochem Lutgerink, 
Sasja Mandersloot, Amne Mousa, 

Hidde Pel, Lola Verhoeven, Janti-
ne van Voorden, Marieke Walet en 
Gioia van Zetten. Atheneum: Roos 
van Assema, Elsemiek Aten, Joe-
ri Bakker, Romee von Balluseck, 
Rick van den Berg, Rick Boen-
der, Wessel Boer, Bas de Boer, 
Myrthe van den Boom, Lieke Bos, 
Mick van den Bosch, Pip Bosma, 
Bram Bosman, Maryse de Bruij-
ne, Bente van den Burgh, Chan-
tal Catsburg, Anne Dekker, Lu-
cas Dekker, Jelle Dercksen, Tho-
mas DHondt, Anne Dinkelman, 
Jasper van Egeraat, Jamie van 
der Gracht, Dorus de Groot, Pie-
ter de Groot, Daan Groskamp, 
Jordi Haamans, Bente Hagen, Mi-
chiel van Hall, Anouk Hoff, Kelly 
Huij, Douwe IJntema, Teun IJnte-
ma, Eva Janssen, Laura Kaasen-
brood, Jim Kieft, Jesse Kneppers, 
Job Knipscheer, Simone Koek, 
Koen Koster, Francisca Kriek, 
Sander Kroep, Lisa Kuiper, Anne 
van Laar, Carmen van Leeuwen, 
Roel van de Leuvert, Max Marseil-
le, Matthijs Mees, Fabiënne van 
der Moolen, Hajo Mossink, Juli-
ette Nielen, Claudia Nieuwenhuis, 
Laurens Obdam, Darren Pauwels, 
Romana Pols, Annabel van Rijt, 
Soilin Rioza, Eric van Rooij, La-
rissa Roose, Roza Scherer, Jesse 
Schoenmakers, Jitse Schol, Jes-
se Seinen, Charlotte Sikking, Jos-
hua Slik, Noa Smit, Barry Spaan, 
Niké Stavast, Mirte Steenkamp, 
Carlijn Storm, Remco Tigchelaar, 
Floor Tobben, Ronald Trouwen, 
Sannia Ul Haq, Max de la Vie-
ter, Chris Visser, Amber van der 
Voorn, Robin  Vosman, Bo Vriend, 
Quirine de Vries, Benjamin de 
Waal Malefijt, Jessica Waasdorp, 
Simone van Wieringen, Luuk Wit-
teman, Lars Woldhuis, Daan de 
Wolf en Iris van Zantvliet. HAVO: 
Cassandra Akersloot, Aharon An-

tonian, Devon Baars, Chiara Bak-
ker, Rob Bakker, Soledad Bakker, 
Daan Baneke, Tessa Beelen, Nina 
Benecke, Tamara Besteman, Lu-
cas Beuker, Robin Bijl, Sean Blee-
ker, Roberto Blom, Kevin Boel-
houwer, Melloney Boersma, Rob-
bert Bolwijn, Anne Bootz, Jill van 
den Born, Nevil van der Brugge, 
Jordy Brust, Sophie Buchner, Se-
bastiaan Buwalda, Joris Captijn, 
Nese Çekiç, Özge Demir, Gijs van 
Diepen, Martijn van Dijk, Sjaak 
Dijkman, Danny van den Elshout, 
Paulo Fijen, Tessa Fris, Florian van 
der Gaarden, Koen Gijzen, Daph-
ne van Ginkel, Celine Greening, 
Edo Hagoort, Romy Handgraaf, 
Else Heems, Patrick Heeremans, 
Shannon Hetem, Sanne Hoekstra, 
Chris Hoogeland, Esmay Huizer, 
Madélon Huybens, Demie Ihuo-
ma, Koen van Ipenburg, Quin Ja-
cobs, Niels Jansen, Norbert Jan-
sen, Dennis Jongejans, Casper 
Kaagman, Floor Kaandorp, Sha-
nice van Kan, Sander Kat, Robin 
Kist, Kevin Kjaer, Linette Kleijne, 
Elisa Koeckhoven, Merel Koot-
er, Stevie van der Kroon, Suzan-
ne van Leeuwen, Tristan Ligte-
rink, Rianne Loerakker, Lisa de 
Loor, Marleen Luiten, Maud Mar-
seille, Youri Mel, Joris Miede-
ma, Siem Miedema, Bas Möring, 
Lizzy Mostert, Jasper Nelis, Jac-
ky Nijdam, Jim van Nood, Cha-
rissa van Oijen, Sietse van der 
Peet, Lara Pelgrim, Pien van den 
Raadt, Miki Reek, Melvin Reus, 
Amber van Riessen, Rosemarie 
Rodenburg, Igor Rollema, Franka 
Rood, Dico de Rooij, Frank Rooi-
mans, Jonas Rozemeijer, Freek 
Ruigrok, Robin Schiltkamp, Da-
mian Schoorl, Annemarijn Sinte-
nie, Matthijs Sliggers, Nadia Sli-
mi, Samantha van der Smissen, 
Iris Smit, Mauro Smith, Bas Span-

haak, Carina Steenstra, Sonja 
Swier, Kelly Tin, Chaline Veenstra, 
Eva van der Velde, Arthur Veld-
huijzen, Ymke Veldhuijzen, Jas-
per Veldwijk, Benjamin Veninga, 
Tijn Venniker, Jesse Verkruyssen, 
Femke Vink, Sarah de Vink, Em-
ma Visser, Ingeborg Visser, Juliët-
te Vogelaar, Sanne Vos, Judith de 
Vries, Daniëlle Vrijburg, Liza Vro-
men, Beau Waasdorp, Frank Wajs, 
Anne van Wetering, Stef Wubbe, 
Fee van Zanten en Sandor Zoon. 
MAVO: Diana van der Aar, Mu-
rat Altintas, Steffan Bakker, Rut-
ger Blom, Daphne Boots, Lieke 
den Braber, Morris Brandt, Zoë 
de Bruijn, Yuen-Lam Chan, Koen 
Compier, Martijn Compier, Jel-
mer Coppens, Radboud Doekes, 
Claire Drenth, Bagtawar Duhoky, 
Charlie Everts, Anne Gallé, Ryan 
Goeman, Nick Hagen, Nikki van 
Heems, Aaron Hoeben, Tom Hof-
land, Daniek Houtzagers, Robert 
Jacobs, Bas Kamphuis, Anne Kat, 
Joeri Kesseler, Tim Klein, Laura 
van der Kooij, Mees Kors, Marin-
da Kuijlenburg, Reinier Kuijt, Lu-
cas de Leeuw, Lynn Lodewijks, 
Rodney Luijten, Laura Manda-
la, Justin Meijer, Luke Mesman, 
Sawaddie van der Meulen, Mart 
Molenaar, Joost Naaktgeboren, 
Noor Omer, Wessel Pasveer, Per-
rin Poederbach, Imke Prevoo, Ai-
mee de Ridder, Sandy van Riel, 
Jessie Rijkers, Martijn Schoon-
derwoerd, Bram Schwarz, Veysel 
Sikier, Janice van Slooten, Amber 
Sluik, Neomi Smelt, Rick Somers, 
Martijn Stam, Vincent Steggink, 
Daan Stoevelaar, Irena Su, Jes-
se Toussain, Koen Toussain, Bri-
an van de Velde, Thomas Vergnes, 
Anna de Vries, Bram van Vue-
ren, Dorien Walet, Mayke Wempe, 
Gwen de Wit, Niels van der Woud 
en Selin Yücel.

Watervrienden reikt 
53 zwemdiploma’s uit
IJmuiden - Het was groot feest 
vorige week donderdag in zwem-
bad De Heerenduinen. 53 Les-
zwemmers van Watervrienden 
IJmuiden sloten het zwemseizoen 
af door hun zwemdiploma te ha-
len. Maar zij waren niet de enige 
die met applaus werden ontvan-
gen, want juf Annelies en mees-
ter John werden eveneens ge-
roemd voor het behalen van hun 
lesgeversdiploma. In totaal haal-
den tweeentwintig kinderen hun 
A-diploma: Emirhan Kat, Sander 
Bok, Samet Yücesan, Jasmijn van 
Bruggen, Tristan Bos, Joël de Vries, 
Riley Hijstek, Lisette Marise Zorn, 
Sabine van Eldik, Joey Dekker, 

Donny Dekker, Bridget Hermans, 
Yazz Quist, Devin Weisz, Megan 
Telleman, Femke Bleijendaal, Vin-
ce Boon, Mara Kruisselbrink, Na-
nou de Jong, Jessy van der Vis, Ni-
kita Freese, Ceylan Özcan. Op één 
na gaan alle kinderen door voor 
het B-diploma. 
Voor het B-diploma zwommen 24 
kinderen af: Jeroen Rook, Sanne 
Zwitser, Lucas Wigchert, Luuk van 
Rooijen, Rea Abrahamse, Thomas 
Klaver, Elise Bokhorst, Tim Dijk, 
Rick Hall, Jordan Stoker, Jalda Mo-
hamedi, Secil Kat, Daisy Laadstra, 
Amanda Karemaker, Indy Kok, La-
rissa Zandvliet, David Koster, Bo-
dhie van Overmeeren, Julia Hee-

remans, Michio van der Plas, Me-
rel van het Kaar, Damarae Simson, 
Megan Borgart, Unique Divendal. 
Helaas gaan er van deze groep 
maar drie kinderen door voor het 
C-diploma. ,,Jammer”, aldus lesge-
ver Inge Jonker. ,,De meeste kin-
deren kunnen namelijk binnen en-
kele maanden al afzwemmen voor 
hun C-diploma.” De zeven C-af-
zwemmers deden dat in gemid-
deld vier maanden. Een goede 
prestatie voor Norah Brouwers, 
Alba Jonckbloedt, Arwen Keijzers, 
Zekeriya Özcan, Daantje van Mee-
gen, Katja Heyselaar en Sarah 
Koster. Vijf van hen gaan door voor 
het wedstrijdbrevet. 
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Politie start 
Voetstappen-

actie
IJmuiden - Donderdag 26 ju-
ni houdt de politie in de Zee- en 
Duinwijk een preventieve voet-
stappenactie. Buurtbewoners 
worden van harte uitgenodigd 
om samen met de wijkagenten 
Jerry Ramdayal en Nick Koomen 
en medewerkers van het Woning-
bedrijf Velsen, Velison Wonen en 
het wijkplatform Zee- en Duin-
wijk de wijk in te gaan om onvei-
lige situaties op het gebied van 
woninginbraak op te sporen. Een 
inbraak of een insluiping is zo ge-
beurd. Een openstaand raampje, 
een slecht sluitende achterdeur 
of verouderd hang- en sluitwerk 
zijn geen probleem voor een dief. 
En eenmaal binnen gaat hij ra-
zendsnel te werk. Een tas, laptop, 
autosleutels en bijbehorende au-
to, sieraden of camera zijn zo ver-
dwenen. Om het aantal inbraken 
verder terug te dringen, wordt op 
26 juni in de Zee- en Duinwijk 
een preventieve controle gehou-
den waarbij papieren voetstap-
pen worden achtergelaten, om 
inwoners bewust te maken van 
insluipingsmogelijkheden in de 
woning en eventuele schuren. De 
voetstappenactie houdt in dat de 
politie samen met het Woningbe-
drijf Velsen, Velison Wonen, het 
wijkplatform Zee- en Duinwijk 
en buurtbewoners actief op zoek 
gaat naar woningen waarbij bij-
voorbeeld ramen en deuren open 
staan. Agenten laten in die wo-
ningen een informatiebrief ach-
ter in de vorm van een voetafdruk 
met de tekst: ‘Deze schoenafdruk 
had van een insluiper kunnen 
zijn’. Buurtbewoners van de Zee- 
en Duinwijk worden uitgenodigd 
om mee te doen aan de voetstap-
penactie. De controle begint om 
18.45 uur bij buurtcentrum De 
Dwarsligger en loopt tot uiterlijk 
21.00 uur. Geïnteresseerden kun-
nen zich opgeven bij wijkagent 
Jerry Ramdayal, jerry.ramdayal@
kennemerland.politie.nl.

Velsense shantykoren 
zingen in Duinpark
IJmuiden - Midden in Duin-
park-Zeewijk achter de Sterflat 
in IJmuiden is een mooi amfithe-
ater .Een aantal jaren achtereen 
hebben de shantykoren Norta-
da en Grace Darling hier diver-
se concerten gegeven. Dat werd 
door de buurtbewoners erg ge-
waardeerd dat bleek toen vorig 
jaar door omstandigheden het 
concert niet door kon gaan.
Maar op veler verzoek hebben 

Nortada en Grace Darling beslo-
ten dit jaar weer een concert te 
geven en wel op zaterdag 21 ju-
ni. Het concert begint om 14.30 
uur en is gratis toegankelijk. 
De koren hopen dat de buurtbe-
woners en overige belangstel-
lenden massaal naar het optre-
den komen kijken en meezin-
gen. 
Het een openlucht concert gaat 
bij slecht weer niet door.

Kleuters op bezoek
bij Kliniek Noordzee
IJmuiden - De kleuters van 
De Vliegende Hollander zijn 
op bezoek geweest bij kliniek 
Noordzee in IJmuiden. 
Op school zijn ze bezig ge-
weest met het thema ‘Eet Sma-
kelijk’ en wat moet er na het 
eten gebeuren, na een half 
uurtje moeten de tanden ge-
poetst worden. En alle dingen 
moet je leren, dus ook dit! De 
kleuters werden hartelijk ont-
vangen door Sabrina en Tyr-
na en kregen een leuke teken-
film te zien over het belang van 
tandenpoetsen. Iedereen kreeg 
een mooie tandenborstel en er 
werd druk geoefend met poet-
sen onder leiding van Sabrina 
en Tyrna. Hierna mochten alle 
kleuters, die wilden, in de tand-
artsstoel plaatsnemen en daar 
werd vakkundig in hun mond 

gekeken door de dames en ook 
werden hun tanden en kiezen 
geteld. Bij sommige kleuters 
ontbraken er wat, maar dat was 
niet erg zeiden de dames want 
er kwamen grote mensentan-
den en kiezen aan! 
Tot slot kregen ze allemaal een 
mooie rugtas waar hun tan-
denborstel in kon en er zaten 
zelfs een paar cadeautjes in! 
Een appel, tandpasta en een 
mooie kleurplaat! De juffen zijn 
ook heel trots op hun kleuters 
want ze zijn allemaal ook ge-
slaagd voor het tandenpoet-
sen en ze hebben een poets-
diploma mee naar huis gekre-
gen. Hierbij willen de kleuters 
en juffen Tyrna en Sabrina har-
telijk bedanken voor de gewel-
dige tandenpoetsles! Het was 
heel leuk en leerzaam.

Lions Club Velsen 
steunt jong talent

IJmuiden - Lions Velsen steunt 
internationaal jong talent van 
de jazz opleiding van het con-
servatorium van Amsterdam. 
Op zaterdag 21 juni treden twee 
bijzondere bands op in het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
257.
Twee groepen van jonge topta-
lenten van de jazz opleiding van 
het conservatorium Amsterdam 
komen die avond naar IJmui-
den. Eerst treedt op de jonge 
Vlaamse zangeres Esther van 
Hees en haar kwartet. Esther 
van Hees won al de conserva-
torium jazz talent award in Du-
ketown, waar zij geprezen werd 
om haar eerlijke performance 
en zuivere stem; een bijzonde-
re combinatie van kleinkunst en 
jazz. Daarna speelt de band ‘in 
Rythmic Colours’ van de even-
eens jonge Zuid Afrikaanse gi-
tarist Vuma Levin. Deze groep 
maakt een bijzondere blend van 
jazz beïnvloed door de Ameri-
kaanse grootheden maar ook 
door hedendaagse Zuidafri-
kaanse muziek. De Lions Club 

brengt deze talenten naar 
IJmuiden als onderdeel van een 
programma om jong jazztalent 
te helpen bij de start van hun 
carrières. Dat is hard nodig in 
deze tijd van afnemende sub-
sidies voor podiumkunsten. Het 
is voor deze talenten niet meer 
genoeg om prachtige muziek te 
maken, ze moeten ook excelle-
ren als ondernemer. Op dat on-
derdeel vinden ze de Lions aan 
hun zijde. Het is de bedoeling 
dat er in samenwerking met an-
dere Lions Clubs en de conser-
vatoria uiteindelijk een lande-
lijke concertserie en leerpro-
gramma voor startende musici 
komt. Na afloop van het concert 
kunt u nog even napraten met 
de musici over hun toekomst en 
aspiraties. Om de onkosten te 
dekken worden tickets à 17,50 
euro  voor dit bijzondere dub-
belconcert verkocht. Deze zijn 
te verkrijgen via de projectweb-
site www.jazzx.nl aangeraden) 
of op 21 juni bij de deur van het 
Witte Theater. Het concert start 
om 20.30 uur.

Examens Praktijkschool
IJmuiden - Vorige week woens-
dag was het weer zover. Voor de 
tweede keer zijn er op het Ten-
der College examens afgenomen 
voor het diploma praktijkonder-
wijs. Vorig schooljaar waren er 
slechts vijf praktijkscholen in 
Noord-Holland die het diploma 
praktijkonderwijs hebben uitge-
geven, voor het eerst hebben al-
le praktijkscholen binnen Noord 
Holland Noord dit voorbeeld 
opgevolgd. Dit jaar zijn er drie 
praktijkschoolleerlingen die we-
gens het bereiken van de 18 ja-
rige leeftijd of doorstroming naar 
de Entree opleiding de school 
verlaten, opgeroepen voor hun 
eindgesprek. Deze leerlingen 
hebben gedurende hun tijd op 
school aan een aantal voor-
waarden moeten voldoen willen 
zij de kans krijgen hun praktijk-
school diploma te behalen. De 

opbouw van een portfolio, het 
lopen van stage en het behalen 
van certificaten (dit laatste vormt 
het examendossier) zijn slechts 
een aantal van de voorwaarden 
waaraan zij moeten voldoen om 
te laten zien dat zij gedurende 
hun schoolloopbaan een groei-
proces hebben doorgemaakt. 
Tijdens het eindgesprek met de 
leerling is buiten de eigen men-
tor ook een assessor aanwezig. 
De assessor heeft een gedegen 
opleiding gehad om een portfo-
lio en opgebouwd examendos-
sier te beoordelen en een eind-
gesprek te voeren. Deze asses-
sor is altijd afkomstig  van een 
andere praktijkschool in Noord-
Holland Noord.
Het Tender College feliciteert Pa-
tryk, Matthijs en Selina met het 
behalen van hun praktijkschool 
diploma.

Velsen - Afgelopen week-
end heeft de politie meerdere 
drankrijders aangehouden. Op 
de Stationsweg in Velsen-Zuid 
hadden in de nacht van zater-
dag op zondag één snorfietser 
en twee automobilisten teveel 
gedronken. Een van de twee au-
tomobilisten die met een slok op 
reed, bleek bovendien niet in het 
bezit van een geldig rijbewijs. Te-
gen de drie bestuurders is pro-
ces-verbaal opgemaakt. Tussen 
21.00 en 01.00 uur werden in to-
taal 250 mensen op alcohol ge-
controleerd. Van de 150 bestuur-
ders had één persoon teveel ge-
dronken. Tenslotte werd op de 
Driehuizerkerkweg in Driehuis 
vrijdagavond omstreeks 21.00 
uur een 36-jarige snorfietser 
uit IJmuiden aangehouden. De 
man zat met een flinke slok (1.46 
promille) op zijn tweewieler en 
moest zijn rijbewijs inleveren.

Alcomobilisten
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WaDo open 2014
Santpoort-Noord - Ook dit jaar 
is Van Waalwijk van Doorn ma-
kelaars en taxateurs hoofdspon-
sor van het jaarlijks open tennis 
toernooi. Tennisvereniging LTC 
Brederode is verheugd dat het 
nu voor de elfde keer de naam 
WaDo-Open draagt. Het toer-
nooi wordt gehouden op Sport-
park Groeneveen, dat mede door 
boomkwekerij Loef van Henk de 
Graaf en tuincentrum Groenrijk 
van Joost en Casper van Duin 
wordt omgetoverd tot een kleu-
rig en fl eurig geheel.
Het open toernooi is van zater-
dag 28 juni tot en met 6 juli. Er 
kan in de single, dubbel en ge-
mengd dubbel in de categorieën 
9 tot en met 3 en 9 tot en met 4 
35+ worden ingeschreven. Door-
deweeks van maandag 2 tot en 
met vrijdag 6 juli vindt overdag 
het veteranentoernooi plaats. 
Dit zijn altijd dubbels, waarbij de 
spelers en speelsters een mini-
mumleeftijd van 50 jaar hebben. 
Overige informatie via de web-

site www.LTCBrederode.nl en de 
rubriek WaDo-Open, men hoeft 
hiervoor niet ingelogd te zijn, 
WaDo-Open is voor iedereen be-
reikbaar.
Tijdens week 27 worden de niet 
tennissers van harte uitgeno-
digd om een kijkje op het park 
te nemen en de sfeer te proe-
ven. Naast het genieten van de 
diverse tenniswedstrijden is te-
vens aan de inwendige mens ge-
dacht. De hele week zijn diver-
se cateraars vanuit de regio ac-
tief om spelers en toeschouwers 
te verwennen met een hapje en 
een drankje.
Vertel aan de buren, vrienden en 
kennissen dat er speciaal tijdens 
deze week een aantrekkelijke 
aanbieding geldt om de rest van 
het seizoen lid te worden van de 
tennisvereniging. LTC Brederode 
is te bereiken via de Santpoortse 
Dreef afslag Kerkpad. De organi-
satie hoopt ook dit jaar weer ruim 
500 tennisspelers over de gehele 
week te begroeten.

Zomerzangnacht
Santpoort-Noord - Meezingen 
op Midzomeravond! Zaterdag 21 
juni 20.30 uur is er een zomer-
se meezingavond in de Dorps-
kerk te Santpoort. Iedereen is 
welkom. In de ‘Zomerzangnacht’ 
zingen we over de zon, de mooie 
zomer en de hele schepping, in 
allerlei stijlen en talen. Alle lie-
deren zijn eenvoudig en worden 
ter plekke met iedereen ingestu-
deerd. Bovendien is er muziek en 
een verhaal om naar te luisteren 
ter afwisseling. 
Muzikale leiding is in handen 

van Antje de Wit. Elina Keijzer 
verzorgt pianobegeleiding en 
speelt blokfl uit. Muzikale mede-
werking o.a. Dorpskerkcantorij 
en  Paul de Wolf (blokfl uit). Na 
afl oop is er een glaasje wijn of 
zomerthee te drinken. Georgani-
seerd door ‘Zingen in de Dorps-
kerk’ en ook te vinden op Fa-
cebook! Toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage is bijzonder 
welkom. Dorpskerk Santpoort-
Noord, Burg. Enschedélaan 67. 
Zie ook www.pknsantpoorten-
velserbroek.nl.

Accordeon- 
keyboard-

festival
Velserbroek - Zondag 22 juni or-
ganiseren Alex Spekking en Ge-
rard Bosman een Accordeon- en 
keyboardfestival in Café Polder-
huis aan het Vestingsplein 58. Het 
is een open podium en bedoelt 
voor de beginnende en gevorder-
de accordeonist- en keyboard-
speler. Op het festival treden, 
op uitnodiging van de organisa-
tie, ook enkele speciale deelne-
mers op. Iedere deelnemer krijgt 
20 minuten om zijn of haar mu-
ziek te presenteren. Voor de be-
ginnende speler is er ondersteu-
ning van een accordeonist en, in-
dien gewenst, keyboardspeler. De 
dag wordt afgesloten met een 
demonstratie van een zeer erva-
ren orgel- en keyboardspeler Erik 
Bongers. Erik Bongers geeft als 
dagafsluiting een optreden met 
zijn Scala Wersi Orgel. Het festival 
is van 11.00  tot ongeveer 19.00 
uur. Deelname en toegang gratis. 
Meer informatie: info@accordeo-
nenkeyboard.nl of 06-14831644.

Zitcompetitie op 
manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag was een bijzondere dag 
voor een paar ruiters van ma-
nege Kennemergaarde. Zij de-
den mee aan de FNRS zitcom-
petitie, waar Kennemergaarde 
dit jaar voor het eerst aan mee-
doet,  en mochten naar Assen-
delft om te laten zien dat zij zit-
ten als een huis op een paard. 
Hier werd de regio fi nale gehou-
den, nadat een paar weken terug 
een eerste selectie is gedaan op 
manege Kennemergaarde. Het is 
een hele kunst om met een goe-
de zit een proef af te leggen en 
een aantal ruiters liet zien dat zij 
prima één zijn met hun paard. 
Onderverdeeld in verschillende 
categorieen waren er twee prij-

zen te vergeven aan Kennemer-
gaarde. In de 1e categorie werd 
Mara Visser eerste. De eerste 
prijs voor categorie 2 werd ver-
diend door Teddy van Diest. Wat 
een geweldige prestatie was dit! 
Op naar de kwart fi nale FNRS. 
De zomerperiode komt er aan en 
daarmee ook de rust voor ruiter 
en paard. Maar voordat het zo-
ver is zijn er nog wel wat activi-
teiten op de manege, waaronder 
een gezellige familiedag boorde-
vol leuke activiteiten met of zon-
der paard. Deze zal zijn op zon-
dag 29 juli en wordt georgani-
seerd door PSV Duin & Kruid-
berg, waarbij de organisatoren 
verdeeld over het terrein allerlei 
spellen neerzetten.

Felisenum wint 
kartcompetitie
Velsen-Zuid - Het team van 
het Felisenum Gymnasium (fo-
to) heeft dit jaar de First Electro 
League kartcompetitie gewon-
nen. Leerlingen van negen scho-
len uit heel Nederland namen het 
in deze duurzame raceklasse te-
gen elkaar op in zelfgebouwde 
elektrisch aangedreven super-
karts. De First Electro League is 
een initiatief van Tata Steel en 
Alliander om scholieren op een 
aansprekende en uitdagende 
manier te laten ervaren hoe leuk 
het is om met techniek te werken. 
De teams werden niet alleen op 
raceprestatie beoordeeld, maar 
ook op sponsorwerving, veilig 
werken en hun externe commu-
nicatie. Centraal stond het be-
denken en doorvoeren van ver-
beteringen om de prestaties van 
de elektrische karts naar een ho-
ger niveau te tillen. De elektrisch 
aangedreven superkarts hebben 
een aerodynamisch bodywork, 
hoogwaardige schijfremmen en 
een geavanceerde ophanging. 
Ze kunnen een snelheid van 80 
km/uur halen. In het eindklasse-
ment staat op 1. Gymnasium Fe-
lisenum uit Velsen-Zuid, 2. Tech-
nisch College Velsen en 3. Team 
van de Academy van Tata Steel. 
De First Electro League werd on-
dersteund door HyTruck, MS Kart 
en de Techniek Campus Engi-
neering en Materials. 

Busje knalt op voorganger
Santpoort-Noord - Een be-
stuurder van een busje is afge-
lopen vrijdagmiddag tegen zijn 
voorganger gereden op de Sant-
poortse Dreef. 
De man wilde bij de roton-
de bij de Hagelingerweg rem-
men maar dit ging niet helemaal 
goed, waardoor de wagens met 
elkaar in botsing kwamen. Om-
dat er mogelijk sprake van letsel 
was werd naast de politie ook de 
ambulance opgeroepen om hulp 
te bieden. 
Gelukkig bleef het beperkt tot 
materiële schade en raakte er 
verder niemand gewond. (foto: 
Michel van Bergen)

Felisenum wint 
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Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander heeft besloten het recht 
tot het voeren van het Koninklijk 
Wapen ‘Bij Koninklijke Beschik-
king Hofleverancier’ te verlenen 
aan Duineveld Transport BV in Vel-
serbroek. Het bedrijf bestaat 125 
jaar. Burgemeester Franc Weer-
wind heeft afgelopen zaterdag het 
wapenschild en de bijbehorende 
oorkonde overhandigd aan de di-
rectie van dit familiebedrijf. 

Hofleverancier word je niet zomaar. 
Het is een bijzondere Koninklijke on-
derscheiding, die slechts aan 450 on-
dernemingen in Nederland is toege-
kend. Het staat voor solide bedrijfs-
voering, continuïteit en kwaliteit. 
Om in aanmerking te komen voor het 
Predicaat ‘Hofleverancier’ is vereist 
dat de onderneming minimaal 100 
jaar bestaat. Bovendien dient het be-
drijf in de branche een vooraanstaan-
de plaats in de regio in te nemen. Ook 
heeft meegewogen, dat Duineveld 
Transport BV maatschappelijk be-

trokken is en op basis van vrijwillig-
heid jarenlang vervoersdiensten aan-
biedt aan het verenigingsleven in Vel-
sen. 

Duineveld Transport BV is in 1889 
door Jacobus Johannes Duineveld 
opgericht. Wat begon met paard en 
wagen, gevolgd door bestelauto’s is 
vandaag de dag uitgegroeid tot een 
modern transportbedrijf. Ook ver-
zorgt dit bedrijf op- en overslag in de 
loodsen aan de Wagenmakerstraat 
in Velserbroek. Anno 2014 voert de 
vierde generatie Duineveld de direc-
tie in de persoon van Gerard en Mar-
cel Duineveld en staat de vijfde ge-
neratie klaar. Gerard Duineveld vol 
trots: “Deze onderscheiding is de 
kroon op ons werk, maar ook de ver-
dienste van de vorige generaties, die 
keihard hebben gewerkt”. 

Duineveld Transport is de eerste on-
derneming in de gemeente Velsen die 
de titel Hofleverancier’ mag voeren.
(Foto: Ko van Leeuwen)

Duineveld Transport BV 
eerste Hofleverancier
van Velsen!

Op 16 en 17 juni bezocht een dele-
gatie van politici en verkeerskun-
digen uit Newcastle en omstreken 
de gemeente Velsen. Dit naar aan-
leiding van de nominatie van Vel-
sen voor de titel Fietsstad 2014. 
De Engelse gasten wilden graag 
leren van de manier waarop we in 
Nederland, en specifiek in Velsen, 
omgaan met het fietsverkeer. Ze 
waren onder de indruk van de pro-
minente plaats, die de fietser in 
het Nederlandse verkeer inneemt.

Vragen
Hoe worden wegen ingericht zodat 
het veilig is voor fietsers? Hoe wor-
den rotondes aangelegd en de vei-
ligheid bij scholen vergroot? Hoe 
wordt meerjarenbeleid gemaakt 
en hoe wordt dit beleid politiek on-

dersteund? Dit waren enkele vra-
gen waarmee de groep naar Neder-
land kwam. De delegatie werd maan-
dag op het gemeentehuis ontvan-
gen door burgemeester Franc Weer-
wind. Daarna reed de groep samen 
met verkeerswethouder Ronald Ven-
nik en medewerkers van de gemeen-
te door IJmuiden en Driehuis. Afge-
lopen dinsdag was de Fietsersbond 
gastheer en werd het bezoek getrak-
teerd op een fietstocht in de andere 
delen van Velsen. Ook Haarlem werd 
aangedaan. 
In Engeland is er nauwelijks aan-
dacht voor fietsverkeer. Het bezoek 
had grote bewondering voor de tech-
niek, veiligheid en het fietstoerisme. 
Maar ook voor de politieke wil om de 
situatie van fietsers te verbeteren. 
(Foto: Reinder Weidijk)

Newcastle meets Velsen

Investeren in de isolatie van uw 
woning is verstandig. Niet alleen 
draagt goede isolatie bij aan uw 
wooncomfort, u bespaart ook nog 
eens op uw energierekening. De 
gemeente Velsen geeft subsidie 
op te nemen isolatiemaatregelen. 
Het bedrag kan oplopen tot wel € 
1.500, -.

Wij wonen wijzer
De campagne ‘Wij wonen wijzer’ is 
een initiatief van de gemeente Vel-
sen in samenwerking met Milieu-
dienst IJmond en provincie Noord-
Holland. Particuliere woningbezit-
ters kunnen in aanmerking komen 
voor de isolatiesubsidie. De regeling 
is van kracht op dak-, vloer- en glas-
isolatie. Daarnaast kunt u ook subsi-
die aanvragen voor glasisolatie. 

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag is gelijk aan 
15% van uw investering. Dit is mini-
maal € 225, -, wat overeenkomt met 
een investering van € 1.500, -. Maxi-
maal ontvangt u € 1.500, -, wat over-
eenkomt met een investering van 
€ 10.000, -. U kunt tot 30 november 
2016 subsidie aanvragen. De aan-
vragen worden behandeld op volgor-
de van binnenkomst. Hebt u voor 4 
april maar na 1 januari 2014 isolatie-
maatregelen laten treffen, dan kunt 
u ook nog met terugwerkende kracht 
subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen?
Bent u geïnteresseerd? Of meer in-
formatie? Kijk op www.wijwonen-
wijzer.nl. 

Subsidie isolatie woning
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Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lint-
je verdient? Bijna iedereen kan deze 
vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want 
overal in Nederland zetten mensen 
zich in voor vele doelen. Weet u 
kandidaten? Draag ze voor! Dat kan 
tot en met 15 augustus 2014.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze 
inzet voor de samenleving kan in aan-
merking komen. Denk aan vrijwilli-
gers die actief zijn in bijvoorbeeld het 
jeugdwerk, voor de kerk, op sportge-
bied, in de gezondheidszorg of op een 
ander terrein. Denk ook aan mensen 
die voor hun werk lang iets bijzonders 
doen waar de hele samenleving wat aan 
heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwa-
liteiten zijn altijd belangrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 
eerst contact op met het gemeente-

huis in de woonplaats van de kandi-
daat. De ambtenaar die daar de lintjes 
behandelt, kan beoordelen of de ver-
diensten inderdaad bijzonder genoeg 
zijn voor een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook wordt u precies uitgelegd 
hoe u te werk moet gaan. De contact-
gegevens staan onderaan dit artikel. 
Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie ie-
mand wil voordragen voor de lintjesre-
gen van 2015 moet het verzoek instu-
ren vóór 16 augustus a.s.

Meer informatie bij de afdeling Com-
municatie / Kabinetszaken via tel. 
0255-567200. Daar kunt u ook gratis 
de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvra-
gen. Hierin staat alles wat u moet we-
ten over de aanvraag van een Konink-
lijke Onderscheiding. Meer informatie 
ook op www.velsen.nl.

Kinderen moeten samen met hun 
vriendjes of klasgenoten bij het 
zwembad kunnen afspreken. Dat 
is niet alleen leuk maar ook ge-
zond.
De gemeente Velsen maakt het 
ook voor kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen mogelijk 
om in de zomervakantie van het 
mooie zwembad “De Heerendui-
nen” gebruik te maken.

Tien keer gratis vanaf 5 juli
Hebt u een laag inkomen (tot 110% 
van het minimum) en is uw kind tus-
sen 10 en 18 jaar oud ? Dan kunt u 
een aanvraag indienen om uw kind 
tien keer gratis te laten zwemmen in 
de periode van 5 juli tot eind augus-
tus.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.
velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal lo-
ket’ en zoek vervolgens op ‘gratis 
zwemmen’. U leest dan meer infor-
matie en u kunt het aanvraagformu-
lier downloaden. U kunt ook contact 
opnemen met het klant contact cen-
trum van de gemeente (tel. 140255).
Let op. Mensen die een uitkering van 
de gemeente Velsen hebben hoeven 
niet te reageren; zij krijgen persoon-
lijk bericht.

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag hebt ingestuurd 
ontvangt u snel daarna een brief met 
informatie. Met deze brief krijgt u of 
uw kind bij het zwembad een pols-
band voor tien keer gratis toegang.

Gratis zwemmen 

Rijkswaterstaat is bij de knoop-
punten Velsen en Beverwijk be-
gonnen met de aanleg van de zo-
geheten calamiteitenbogen. Dit 
zijn extra binnenbochten die het 
mogelijk maken via de Wijkertun-
nel om te rijden als de Velsertun-
nel is gestremd. Ook zijn ze van 
groot belang als de tunnel in 2016 
negen maanden dicht gaat in ver-
band met renovatie.

De asfaltverbindingen tussen de A9 
en de A22 zijn dus alleen toeganke-
lijk bij calamiteiten en de renovatie 
van de Velsertunnel. Tijdens het aan-
leggen van deze verbindingen krijgen 
weggebruikers op de knooppunten 
Velsen en Beverwijk te maken met 

enige verkeershinder. Zo zal de maxi-
mum snelheid worden verlaagd naar 
90 kilometer per uur en de vlucht-
strook tijdelijk worden afgezet. Het 
kost de chauffeur 1 tot 2 minuten ex-
tra reistijd. De werkzaamheden du-
ren tot half december 2014. Als eer-
ste heeft Rijkswaterstaat de calami-
teitenboog bij knooppunt Beverwijk 
aangepakt. Afgelopen maandag is ge-
start met de aanleg van de zuidelijke 
boog bij Velsen. 

In het najaar is de A22 ( richting Alk-
maar ) één nacht dicht. Ook de A9 
(richting Amsterdam) wordt dan één 
nacht afgesloten. 
Informatie over hinder op de weg 
vindt u op: vanAnaarBeter. 

Werk aan de weg
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Bacterievuur 
sierappelbomen
Op de speelplek nabij de Watermuur in Velserbroek is bij 
een aantal bomen bacterievuur geconstateerd. Het gaat 
om zes sierappelbomen. Bacterievuur is een ziekte ver-
oorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora.  

De kenmerken van de ziekte zijn bruinzwart verkleuren, 
verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en 
twijgen. Een infectie betekent vaak het verlies van een 
hele boom of struik. Dat kan rampzalig zijn voor kwe-
kers, telers, maar ook voor natuur en landschap. 

Bij aantasting is het belangrijk dat snel en goed gehan-
deld wordt. Wij zullen helaas deze week de bomen ver-
wijderen om verdere besmetting te voorkomen. (Foto: 
gemeente Velsen )

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend 
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 
20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over be-
stemmingsplannen, omgevingsvergunningen 
of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u 
een afspraak maken met één van de vakspecia-
listen via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur 
per dag een afspraak maken. U kunt elke werk-
dag van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant 
Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een for-
mulier krijgen waarop u uw melding of klacht 
kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar 
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in 
Haarlem. Meer informatie op www.bdkenne-
merland.nl.

Publicatie  beslissingen ingevolge artikel 
2.21 en 2.60 wet BRP 

Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat na uitvoerig onderzoek is geble-
ken dat onderstaande personen niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de 
basisregistratie personen van de gemeen-
te Velsen staan ingeschreven. 

Hun persoonslijst zal daarom worden opge-
schort met als reden: verblijfplaats onbekend. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer 
in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:

Driehuizen,J. g
eb. 03-04-1958
Sárközi,N.  
geb. 06-02-1991
Gros,M.  
geb. 13-03-1991
Sapir,G.  
geb. 10-06-1990
Handgraaf,J.   
geb. 05-08-1990
Snop,K.W.  
geb. 24-04-1975
Hoogduin,A.  
geb. 26-11-1955
Steen,J.W.  
geb. 29-04-1985
Ismail,M.  
geb. 28-06-1980
Surovtseva,T.A.  
geb. 21-01-1992
Jongejans,J.  
geb. 23-07-1982
Tamminga,D.M.M.  
geb. 29-07-1970
Káli,A.  

geb. 11-03-1974
Turski,F.D.  
geb. 12-05-1989
Mahabirsingh,M.R. 
geb. 11-04-1985
Veen van der,S.  
geb. 25-04-1969
Mütter,F.J.  
geb. 11-05-1955
Verloop,J.O.W.  
geb. 27-07-1966
Ngoga,J.  
geb. 03-03-1977
Yönet,H.  
geb 15-05-1967
Paulus.M.E.  
geb. 06-11-1974
Sagorin,V.A.  
geb. 23-03-1990
Zbadyński,M.E.    
geb. 09-02-1961

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, werkeenheid burger-
zaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-
kendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethou-
ders.

Bekendmakingen
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna 
volgende besluiten genomen.  
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld..

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Zandvoortstraat ong., plaatsen an-

tenne-installatie (16/06/2014) 
w14.000177;
Frans Naereboutstraat 20, plaat-
sen dakopbouw (16/06/2014) 
w14.000217;
Alexander Bellstraat 61, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (13/06/2014) 
w14.000179;
Bik en Arnoldkade 29, vergro-
ten garage d.m.v. dakopbouw 
(10/06/2014) w14.000173.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 34 D, plaatsen 
berging (16/06/2014) w14.000195.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., wijziging ge-
bruik weilanden tijdens Dorps-
feest Santpoort 2014 (16/06/2014) 
w14.000241.

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg 108, kappen 2 bo-
men (17/06/2014) w14.000211.

Velsen-Zuid
Rijksweg 134, restauratie vij-
ver Beeckestijn (16/06/2014) 
w14.000194;
Laaglandersluisweg ong., realise-
ren calamiteitenboog (13/06/2014) 
w14.000108.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Kleine Boterbloem 1, maken ex-
tra toegangsdeuren (13/06/2014) 
w14.000192.

Verleende omgevingsvergun-
ningen – uitgebreide procedure

IJmuiden
Kanaaldijk ong., verlenging tij-
delijke bouwvergunning BL-149-
2014(plaatsen bouwbord) 
(10/06/2014) w13.000440.
Deze omgevingsvergunning ligt 
met ingang van 20 juni 2014 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de  werkeenheid Vergun-
ningen. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden gedurende de termijn 
van terinzagelegging tegen dit be-
sluit een gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. In spoed-
eisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een beroepschrift is inge-
diend.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
13 september 2014, Rabobank 
Pierloop Velsen, door gemeente 
Velsen met start in de Briniostraat 
en finish op Plein 1945 te IJmuiden 
(12/06/2014) u14.003142.

Ingetrokken bouwvergunnin-
gen

Heuvelweg 6 Velsen-Zuid, besluit 
intrekken bouwvergunning BP 
235-2008, plaatsen rokersruimte;
Verbrande Vlak 1  
IJmuiden, besluit intrekken bouw-
vergunning BL 159-2007, plaatsen 
dakkapel voordakvlak;
Heerenduinweg 8  
IJmuiden, besluit intrekken bouw-
vergunning BP 275-2005, vergro-
ten dierenasiel;
Groeneweg 71 IJmuiden, be-
sluit intrekken bouwvergunning 
BP 357-2007, veranderen zijgevel 
stadschouwburg;
Schaepmanlaan 9 Driehuis, be-
sluit intrekken bouwvergunning 
BP 151-2007, het vergroten woning 
met dakopbouw;
Banjaertstraat 1 Velsen-Noord, be-
sluit intrekken bouwvergunning 
BL 228-2006, het vergroten wo-
ning en garage;
Zeeweg 125 IJmuiden, besluit in-
trekken bouwvergunning BP 141-
2006, plaatsen dakopbouw;
Marowijnestraat 11 Santpoort-
Noord, besluit gedeeltelijk intrek-
ken bouwvergunning BP 337-2005, 
het veranderen en vergroten van 
een woning, het veranderen van 
een garage in kantoor en het op-
richten van een garage/berging;
Parlevinksterstraat 41 Velsen-
Noord, besluit intrekken bouw-
vergunning BP 16-2010, plaatsen 
overkapping t.b.v. opslag afvalcon-
tainers.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 7 
juni tot en met 13 juni 2014 de vol-
gende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerplein 21 B, verlengen ver-
gunning vaste viskiosk (11/06/2014) 
w14.000267.

Driehuis 
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Kerkweg 48 A, oprichten garage/
berging (13/06/2014) w14.000268.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 43, slopen be-
staande woning en bijgebouwen en 
oprichten 2 woningen (11/06/2014) 
w14.000266;
Charlotte de Bourbonlaan 3, kappen 
boom (10/06/2014) w14.000265.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Klipper 3, plaatsen beschoei-
ing en overkapping (13/06/2014) 
w14.000269.

Velsen-Noord
Hoflaan ong., kappen 16 bomen 
(11/06/2014) w14.000264.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 

aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Kanaaldijk ong., oprichten loods 
(25/04/2014) w14.000181. 

Aanvragen
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Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

I. Een algemene gehandicapten-
parkeerplaats in te stellen op Plein 
1945 te IJmuiden (nabij de ingang 
voor invaliden van het gemeente-
huis) door middel van het plaat-
sen van het bord E6, zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
tevens besloten: 

II de oversteek voor (brom)fiet-
sers aan de Stationsweg (direct 
ten oosten van de kruising met 
de Briniostraat) aan te wijzen als 
een tweerichtingen (brom)fiets-

pad, door middel van het plaat-
sen van bord G12a en haaientan-
den, zoals bedoeld in bijlage 1 en 
artikel 80 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990, alsmede onderbord OB505, 
zoals bedoeld in de Uitvoerings-
voorschriften van het Besluit Ad-
ministratieve Bepalingen inzake 
het Wegverkeer;
het tweerichtingen (brom)fiets-
pad langs de zuidzijde van de 
Stationsweg te IJmuiden te ver-
lengen in westelijke richting tot 
voorbij de kruising met de Brinio-
straat, door middel van het ver-
plaatsen van de bord C15 en het 
plaatsen van bord G12a, zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeers-
tekens 1990 en onderborden 
OB502 en OB505, zoals bedoeld 
in de Uitvoeringsvoorschriften 

van het Besluit Administratieve 
Bepalingen inzake het Wegver-
keer;
de oversteek voor (brom)fiet-
sers aan de De Noostraat (direct 
ten westen van de kruising met 
de Briniostraat) aan te wijzen als 
een tweerichtingen (brom)fiets-
pad, door middel van het plaat-
sen van bord G12a en haaientan-
den, zoals bedoeld in bijlage 1 en 
artikel 80 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990, alsmede onderbord OB505, 
zoals bedoeld in de Uitvoerings-
voorschriften van het Besluit Ad-
ministratieve Bepalingen inzake 
het Wegverkeer.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 
digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Verkeersmaatregelen

-

-

-

Raadsplein 26 juni 2014 
Op donderdag 26 juni 2014 om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad 
Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:  notulen en besluitenlijst raadsvergadering 5 juni 2014
4 Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Jaarrekening 2013 IJmond Werkt!
6 Verordening Leerlingenvervoer Velsen 2014
7 Voorbereidingskrediet onderzoek aankoop Averijhaven
8 Jaarrekening 2013 en begroting 2015 gemeenschappelijke regeling 
 Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland 
9 Bestemmingsplan Santpoort-Zuid (onder voorbehoud uitkomst sessie 19 
 juni)
10 Jaarrekening en Jaarverslag 2013 Velsen
11 1e Bestuursrapportage 2014
12 Perspectiefnota 2014
13 Vrijgave en opname budgetten in begroting 2014 t.l.v. de reserve Beleids
 speerpunten
14 Jaarrekening 2013 Centraal Nautisch Beheer

De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.00 – 19.30 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minu-
ten een boodschap meegeven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de 
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot 
uiterlijk woensdag 25 juni 16.00 uur.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 5 juni 2014 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

•  Referendum HOV
•  Bestemmingsplan HOV tracé
•  Jaarrekening 2013 en programmabegroting 2015 recreatieschap 
 Spaarnwoude
•  Financiële jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond  
  0Zaanstreek
•  Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
•  Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013, 1e Herziening Begroting   
 2014 en Begroting 2015 van de Milieudienst IJmond
•  Ontwerpjaarverslag 2013 en Be groting 2015 Gemeenschappelij-
 ke Regeling Veiligheidsregio  Kennemerland
•  Benoemingen.

-


	25_ed8_pag03
	25_ed8_pag05
	25_ed8_pag06
	25_ed8_pag07
	25_ed8_pag09
	25_ed8_pag11
	25_ed8_pag13
	25_ed8_pag17
	25_ed8_pag18
	25_ed8_pag19
	25_ed8_pag21
	25_ed8_pag22
	25_ed8_pag23



