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Santpoort-Noord - De weg-
werkzaamheden in Sant-
poort-Noord zijn vorige week 
afgesloten met de herope-
ning van de Hoofdstraat. De 
wethouders Arjen Verka-
ik en Ronald Vennik knipten 
samen met Puur Santpoort-
voorzitter Nico Hop een rood-
witgekleurd lint door. Dat ge-
beurde onder toeziend oog 
van een groot aantal winke-

liers. De afgelopen maan-
den is hard gewerkt om het 
dorp voor te bereiden op de 
komst van de HOV, de snel-
bus die in 2017 tussen IJmui-
den en Haarlem Station gaat 
rijden. Mede op verzoek van 
de Harddraverij Vereniging 
Santpoort werd de Broek-
bergenlaan deels verlegd zo-
dat een groter kermisterrein 
is ontstaan. De Hoofdstraat 

sluit nu direct aan op de ro-
tonde bij de Wüstelaan. ,,Wij 
hebben de samenwerking 
met de gemeente, provin-
cie, aannemer en Harddra-
verij Vereniging als zeer posi-
tief ervaren’’, aldus Nico Hop. 
,,Vooraf was er veel discus-
sie over de HOV, maar wij zijn 
nu vooral blij dat de straten in 
de dorpskern fl ink zijn opge-
knapt.’’ (foto: Ron Pichel)

Judoka Marit de Winter 
naar EK in Finland

Velserbroek - Marit de Winter, 
judoka van Ben Rietdijk Sport, 
is geselecteerd voor de Euro-
pese judokampioenschappen 
-18 jaar. 
Dit toernooi vindt van 1 juli tot 
en met 4 juli plaats in het Fin-
se Vantaa. Samen met tien ge-
selecteerde meisjes en negen 
jongens zal het 14-jarige talent 
in actie komen op de continen-
tale titelstrijd.
De ECC Tour is voor Marit be-
gonnen toen ze samen met 
coach Ben Rietdijk de bronzen 
medaille binnenhaalde in Ant-
werpen. Vervolgens selecteer-
de de Judo Bond haar ook voor 

het rankingstoernooi in Teplice. 
Hier behaalde ze een bronzen 
plak - een knappe prestatie 
van de Velsebroekse die nog 
maar eerstejaars -18 jaar is.
De Winter traint momenteel vijf 
dagen in de week en is ze zich 
nu volop aan het voorberei-
den op het EK. Naast haar drie 
trainingen op haar eigen mat 
traint ze ook op donderdag bij 
de JTS in Haarlem en op zon-
dag met de kernploeg in Nieu-
wegein.
Coach Sander Groefsema be-
geleidt haar bij haar trainingen 
en zal straks op de coach stoel 
zitten in Finland.

Hoofdstraat heropend

Spektakel
in de branding

IJmuiden aan Zee - Wakeboarden met één pk, dat leidde tot verbijsterende stunts tijdens 
de World Cup Horse Boarding, afgelopen zaterdag op het strand bij de IJmuiderslag. De wa-
keboarders werden in volle galop langs de kust voortgetrokken door paard met ruiter. In de 
branding waren schansen neergezet waar de boarders allerlei stunts en sprongen op uitvoer-
den. Er waren prijzen voor de boarder en de ruiter. Rocco van Straten won opnieuw goud bij 
de mannen. Amazone Suzan Bouma won ook goud. (foto: Eric Baalbergen)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Tijdens een bruiloftsfeest er-
gens in de zestiger jaren ma-
ken een paar gasten een 
praatje met elkaar. Ze vragen 
zich af of het mogelijk is om 
een feestavond vol muziek 
en vrolijkheid voor ouden van 
dagen, invaliden en gehandi-
capten te organiseren. Zon-
der het zich te realiseren leg-
gen ze met dat gesprek de 
basis van de latere stichting 
OIG-IHD die zich inzet voor 
ontspanning en vervoer van 
de hulpbehoevende mede-
mens in IJmuiden en omstre-
ken.
De feestavond komt er! Met 
spontane fi nanciële giften 
van veel Velsense midden-
standers en ondernemers 
vindt in november 1964 de 
eerste ontspanningavond 
voor invaliden en gehandi-
capten plaats in het Patro-
naatsgebouw aan de Wil-
lemsbeekweg. Achter de 
schermen is veel werk ver-
zet. De gasten worden zelf 
opgezocht, uitgenodigd en 
vervoerd. Met 130 feestgan-
gers is de zaal uitverkocht en 
wordt de avond een succes.
Na deze feestavond beslui-
ten de organisatoren om in 
georganiseerd verband door 
te gaan. Op 30 september 
1965 wordt in IJmuiden de 
stichting Ontspanning voor 
Invaliden en Gehandicapten 

(O.I.G.) opgericht. In hetzelf-
de jaar worden enkele feest-
avonden en de IJmond Tour 
georganiseerd. In 1971 wordt 
de stichting Invalide Hulp-
verlenings Dienst (I.H.D.) te 
IJmuiden opgericht, gericht 
op aangepast vervoer. Vanaf 
1989 gaan de stichtingen sa-
menwerken en in 2000 fuse-
ren ze.
De stichting OIG-IHD be-
staat geheel uit vrijwilligers 
en werkt vanuit haar centra-
le locatie ‘De Abeel’ in IJmui-
den. Zij verzorgt activiteiten 
en vervoersmogelijkheden 
voor mensen met een fysie-
ke en/of verstandelijke be-
perking. De activiteiten zijn 
gericht op ontspanning, zo-
als zwemmen, handwerken, 
een soos en een ‘smikkel-
club’. Jaarlijks organiseert de 
stichting een dagtocht, een 
vakantieweek, een feestmid-
dag en een kerstviering. Met 
7 rolstoelbussen en ca. 40 
chauffeurs biedt de stichting 
vervoersmogelijkheden voor 
mensen die geen gebruik 
kunnen maken van het open-
baar vervoer.
De voor haar werk benodig-
de gelden verkrijgt de stich-
ting uit donaties, giften, inza-
meling van kleding via de 15 
ondergrondse textielcontai-
ners verspreid over Velsen en 
verkoop van de ingezamelde 
kleding en huisraad vanuit 
de verkoopruimte ‘De Ruim-
te’ in de Industriestraat. Deze 
is elke woensdagochtend ge-
opend. Op woensdag 29 juni, 
de laatste woensdag voor de 
zomerstop, houdt de stich-
ting uitverkoop van alles be-
halve de kleding, die al laag 
geprijsd is.

Prins Makelaardij: neem 
je eigen makelaar mee

Velsen - ‘Neem je eigen ma-
kelaar mee’ was ooit een re-
clamecampagne van de Ne-
derlandse Vereniging van 
Makelaars NVM. En die was 
eigenlijk lang zo gek nog 
niet. Want wie garandeert je 
dat je niet teveel betaalt? Of 
wie garandeert je dat er geen 
gekke dingen in de koopak-
te staan? 
Cocky Luttikhuizen van Prins 
Makelaardij is degene die dat 
voor je kan doen. Het begint 
al bij het zoeken naar een 
huis. Als je je bij Prins Make-
laardij in laat schrijven, gratis, 
dan ben je altijd als één van 
de eersten op de hoogte van 
de woningen die nieuw in de 
verkoop komen. En in een 
woningmarkt die weer aan-
trekt is dat niet geheel onbe-
langrijk. 
Cocky doet dat voor de he-

le gemeente Velsen (IJmui-
den, Santpoort, Driehuis, Vel-
serbroek, Velsen-Zuid en –
Noord) maar ook voor Bever-
wijk of Heemskerk als je dat 
wilt. Zij gaat mee naar de be-
zichtiging en als de woning is 
gevonden onderhandelt Coc-
ky, in overleg en namens jou 
of jullie, over de prijs, de da-
tum van oplevering en alle 
andere relevante voorwaar-
den. De koopakte wordt voor 
je gecontroleerd en met je 
doorgenomen zodat je weet 
wat je tekent. 
Inmiddels zijn er al vele suc-
cesvolle aankopen door Coc-
ky gedaan. 
Zij helpt je verder. Je staat 
niet alleen. Je kunt haar vin-
den aan de Havenkade 1 in 
IJmuiden of bellen op 0255-
520180. Dromen, durven en... 
doen!

Inloopavond Westerveld
Driehuis - Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld or-
ganiseert op woensdag 29 
juni weer een inloopavond. 
Geïnteresseerden kunnen 
zonder afspraak van 18.30 tot 
21.00 uur binnenwandelen 
en vragen stellen. 
De medewerkers van Wester-
veld ontvangen u graag met 
een kop koffi e in de toonzaal, 
waar ook de uitgebreide col-
lectie gedenktekens, urnen 
en assieraden te bekijken is.
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende moge-
lijkheden voor gedenkplek-
ken en monumenten: ,,U kunt 

altijd een eigen plek uitzoe-
ken in het gedenkpark. Een 
plek omringd door weelde-
rig groen, op een heuvel of 
juist op een open plek. Wes-
terveld heeft zoveel moois, er 
is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van 
een monument adviseren wij 
u graag.’’ Om juiste keuzes te 
kunnen maken, is het van be-
lang om te weten wat er al-
lemaal mogelijk is. Om hier-
bij te helpen heeft Westerveld 
een wensenformulier ontwik-
keld. Ook dat kunt u tijdens 
de inloopavond bekijken en 
meenemen naar huis. Zie ook 
www.bc-westerveld.nl.

COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

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

advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga

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

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Uitverkoop bij OIG/IHD
IJmuiden - Op woensdag 29 
juni is het uitverkoop in de 
verkoopruimte bij OIG-IHD 
aan Industriestraat 66, tegen-
over visrestaurant Van Es. Al-
les gaat in de uitverkoop be-
halve kleding. Er zijn aller-
hande keukenspullen, meu-

bels, elektronische apparaten 
en zelfs twee herenfi etsen en 
een racefi ets tegen weggeef-
prijzen. Vanaf 1 juli tot de eer-
ste woensdag in september is 
de OIG/IHD winkel gesloten. 
Tot ziens op woensdag 29 ju-
ni.
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Op maandag 2 mei zijn de 
werkzaamheden voor de re-
constructie van de Lange 
Nieuwstraat weer opgestart. 
De werkzaamheden worden 
door BAM Infra Wegen in 
opdracht van de gemeente 
Velsen uitgevoerd. Het totale 
project duurt tot augustus 
2017 en wordt in zes fases 
uitgevoerd.  

Net als in de eerste en tweede 
fase worden er verschillende 
werkzaamheden uitgevoerd: 
verwijderen van de bestaande 
verhardingen en oude riole-
ringen en aanbrengen van 
een nieuw vuilwaterriool en 
infiltratie hemelwaterriool, 
grondverbetering voor het 
planten van de nieuwe bomen 
en aanbrengen van nieuwe 
verhardingen voor de voet-
paden en asfaltverhardingen 
voor de fietspaden en rijbaan.

In deze fase moeten de nuts-
bedrijven ook de gasleiding 
en huisaansluitingen vervan-
gen. In overleg met de nuts-

bedrijven en hun aannemer 
die de werkzaamheden gaan 
uitvoeren heeft de gemeente 
duidelijke afspraken gemaakt 
over de uitvoering. De maat-
regelen die de gemeente 
heeft bepaald zijn bedoeld om 
de veiligheid van de burgers 
en overlast voor de onderne-
mers zo beperkt mogelijk te 
houden. Zo mag er niet meer 
dan 30 meter lengte worden 

opgebroken, moeten op het 
einde van de werkdag de 
sleuven weer zijn aangevuld, 
worden de sleuven afgezet 
doormiddel van ski-gaas en 
moeten de winkels bereikbaar 
blijven door het plaatsen van 
houten bruggen.

Gelijktijdig met de werkzaam-
heden van de nutsbedrijven 
die langs de winkels hun 
werkzaamheden uitvoeren is 
Bam Wegen gestart met het 
vervangen en aanbrengen 
van de nieuwe rioleringen 
aan de zuidzijde (voorlangs 
de portiekwoningen) van de 
Lange Nieuwstraat. Nadat de 
rioolwerkzaamheden aan de 
zuidzijde Lange Nieuwstraat 
gereed zijn is direct gestart 
met het opbreken van de ver-
hardingen bij het Velserhof 
(vanaf het plein tot de Lange 
Nieuwstraat). De omgevings-
manager en de projectbege-
leider zijn vooruitlopend op 
deze werkzaamheden bij de 
winkeliers langs geweest om 
de uit te voeren werkzaamhe-

den te bespreken en aan te 
geven hoe de winkeliers be-
reikbaar worden gehouden. 
De gemeente heeft in overleg 
met de aannemer Bam We-
gen deze werkzaamheden zo 
gepland om de overlast naar 
de winkeliers toe zo beperkt 
mogelijk te houden. De werk-
zaamheden zijn gestart op 
maandag 23 mei en het stre-
ven is om de nieuwe verhar-

dingen deze weer gereed te 
krijgen. Op deze wijze heeft 
men de overlast kunnen be-
perken tot vier weken uitvoe-
ringstijd. 

Inmiddels zijn de rioolwerk-
zaamheden van zowel de 
zuidzijde als de noordzijde 
Lange Nieuwstraat gereed, 
behoudens het vervangen 
van de huisaansluitingen. Nu 
de werkzaamheden van de 
nutsbedrijven bij de winkels 
gereed zijn, is er gestart met 
het verwijderen van de be-
staande verhardingen voor de 
winkels vanaf Velserhof tot de 
Velserduinweg. Ook voor deze 
fase geldt dat men bewust de 
verhardingen zo lang mogelijk 
heeft laten liggen om ook voor 
deze winkeliers de overlast te 
beperken. Voor de uitvoering 
van deze fase zijn de omge-
vingsmanager en projectbe-
geleider ook bij deze winke-
liers langs geweest om de uit 

te voeren werkzaamheden te 
bespreken. De gemeente en 
aannemer Bam Wegen doen 
er alles aan om iedereen zo-
veel mogelijk tegemoet te ko-
men en het voor alle partijen 
zo werkbaar mogelijk te hou-
den. De overlast die er toch al-
tijd zal blijven, kunnen zij dan 
ook niet geheel wegnemen, 
maar ze doen er alles aan om 
deze zo beperkt mogelijk te 
houden. De aannemer en de 
projectbegeleider blijven dan 
ook geregeld in gesprek met 
de ondernemers om samen in 
goed overleg de werkzaam-
heden uit te voeren. Tot nu toe 
lopen de werkzaamheden ge-
heel volgens planning. Deze 
fase duurt tot eind juli.

De werkzaamheden Lange 
Nieuwstraat worden nauwlet-
tend  gevolgd via de media en 
Facebook. Iedereen beleeft 
deze werkzaamheden op zijn 
eigen manier en heeft er dan 
ook een mening over. Graag 
wil de projectbegeleider van 

de gemeente Velsen nog-
maals proberen uit te leggen 
waarom de werkzaamheden 
ruim drie maanden per fase 
duren. In deze uitvoeringstijd 
per fase, die telkens 300 me-
ter beslaat, worden de vol-
gende werkzaamheden voor 
het aanbrengen van de ver-
hardingen uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden betreffen: 
vervangen en aanbrengen 
rioleringen met een totale 
lengte van 1,2 kilometer per 
fase, het vervangen en op-
nieuw aansluiten van de huis-
aansluitingen en loskoppelen 
van de hemelwaterafvoeren 
en het aanbrengen van ruim 
900 meter lengte grondverbe-
tering t.b.v. de te planten bo-
men. Deze werkzaamheden 
nemen bijna twee derde van 
de uitvoeringstijd in beslag. 
De werkzaamheden worden 
door zeer gemotiveerd perso-
neel van Bam Wegen en on-
deraannemers uitgevoerd.

De gemeente Velsen en aan-
nemer Bam Wegen proberen 
in goed overleg met de win-
keliers de werkzaamheden 
uit te voeren. Vooruitlopend 
op de werkzaamheden wor-
den de winkeliers persoonlijk 
benaderd door de omgeving-
manager en projectbege-

leider van de gemeente om 
goede afspraken te maken 
en een uitleg te geven wat 
er zoal gaat gebeuren. De in-
tentie is om op deze wijze de 
winkeliers bij te staan bij het 
bereikbaar houden van de 
winkels, helpen indien nodig 
bij het laden en lossen van 
goederen en voor de hore-
cabedrijven en bloemkiosk in 
overleg tijdelijke maatregelen 
te treffen voor het uitstallen 
van de planten en bloemen 
en maken van tijdelijke terras-
sen. Tot nu toe is er naar de 
mening van de gemeente een 
goede wisselwerking met de 
winkeliers betreffende de ge-
maakte afspraken. Ook zijn er 
duidelijke afspraken gemaakt 
met de winkeliers dat als er 
iets is, diegene direct contact 
kan opnemen met de omge-
vingsmanager of de project-
begeleider.

De motivatie en samen-
werking werd door een 
jonge enthousiaste IJmui-
denaar opgemerkt (foto 
onder). Deze uit het niets 
opduikende medewerker 
laat zien hoe een echte 
IJmuidenaar in elkaar zit: 
niet praten maar je handen 
uit de mouwen steken. Hij 
heeft daarom dan ook ge-
lijk zijn kraan van huis ge-
haald en begonnen met het 
ingraven van de kabels!

3e Fase reconstructie Lange Nieuwstraat
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IJmuiden - Oerkreten uit 
Nieuw Zeeland galmden 
zondag over het strand van 
IJmuiden. Springvloed, tram-
polines aan zee had de NZ 
Ambassadors uitgenodigd 
voor het beachrugbytoernooi. 
Een dag eerder, op zaterdag, 
was het team te gast in Cas-
tricum waar vrij eenvoudig 
werd gewonnen van het Ne-
derlands team. Alex Zonne-
veld en Rose-Marie Meeuw-
issen, eigenaren van Spring-
vloed trampolines aan Zee, 

waren op het idee gekomen 
hun kunsten op vaderdag 
ook in IJmuiden te laten zien.
Het werd een prachtig eve-
nement op het strand en alle 
aanwezige vaders hebben er-
van genoten. Er was boven-
dien een Burgers and Beer-
actie. 
Zoals bekend beginnen de 
rugby-spelers uit Nieuw Zee-
land altijd met indrukwek-
kende oerkreten: de haka. 
(bron: RTV Seaport/Jaap 
Bakker)

Museumkaart weer geldig 
in Pieter Vermeulen

Driehuis - ,,Na 16 jaar kun-
nen we weer bezoekers ont-
vangen die graag met hun 
Museumkaart het Pieter Ver-
meulen Museum (PVM) wil-
len bezoeken’’, vertelt His-
ke Brouwer opgetogen. De 
beleidsmedewerker van het 
museum vervolgt: ,,De Muse-
umkaart is door het PVM al 
vanaf de introductie van de 
kaart, begin jaren tachtig, ge-
voerd. 
Helaas was er rond het jaar 
2000 een bezuinigingsronde 
noodzakelijk waardoor twee 

vaste personeelsleden het 
veld moesten ruimen.
Ten gevolge hiervan was het 
museum niet meer dagelijks 
toegankelijk voor particulie-
ren, hetgeen in die tijd echter 
wél een voorwaarde was van 
de Museumvereniging. Sinds 
kort hanteert de Museumver-
eniging soepeler voorwaar-
den waardoor een museum, 
indien het hiertoe een ver-
zoek indient, weer in aanmer-
king kan komen voor de Mu-
seumjaarkaart. Een belang-
rijke voorwaarde blijft echter 

wel dat een museum offi cieel 
geregistreerd moet zijn. 
De Museumvereniging stelt 
hierbij hoge eisen waaraan  
moet worden voldaan zoals:  
een beleidsplan, voldoen aan 
de Ethische Code, fi nanciën 
met een jaarverslag en jaar-
rekening, Governance Co-
de Cultuur, personeelsbeleid, 
een mAeerjarig collectieplan, 
een meerjarige begroting en 
nog een aantal zaken.  Voor 
ons geen probleem want we 
hebben onze zaakjes goed 
voor elkaar en waren destijds 
al één van de eerste geregi-
streerde musea’’, besluit His-
ke enthousiast. Een belang-
rijk moment was derhalve de 
komst van Koen van Veen van 
de Stichting Museumkaart, 
onderdeel van de Museum-
vereniging,  met alle beschei-
den die nodig zijn voor de re-
gistratie en verwerking van 
de Museumkaart. Bij het Pie-
ter Vermeulen Museum  is nu 
alles in gereedheid gebracht 
om vanaf 1 juli aanstaande 
bezoekers met een Museum-
jaarkaart te kunnen ontvan-
gen. Zie ook www.pieterver-
meulenmuseum.nl. 

Extra shirtsponsors
voor Strawberries-teams

Driehuis - De eerste teams 
van Strawberries hebben er 
een nieuwe shirtsponsor bij. 
Heren 1 heeft een primeur, 
want zij krijgen naast Dudink 
& Starink Advocaten ook het 
logo van het Zuid-Spaanse 
vakantiepark Banus Lodge 
op de rug. Dames 1 speelt 
de komende twee seizoenen 
met Zebra Uitzendbureau en 
nieuwkomer Friso Huizinga 
Communicatie op het shirt. 
Rabobank IJmond staat als 
hoofdsponsor op de borst 

van alle Strawberries-leden 
(op dit moment 975).
,,Het is geweldig dat de hui-
dige shirtsponsors Dudink & 
Starink en Zebra ons de mo-
gelijkheid hebben geboden 
extra inkomsten te generen 
waar de hele club van mee-
profi teert’’, aldus Frank Don-
ker, voorzitter van de spon-
sorcommissie. De club was 
toch al succesvol met het 
werven van nieuwe sponsors, 
want de afgelopen maan-
den werden maar liefst ne-

gen nieuwe of vernieuwde 
overeenkomsten getekend. 
De bedrijven die de club een 
warm hart toedragen staan 
allemaal vermeld op www.
khc-strawberries.nl > spon-
soring.
Op de foto staan Henk Brand-
jes van Zebra Uitzendbureau, 
aanvoerders Shelley Riet-
dijk en Annemijn Zuiderduin, 
voorzitter Marco van Muis-
winkel en Friso Huizinga, die 
naast sponsor ook manager 
van het team is.

Dubbelexpositie in 
Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Heerhugo-
waard, Velsen en Vianen her-
bergen verschillende belang-
rijke erfgoedobjecten van le-
den van de familie Bredero-
de. Deze familie vervulde in 
de periode voorafgaand aan 
en tijdens de 80-jarige oor-
log een belangrijke rol.  In 
het jaar 1566 overhandigde 
Hendrik van Brederode het 
zogenaamde ‘Smeekschrift 
der Edelen’ aan landvoogdes 
Margaretha van Parma, waar-
in verzocht werd om de stren-
ge maatregelen tegen de Pro-
testanten te verzachten. 
Dit alles heeft geleid tot het 
uitroepen van het Bredero-
dejaar 2016, een jaar vol bij-
zondere aktiviteiten (zie ook 
www.brederodejaar2016.nl). 
In het kader hiervan is in de 
Engelmunduskerk Oud Vel-
sen deze zomer een bijzon-
dere dubbelexpositie te be-
zichtigen: Facetten van Bre-
derode in 3D en Familiewa-
pens. Deze expositie is me-
de mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Velsen.
In de expositie Facetten van 
Brederode toont 3D-fotograaf 
Job van de Groep uit Vianen 
3D-foto’s. Grotendeels zijn 
dit zogenaamde lenticulaire 

foto’ en stereodia’s, die zon-
der het bekende rood-blau-
we 3D-brilletje bekeken kun-
nen worden. Objecten in de 
tentoonstelling zijn onder an-
dere foto’s van de Ruine van 
Brederode in Santpoorta, het 
grafmonument van Reinout 
van Brederode in Veenhuizen 
en het unieke praalgraf van 
Reinout III van Brederode in 
Vianen.
De expositie Familiewapens 
toont familiewapens ont-
worpen door leerlingen van 
de groepen zes van dertien 
Velsense basisscholen. De-
ze scholen participeren in de 
Leerlijn Erfgoed. 
De leerlingen hebben een 
workshop onder leiding van 
beeldend kunstenaar Inger 
van der Made gevolgd en 
vervolgens hebben zij hun ei-
gen familiewapen ontworpen. 
Voor de expositie is van iede-
re school  het mooiste ont-
werp gekozen.
De expositities worden op za-
terdag 2 juli om 14.00 uur ge-
opend door wethouder Ro-
bert te Beest (Kunst en Cul-
tuur). Bezichtigen kan tot en 
28 augustus op zondagen van 
13.00 tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis.
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Return to the Beach 
terug op IJmuiderstrand
IJmuiden aan Zee - Op za-
terdag 16 juli is het weer tijd 
voor house op het strand 
met Return to the Beach. 
De drie IJmuidenaren die 
vorig jaar het eerste Return 
to the Beach organiseer-
den, zijn een evenemen-
tenbureau begonnen met 
de naam P.N.E. HeijBro’S 
Events. Dit jaar belooft Re-
turn to the Beach groter en 
mooier te worden dan vorig 
jaar. Omdat het feest op het 
strand wordt gehouden, is 
het nu ook een echt strand-
house-festival.
Niels van der Heijden, Pe-
pijn Smit en Elesio Broek 
sprongen vorig jaar in het 
gat dat ontstond toen Ra-
dio 538’s Turn up the Beach 
niet doorging. Samen met 
paviljoenhouder Peter de 
Bie van strandpaviljoen 
Beach-Inn hebben zij toen 
een kleinschalig festival 
opgezet dat werd bezocht 
door zo’n 700 house-lief-
hebbers. 
Om meer bezoekers te trek-
ken komt het podium dit 
jaar op het strand, net als 
de dansvloer. Vorig jaar 
bouwden de drie organi-
satoren nog hun eigen po-
dium en deden ze zelf de 
aankleding. Dit jaar wordt 
een professioneel bedrijf 
ingehuurd dat een zes me-
ter hoog podium bouwt en 
ook het licht en geluid aan-
levert en installeert. Nobels 
Licht en Geluid verzorgt ge-
durende het festival het 
licht en geluid.

Zonder muziek geen fes-
tival. En uiteraard draait 
het allemaal om de talen-
ten op het podium. De vol-
gende namen staan dit jaar 
garant voor een prachti-
ge show: DJ Vato Gonza-
lez & MC Tjen, Freddy Mo-
reira, Lucien Foort, Silver 
Shadow, Warnexx, Maxi-
mal, Wesley van Nobelen 
en het jonge, nieuwe ta-
lent Cajor (15 jaar). Een an-
dere publiekstrekker die je 
dit jaar niet wilt missen is 
house-oma Jet (83) uit Am-
sterdam, die vorig jaar van-
af haar strandhuisje werd 
aangetrokken door de vele 
bezoekers van Return to the 
Beach. Eenmaal op het fes-
tival gingen alle remmen los 
en liet zij de jongere bezoe-
kers zien dat ook zij weet 
wat dansen is. Met haar 
danskunst, op haar sokken 
in het zand, behaalde zij 
veel likes op You Tube. Zij 
heeft verzekerd ook dit jaar 
te komen meedansen. Ook 
nieuw is het feit dat er nu 
ook eettentjes, barretjes en 
lekkere zitgedeeltes op het 
strand komen, waardoor die 
heerlijke festivalsfeer ont-
staat. 
Het feest speelt zich af op 
het strand ter hoogte van 
Beach-Inn. In het strandpa-
viljoen komt het VIP deck, 
daarvoor zijn nog een aan-
tal plaatsen verkrijgbaar, 
via p.n.e.heijbros@gmail.
com. De kaartverkoop ver-
loopt via www.returntothe-
beach.nl. 

  

Donderdag 
23 juni

Buitenplaats Beeckes-
tijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl
Men kan kleding inleve-
ren voor de kinderkleding-
ruil in Dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 19.00 tot 
21.00 uur.
Lezing over de luchtoorlog 
boven IJmuiden geduren-
de de Tweede Wereldoorlog 
door historisch onderzoeker 
Hans Nauta. Harmoniege-
bouw aan de Groenelaan 74 
in IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.

Vrijdag 
24 juni

Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstel-
ling Dino’s. Open 13.00 tot 
17.00 uur.
Reünie op De Rozenbeek, 
Floraronde Velserbroek. Van 
19.00 tot 22.00 uur.
Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck organiseert een Rum 
Masterclass Compagnie 
des Indes in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-
Zuid. Aanvang 20.00 uur, in-
loop vanaf 19.45 uur. Deel-
namekosten 25 euro.

Zaterdag 
25 juni

Finales van de landskam-
pioenschappen voor re-
giokampioenen bij LTC Bre-
derode, Sportpark Groene-
veen in Santpoort-Noord. 
Aanvang 11.00 uur.
Kinderkledingruilbeurs in 
Dorpshuis Het Terras, Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 15.00 
uur.
Kleding Kilo Sale bij The 
Vintage Store, Cruquius-
weg 37A in Heemstede. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuse-
um IJmuiden: Motoren-
draaidag en exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ ver-
koopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 

17.00 uur.
Eerste Santpoortse Sti-
letto-Estafette Run, geor-
ganiseerd door winkeliers-
vereniging Puur Santpoort. 
Start om 14.00 uur in de 
Hoofdstraat.
Shantykoren in Duinpark 
Zeewijk. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis.
Summerparty  met mega 
touwtrekken, springkussen, 
grabbelton en schminken 
bij de Zeewegbar, Zeeweg 
IJmuiden. Aanvang 14.00 
uur.

Zondag
26 juni

Kofferbakmarkt op het 
Velserduinplein (achter de 
Hema). Van 08.00 tot 15.00 
uur.
Rondrit met fotostop over 
Tata Steel. Vertrek 10.45 uur 
vanaf station Velserbosch. 
Zie ook www.csy.nl of www.
hoogovensstoomijmuiden
Finales van de landskam-
pioenschappen voor re-
giokampioenen bij LTC Bre-
derode, Sportpark Groene-
veen in Santpoort-Noord. 
Aanvang 11.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstel-
ling Dino’s. Open 13.00 tot 
17.00 uur.
Shanty- en Seasongfesti-
val bij Perron Zee en Grand 
Café Kruiten in IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op 
z’n smalst’ en ‘In Schepen’ 
verkoopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Optreden Soli in de Ruï-
ne van Brederode tijdens 
het Brederodejaar in Sant-
poort-Zuid. Aanvang 14.00 
uur. De ruïne is geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.
Vesperviering in de En-
gelmunduskerk in Driehuis. 
Aanvang 19.15 uur.

Maandag
27 juni

Gratis zomerhockey bij 
HKC Strawberries voor ie-
dereen vanaf 7 jaar. Tot en 
met 21 augustus. Meer info: 
zomerhockey@khc-straw-
berries.nl

Dinsdag
28 juni

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Zomerbridge met Bridge-
vereniging Velsen in Velser-
hooft, ingang Valckenhoef-
laan, Santpoort-Noord In-
schrijven vanaf 18.45 uur. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 
5 euro per paar. Info 0251-
252211.

Woensdag
29 juni

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op 
z’n smalst’ en ‘In Schepen’ 
verkoopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Pieter Vermeulen Mu-
seum Driehuis: tentoon-
stelling Dino’s. Open 13.00 
tot 17.00 uur. Van 13.30 tot 
15.30 uur knutselen. Kos-
ten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Inloopavond bij Begraaf-
plaats & Crematorium Wes-
terveld in Driehuis. Van 18.30 
tot 21.00 uur.
Scoutingloop bij de IJmond-
trekkers. Lopers kunnen kie-
zen voor een afstand van 5,4 
of 10 kilometer. Om 19.30 uur 
gaan beide afstanden van 
start bij het clubuis aan de 
Heerenduinweg, achter de 
tennisbaan in IJmuiden. 
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
‘Remember’. Aanvang 20.30 
uur.

Donderdag 
30 juni

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 

‘Hollandse Nieuwe’
of nieuw nieuws?

rtvseaport.nl 

Nieuws ligt op straat
of staat op TV?
RTV Seaport

Ziggo kanaal 40

2524 FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE









 
12   23 juni 2016

Shanty- en Seasong-
festival bij Perron Zee
IJmuiden - Op zondag 26 
juni organiseert zeemans-
koor de Raddraaiers in sa-
menwerking met Restau-
rant Perron Zee en Grand 
Café Kruiten voor de ze-
vende keer het Shanty- en 
Seasongfestival Perron Zee.
Het is wederom gelukt een 
aantal gerenommeerde ko-
ren uit te nodigen, waaron-
der De Turfschippers uit Vin-
keveen. Het begon in het na-
jaar van 2008 met een ‘grap-
je’ van een aantal vrijwilli-
gers van de R.K. Kerk in Vin-
keveen. Binnen anderhalf 
jaar werd het een Shanty-
koor met 26 leden, dat regel-
matig optreedt. Nu staat de 
teller inmiddels op 46 leden. 
De Vinkeveense Turfschip-
pers maken uw feest com-
pleet met hun vrolijke zee-
mansliederen.
Zeemanskoor de Torren uit 
Lisse is een zeemanskoor 
dat bestaat uit ruim 50 le-
den. ,,Wij noemen ons met 
nadruk een Zeemanskoor 
omdat dat meer vrijheid 
geeft bij de keuze van het 
repertoire. Een shantykoor 
zingt zeemansliedjes met 

een refrein, die onder ande-
re werden gezongen bij het 
werken aan de kaapstander 
tijdens het hijsen van de zei-
len of het anker of het leeg-
pompen van het schip. Daar-
naast horen ook folksongs 
tot het repertoire. Wij gaan 
echter verder en willen ons 
daarom geen beperkingen 
opleggen, ons repertoire is 
daardoor wat ruimer van op-
zet met voornamelijk Hol-
landse liedjes, die wij in een 
ontspannen sfeer proberen 
te vertolken.’’
Zeemanskoor de Raddraai-
ers is een groep uitbundige 
mannen, waarbij het toeval 
wil dat zij vrijwel allen een 
nautische achtergrond heb-
ben, zijn louter uit liefhebbe-
rij en met nostalgische ge-
voelens, begonnen met het 
zingen van Nederlandstali-
ge zeemansliederen. Traditi-
onele zeemansliederen zijn 
plaats gaan maken voor mo-
derne populaire of zelf ge-
componeerde arrangemen-
ten in diverse muziekstijlen. 
Tango, rumba, ragtime blues, 
ballades, bolero reggae, pol-
ka en de wals.

Veilig havengebied 
dankzij Compaan
IJmuiden – Op 15 juni on-
dertekenden ondernemers in 
het havengebied van IJmui-
den, politie en gemeente Vel-
sen de samenwerkingsover-
eenkomst Compaan. 
Het Compaan-systeem 
maakt gebruik van intranet, 
telefoon, e-mail en andere 

tools om de veiligheid in het 
gebied te vergroten. 
Via dit systeem kunnen on-
dernemers mogelijke mis-
standen snel op digitale wij-
ze melden aan politie of ge-
meente. Compaan wordt ook 
in andere gemeenten ge-
bruikt.

Velsen – Raadslid Peter Stam 
van Velsen Lokaal heeft het 
college van Velsen vragen ge-
steld over kinderarmoede in 
deze gemeente. Dit naar aan-
leiding van recente publicaties 
over stijging van kinderarmoe-
de. Wethouder Verkaik heeft 
aangegeven goed zicht te heb-
ben op kinderarmoede in Vel-
sen. Het zou hier gaan om 735 
kinderen waarvan de ouder(s) 
een lopende bijstandsuitke-
ring hebben. Maar ook kinde-
ren van ouders die anderszins 
onder de inkomensgrens val-
len zijn in beeld. Totaal ging het 
in Velsen om 1300 kinderen in 
2014 en 1360 in 2015. De ge-
meente is actief in het jaar-
lijks aanbiedingen van extra 
regelingen op het gebied van 
school, sport en cultuur bij de-
ze kinderen. Via sociaal wijk-
teams, bibliotheken, scholen 
en Stichting Welzijn Velsen is 
men continu bezig met zowel 
signalering als uitvoering van 
beleid. Het beleid van de ge-
meente Velsen is aangepast 
aan de adviezen van de Kin-
derombudsman in 2013. Het 
is belangrijk dat alle kinderen 
kunnen meedoen, dus werden 
er kaarten verstrekt voor speel-
tuinen (91 keer) en zwembad 
(154 keer) en was er een bij-
drage voor fi etsen (90 keer). 
Ook werden voor kinderen van 
verschillende leeftijden bijdra-
gen voor sport en cultuur ver-
strekt zodat kinderen ook naar 
een club of vereniging kunnen. 
En werd een vergoeding voor 
indirecte schoolkosten (tot 270 
euro) en een computer ver-
strekt voor kinderen op voort-
gezet onderwijs. Ook werd het 
mogelijk gemaakt dat kinderen 
een week op vakantie in Ne-
derland konden gaan.

Kinderarmoede

Santpoort-Noord - In de 
geheel vernieuwde Hoofd-
straat wordt zaterdag 25 
juni om 14.00 uur voor de 
eerste keer de Santpoortse 
Stiletto-Estafette Run voor 
duo’s georganiseerd door 
winkeliersvereniging Puur 
Santpoort. 
De Stilettorun is onder-
deel  van de Vriendinnen 
Verwendag. Tijdens deze 
feestelijke dag ligt de rode 
loper uit en worden klan-
ten in de watten gelegd 
door de Santpoortse win-
keliers. In de deelnemen-
de winkels krijgen bezoe-
kers een leuke, feestelijke 
attentie. Om deze attenties 
te verzamelen is er een 
speciale Verwentas. Deze 
ligt voor iedereen klaar bij 
het informatiepunt op het 
Broekbergenplein.
Debby (Lengerique) en 
Martine (No lemons, 
please!) zijn door winke-
liersvereniging Puur Sant-
poort gevraagd een spe-
ciale dag te organiseren 
voor vrouwen tijdens de 
‘Juni Shoppingmaand’. Zij 
pakken direct groots uit. 
,,Toen Martine en ik met 
ons voorstel kwamen, wer-
den alle winkeliers zo en-
thousiast dat ze zelf met 
veel meer goede idee-

en kwamen om deze dag 
nog specialer te maken. Er 
zijn dan ook diverse proe-
verijen, cadeautjes, mu-
ziek en nog veel meer...”, 
zegt Debby.  ,,We zijn ook 
erg blij dat Dennis Sinte-
nie en dj Miss Behave de 
Stiletto Run begeleiden 
met muziek en veel gezel-
ligheid. Volgens ons wordt 
het een topdag! Dus kom 
langs, neem je stiletto’s 
mee en ren mee voor het 
goede doel en heel mooie 
prijzen!’’
,,Het is de bedoeling dat 
deelnemers op hakken van 
minimaal 8 centimeter het 
parcours door de Hoofd-
straat rennen’’, vult Mar-
tine aan. ,,Halverwege de 
straat geven de eerste lo-
pers van de duo’s het stok-
je over aan de andere helft, 
die zo snel mogelijk de fi -
nish moeten zien te berei-
ken. De opbrengst van de 
run gaat geheel naar het 
Aart Aarts fonds.’’
Deelnemers kunnen zich 
op de dag zelf  inschrij-
ven vanaf 10.00 uur bij 
het informatiepunt op het 
Broekbergenplein. Hier 
liggen vanaf 13.00 uur ook 
de startnummers klaar. 
Om 13.45 uur verzame-
len de renners zich op het 
plein voor de warming up 
door Sharony van der Wiel. 
De start van de run is om 
14.00 uur. Uiteraard zijn 
er fantastische prijzen te 
winnen, niet alleen voor de 
snelste teams, ook voor de 
origineelste uitdossingen 
is er een geweldige prijs! 
Durf je mee te doen? 
Schrijf je dan nu al in als 
duo voor 5 euro per per-
soon bij Lengerique of No 
lemons, please! Of stuur 
een mail naar info@lenge-
rique.nl of naar info@nole-
monsplease.nl.

Santpoort-Zuid – Aan de 
Bloemendaalsestraatweg wordt 
het gebied tussen supermarkt 
en het Brederode Huys ontwik-
keld. Hiervoor is een plan ge-
maakt voor de bouw van een 
grotere supermarkt met negen 
appartementen er boven. Dan 
komt er ook een gebouw met 
22 appartementen, een par-
keergarage, 14 grondgebonden 
woningen en wordt het hele 
terrein opnieuw ingericht. Het 
plan is nu in een fase waarin 
men zienswijzen kan indienen, 
voordat de omgevingsvergun-
ning kan worden toegekend. 
De plannen liggen nog vijf we-
ken ter inzage bij het stadhuis 
afdeling Publiekszaken of op 
www.velsen.nl.

Inspraak 
project 

Blekersduin

Megatouwtrekken 
bij de Zeewegbar

IJmuiden - Aanstaande zaterdag is weer de jaarlijkse 
Summerparty bij de Zeewegbar, met dit jaar megatouw-
trekken. De aanvang is om 14.00 uur. Met ook dit jaar on-
der andere een groot springkussen, grabbelton, schmin-
ken en verschillende spelletjes voor de kids.
Vanaf 20.00 uur gaat het dak er af met een live optre-
den van Frans Zeilmaker en gaan de voetjes van de vloer 
met DJ Martin. Er kunnen nog steeds teams worden in-
geschreven. Dus durven jullie het aan, schrijf je dan in via 
Facebook of aan de bar. Teams bestaan uit vijf deelne-
mers en een coach. Graag tot zaterdag 25 juni.
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Santpoort-Noord - De Duin 
en Kruidberglopers hebben 
zichzelf een uniek cadeau ge-
geven ter gelegenheid van 
hun 50-jarig bestaan. Op 11 
juni  heeft oud-atlete en ge-
boren IJmuidenaar Olga Com-
mandeur  in de duinen het ju-
bileumbankje onthuld dat ge-
maakt is door de leerlingen 
van Technisch College Velsen.
In Santpoort-Noord zag in 
1966 hardlopersgroep de Duin 
en Kruidberglopers het levens-
licht. Een club zonder statuten 
en ledenvergadering, die offi -
cieel niet bestaat, maar na een 
halve eeuw nog steeds spring-
levend is. Het begon in februa-
ri 1966 met een minuscuul be-
richtje van Klaas Stam uit Drie-
huis, in Weekblad IJmuiden. Hij 
was geïnspireerd door een tv-
uitzending waarin de Amster-
damse sportleraar Commello 
zijn ‘buikjesclub’ introduceer-
de. In de loop van het jaar slo-

ten steeds meer mensen zich 
aan om de conditie te verbe-
teren. Na enige tijd verander-
de de naam van de club in de 
Duin en Kruidberglopers en nu 
vijftig jaar later lopen zij nog al-
tijd hun rondje op woensdag-
avond. Weer of geen weer.
Het jubileumbankje is ge-
maakt door derdeklassers 
bouwtechniek Bob de Ruijter 
en Lucas van Hensbergen on-
der leiding van vakdocent Pe-
ter Tauber. Vierdeklasser Rut-
ger Huider tekende het ont-
werp. Als houtsoort is inlands 
eiken gebruikt. Dat is duur-
zaam hout uit een productie-
bos. Het bankje is mede tot 
stand gekomen dankzij de en-
thousiaste medewerking van 
Natuurmonumenten. 
Op het bankje is een metalen 
plaatje met inscriptie beves-
tigd, dat werd gemaakt in de 
werkplaats van de NS in Haar-
lem. (foto: Ron Pichel)

Groot meezing gospel-
concert in Polderhuis
Velserbroek - Op zondag 3 
juli is er van 19.00 tot 21.00 
uur in het Polderhuis van Vel-
serbroek een gospelconcert 
met groot koor en band. Het 
is gratis toegankelijk. Maar 
je kunt ook meezingen! Van 
11.00-16.30 uur worden de 
gospels ingestudeerd. Inmid-
dels doen er al 150 mensen 
aan mee. De aanmeldings-
periode is inmiidels geslo-

ten. Dit concert is georga-
niseerd ter gelegenheid van 
het 20-jarig bestaan van het 
Kruispunt, in samenwer-
king met de koren Songs for 
You, Sparkle, Get Together en 
Zingsation. 
Het geheel staat onder lei-
ding van de professionele di-
rigent Aldert Fuldner. Zie ook 
www.kruispuntvelserbroek.
nl.

Driehuis - Zondagavond 26 
juni verzorgt de Engelmun-
dus Cantorij uit Driehuis om 
19.15 uur een Vesperviering 
in de Engelmunduskerk. Tij-
dens de viering worden er 
werken gezongen en ge-
speeld van M. Ippolitof-Iva-
nof, Huub Oosterhuis, Ma-
riano Gatau, Lodovico Via-
dani, Henk Jongerius en Jan 
Valkestijn. De samenkomst 
duurt ongeveer drie kwartier, 
waarin gebed, zang en or-
gelspel een meditatieve wel-
daad zijn in de hectische we-
reld waarin wij leven. Voor-
ganger is Pastor E Wigchert. 
De Engelmundus Cantorij 
Driehuis staat onder leiding 
van dirigent/organist Joop 
Heeremans. 

Vesperviering 

Scouting 
St. Radboud 
naar Artis

Santpoort-Zuid - De ka-
bouters van St. Radboud 
zijn afgelopen zaterdag 
naar Artis geweest. De kin-
deren hebben in septem-
ber de Grote Club Actie ge-
lopen en in combinatie met 
de Artis-zegels konden zij 
met maar liefst 21 kinderen 
naar de dierentuin in Am-
sterdam. De zegels zijn door 
veel mensen gespaard en 
daar zijn de scouts iedereen 
dankbaar voor. Zaterdag-
ochtend regende het nog, 
maar gelukkig was het ‘s 
middag droog. De kinderen 
mochten zelf op avontuur 
gaan in het park. Zij heb-
ben veel verschillende die-
ren gezien en hebben het 
met elkaar heel erg gezel-
lig gehad. Lijkt het jou leuk 
om lid te worden van Scou-
ting St. Radboud en onder-
deel te worden van een leu-
ke groep meiden? Mail dan 
naar wachtlijst@scouting-
radbouad.nl.

Openluchtconcert in 
Pastorietuin Driehuis
Driehuis - Zaterdag 25 ju-
ni om 15.00 uur verzorgt Pro-
jectkoor Kamabaro (Japans 
voor ‘ervoor gaan’) een à ca-
pella-optreden in de gro-
te tuin van de pastorie aan 
de Driehuizerkerkweg. Be-
zoekers krijgen een zeer ge-
varieerd programma aan-
geboden van middeleeuwse 
tot hedendaagse muziek. Er 
worden onder andere wer-
ken gezongen van Montever-
di, Grieg, Verdi, Haydn, Holst 
en Davies. Zelfs Afrikaan-

se gospels staan op het pro-
gramma.
Er wordt geen entreegeld ge-
vraagd, wel of u een stoel, 
kruk of plaid meeneemt om 
op plaats te nemen. Na af-
loop van het concert is een 
vrijwillige bijdrage welkom 
om door te kunnen gaan met 
projectkoren in Driehuis. Bij 
slecht weer wordt uitgewe-
ken naar de kerk.
Projectkoor Kamabaro staat 
onder leiding van Hinke Hil-
lege.

Driehuis - Voor omwonenden van de HOV-busbaan was 
het laatst een gedenkwaardige dag. Op de oude spoorbaan 
kwam de eerste asfaltlaag nadat er dagen allerlei grondver-
zetmachines te horen en te zien waren. Anton Buurman ver-
telt: ,,Voor mijn werk was ik even weggeweest en bij thuis-
komst zag ik achter het hek, dat de eerste laag gelegd was. 
Tot mijn verrassing stond het eerste voertuig verlangend te 
kijken naar het nieuwe asfalt. Vanachter het hek heb ik er een 
foto van gemaakt.’’ (foto: Anton Buurman)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Santpoort-Noord – Inloop-
huis Kennemerland is op zoek 
naar gastvrouwen en gasthe-
ren. Beschikt u over levenser-
varing, een luisterend oor, in-
levend vermogen en de aan-
leg om het mensen naar de 
zin te maken? Inloophuis Ken-
nemerland aan Wulverderlaan 
51 in Santpoort-Noord, een 
veilige plek voor kankerpa-
tiënten en hun naasten, heeft 
behoefte aan uitbreiding van 
het huidige team. Zij zijn het 
eerste aanspreekpunt voor de 
bezoekers. Zij zorgen voor een 
warme ontvangst en bieden 
een luisterend oor. Daarnaast 
beantwoorden zij de tele-
foon en organiseren of helpen 
zij bij activiteiten maar hou-
den het Inloophuis ook ge-
zellig en netjes. Van gastvrou-
wen en -heren vraagt men 
een wekelijkse beschikbaar-
heid van minimaal één dag-
deel in de week ( flexibel). In-
loophuis Kennemerland biedt 
werk waarin je iets kunt bete-
kenen voor je medemens, een 
inspirerende organisatie, ge-
zellige collega’s, een kennis-
makings- en inwerkperiode, 
(bij)scholing en gasten die je 
veel kunnen leren over het le-
ven. Gevraagd wordt respect 
voor de gasten, inlevingsver-
mogen, redelijke gespreks-
vaardigheden, in staat zijn de 
eigen ervaringen op de ach-
tergrond te plaatsen, een col-
legiale houding en vermogen 
tot improviseren. Zie www.in-
loophuiskennemerland.nl of 
bel om een afspraak te maken 
met één van de coördinatoren, 
via 023-8885367.

Inloophuis 
zoekt gastvrije 

vrijwilligers

Lions zamelen 
oud en vreemd 

geld in
IJmuiden - Via de verzamel-
zuil naast de schuifdeuren 
bij Albert Heijn in IJmuiden 
gaan de leden van de Lions 
Club Velsen oud en vreemd 
geld inzamelen voor staar 
operaties in arme derde we-
reld landen. De zuil wordt re-
gelmatig geleegd. Elke Ne-
derlander heeft wel oud en 
vreemd geld in een lade lig-
gen en weet niet goed wat 
er mee te doen. Via de ver-
zamelzuil kan er deze zinvol-
le bestemming aan gegeven 
worden. De opbrengst van de 
actie gaat naar oogklinieken 
in derde wereldlanden. Een 
volledige staaroperatie kost 
daar 30 euro.

IJmondtrekkers
houden Scoutingloop

IJmuiden - Ook dit jaar or-
ganiseert Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers een hard-
loopwedstrijd door natuurge-
bied de Heerenduinen. De-
ze wedstrijd wordt op woens-
dag 29 juni gehouden in sa-
menwerking met Atletiekver-
eniging Suomi en Natuurmo-
numenten gehouden. 
Voor de hardlopers zijn er 
twee routes beschikbaar die 
dwars door het prachtige na-
tuurgebied de Heerenduinen 
gaan. Lopers kunnen kiezen 

voor een afstand van 5,4 of 
10 kilometer. Om 19.30 uur 
gaan beide afstanden van 
start bij het clubhuis aan de 
Heerenduinweg (achter de 
tennisbaan) in IJmuiden. Al-
le lopers krijgen na afloop 
een aandenken. Deelname 
aan deze loop kost 8 euro 
als u na 22 juni inschrijft, tot 
die datum betaalt u slechts 
5 euro. De inschrijving loopt 
via www.ijmondtrekkers.nl/
scoutingloop. 
Zoals elk jaar is uw startnum-
mer tevens uw lotnummer. Er 
zijn een klein aantal prijzen 
beschikbaar die u kunt win-
nen. Na afloop van de wed-
strijd kunt u op scoutingwij-
ze uitpuffen bij een gezellig 
kampvuurtje. De opbrengst 
van het evenement komt dit 
jaar ten goede aan een geza-
menlijk uitje voor de jeugdle-
den van de IJmondtrekkers. 
Voorgaande jaren deden er 
steeds meer dan 100 hard-
lopers mee. De KLM Road-
runners zijn ook dit jaar weer 
van de partij en deze wed-
strijd maakt ook deel uit van 
het loopcircuit van Suomi.

Trots op diploma!
IJmuiden - Elke week ge-
ven Stichting De Baan en de 
OIG/IHD zwemles aan kin-
deren met een verstandelijke 
beperking. De Baan doet dit 
in de Mytylschool in Haarlem 
en OIG/IHD in Zwembad De 
Heerenduinen. In Haarlem 
worden de kinderen opgeleid 
voor het A-diploma, waarna 
ze in IJmuiden door kunnen 
voor B en C. Dit heeft alles te 
maken met de grote van het 
opleidingsbad. In de Heeren-
duinen leidt de OIG op voor 
het A-B en C diploma.
Onder grote belangstelling 
van familie en vrienden heb-
ben elf leerlingen  afgelo-

pen zaterdag in Zwembad De 
Heerenduinen afgezwom-
men. Voor sommige leerlin-
gen was dit de beloning voor 
hun jarenlange wekelijks oe-
fenen op de dinsdag- of 
maandagavond. Dat ze  trots 
en blij  zijn met het behaalde 
resultaat blijkt wel uit de foto! 
De geslaagden voor het A-
diploma  zijn: Luna de Vlught, 
Tijmen van Neck. B-diploma: 
Tijmen van Neck, Kenzo van 
Veen, Reinout Trapman, Der-
rick Francis (57jr). C-diplo-
ma: Domán van Dorp, Tycho 
van Dorp, Roan de Graaf, Li-
sa Tjepkema, Mike Knoef, Ni-
gel Krul.

Regiokampioenen actief 
bij LTC Brederode

Santpoort-Noord - De fina-
les van de landskampioen-
schappen voor regiokampi-
oenen worden in het week-
einde van 25 en 26 juni ge-
speeld bij LTC Brederode op 
Sportpark Groeneveen in 
Santpoort-Noord. In de ca-
tegorieën Heren 17+, Dames 
17+ en Gemengd 17+ zullen 
de beste zaterdagteams met 
elkaar de strijd aangaan om 
de landstitel binnen te sle-
pen.
LTC Brederode is dit jaar voor 
de vijfde keer op rij de orga-
nisator van de spannende fi-
nalestrijd tussen de kampi-
oenen van de vijf landelijke 

regio’s. Het evenement staat 
garant voor twee dagen top-
tennis van nationaal niveau. 
Uit alle windstreken komen 
de teams met hun toeschou-
wers. Zaterdag 25 juni wordt 
10:30 uur het toernooi offici-
eel geopend door wethouder 
Baerveldt. 
De entree is gratis en de kan-
tine is uiteraard geopend. Op 
zaterdag worden de halve fi-
nales gespeeld, op zondag 
de finales, gevolgd door de 
prijsuitreiking. Aanvang op 
beide dagen om 11.00 uur. 
Bij slechte weersomstandig-
heden, dan wordt het Kenne-
mer Sportcenter gebruikt.

Winnaars fotowedstrijd 
museummiddag

Velsen – Zondag 17 april or-
ganiseerden de vier Velsense 
Musea een spectaculaire mu-
seummiddag met als thema: 
‘Proef de Velsense Musea’. De 
succesvolle middag trok zo’n 
1000 bezoekers. Niet alleen 
werd  in de verschillende mu-
sea van de speciaal voor deze 
dag bereide hapjes geproefd: 
er werd ook gefotografeerd.
Het Zee -en Havenmuseum, 
het Bunkermuseum en het 
Pieter Vermeulen Museum 

hebben ieder een winnende 
foto geselecteerd uit de op 
hun locatie geschoten plaat-
jes. De drie winnaars mogen 
een jaar lang gratis met het 
hele gezin de Velsense Musea 
bezoeken.
De winnaars zijn Hannah de 
Witte (12 jaar) bij het Zee- en 
Havenmuseum, Cedric Kyraly 
(12 jaar) bij het Bunkermuse-
um en Isabel en Sofie Kossen 
(6 jaar) bij het Pieter Vermeu-
len Museum.
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Westbroek introduceert 
Talentgericht Onderwijs

Velserbroek - Basisschool 
De Westbroek introduceert 
Talentgericht Onderwijs: indi-
vidueel onderwijsaanbod, met 
een begeleidingsdichtheid 
van één teamlid op 15 kinde-
ren, gericht op het ontwikke-
len van het talent van ieder 
kind. In het afgelopen school-
jaar bewees basisschool De 
Westbroek dat het mogelijk is: 
onderwijs aanbieden op maat. 
De school ging in september 
om. Het traditionele leerstof-
jaarklassensysteem werd ver-
laten. In het vervolg worden 
kinderen op De Westbroek 
niet meer ingedeeld op leef-
tijd, maar uitgedaagd op on-
derwijsbehoefte! Het resul-
taat is verbluffend. Er ontstaat 
daadwerkelijk groepoverstij-
gend onderwijs, waarbij kin-
deren iedere instructie genie-
ten in kleine groepjes en op 
hun eigen niveau. 
Volledig gebaseerd op leer-
doelen is dit onderwijsaanbod 
alles behalve vrijblijvend. Met 
een flexibiliteit van het Mon-
tessorionderwijs of de Vrije 
school en de pragmatische 
instelling van het traditione-
le onderwijs wordt het onder-
wijsaanbod op De Westbroek 
voor ieder kind apart voorbe-
reid. 
De planning van de lessen 
wordt in teamverband ge-
daan. Hier wordt veel aan-
dacht aan besteed. Door de 
data (alle vormen van infor-
matie) goed te bekijken en 
te analyseren is het niveau 

van het kind bekend en kan 
het aanbod op maat worden 
gemaakt. Deze planning lukt 
dus niet meer in 30 minu-
ten, maar vraagt wekelijks 3 
uur van de tijd. Dit lijkt mis-
schien veel werk, maar het 
resultaat is super motiverend. 
Er ontstaat dan iets wat bij 
veel scholen alleen in slogans 
voorkomt: onderwijs op maat
Deze voordelen worden ook 
gezien door nieuwe ouders. 
In het afgelopen schooljaar 
zijn de aanmeldingen toege-
nomen. Ouders zien dat het 
werkt. Daarnaast is de bege-
leiding van één teamlid op 15 
kinderen uniek te noemen. En 
dat zonder verhoging van de 
ouderbijdrage. Zelf kijken? 
Oriënterende ouders met 
peuters kunnen het hele jaar 
door contact opnemen met 
de school voor een bezoek in 
de klassen. Basisschool De 
Westbroek ligt aan de Platbo-
dem 201 in Velserbroek.

Santpoort-Noord - Zondag 3 juli wordt de traditionele jaar-
lijkse autozegening gehouden bij de Naaldkerk aan de Frans 
Netscherlaan. Automobilisten kunnen met hun auto weer de 
zegen krijgen namens Sint Christoffel, beschermheilige van 
het verkeer. De zegening vindt plaats na de kerkdienst die 
om 11.00 uur begint.

Cursusprogramma Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Het cur-
susprogramma 2016-2017 van 
de Vereniging Santpoorts Be-
lang is bekend. In het nieuwe 
seizoen geven zo’n 70 docen-
ten ruim 160 cursussen op het 
gebied van sport en bewegen, 
bridge, creativiteit, gezondheid, 
informatica, geschiedenis en 
kunstgeschiedenis, muziek, ko-
ken en talen. Ook kunt u in het 
komende seizoen elf bijzonde-
re lezingen bijwonen. Naast het 
vertrouwde cursusaanbod is er 
een ruim aanbod aan nieuwe 
cursussen. 
In de categorie gezondheid 
zijn dat Meditatie, Mindfulness 
voor ouderen en Critical Align-
ment yoga. Bridgers wisten al-
lang de weg naar ‘t Brederode 
Huys te vinden voor een cursus 
of een speelmiddag of -avond, 
maar nu kunt u onder deskun-
dige leiding ook het fascineren-
de Chinese spel Mahjong leren. 
Voor de creatievelingen zijn er 
naast alle vertrouwde cursus-
sen, zoals bijvoorbeeld teke-
nen, schilderen, zilversmeden, 
Japans keramiek en patch-
work, heel veel nieuwe uitda-
gingen. Wat dacht u van brei-
en voor beginners of gevor-
derden, breien met je armen 
of vingers, een art journal ma-
ken, knuffels als cadeautje, pa-
rels rijgen, fijnschilderen, colla-

ges maken, een winterlei ma-
ken of een vogelvoederbad, en 
nog veel meer. 
Op het gebied van informa-
tica kunt u weer lessen vol-
gen van de docenten van Se-
niorWeb waaronder overstap 
naar Windows 10 en werken 
met iPad of Tablet. Bij het aan-
bod kunstgeschiedenis vindt 
u cursussen te over waaron-
der Maniërisme, het Museum-
plein, Vier generaties Herodia-
nen, de Sovjet onder Stalin en 
Brezjnev, Vichy France. Op ver-
zoek is filosofie dit jaar weer te-
rug op het programma. Bij mu-
ziek een componistenportret 
van Erik Satie en bij de cursus 
Film de Cinema Noir. U kunt 
onder deskundige leiding een 
herfstwandeling maken in het 
mooie park Elswout. In de cur-
sus Klussen voor Vrouwen (ook 
voor mannen) leert u te hande-
len bij kleine klussen in en om 
het huis. Aan te raden is de cur-
sus Nieuwe Verkeersregels- en 
borden bij te wonen. Nieuw bij 
de kookcursussen zijn de Ara-
bische keuken en het bereiden 
van een volledige Indonesische 
rijsttafel. 
Wist u dat u iedere dinsdag-
morgen kunt fietsen en wande-
len in groepsverband? Is dat te 
zwaar, komt u dan naar de cur-
sus Dansen op internationale 

muziek, een leuke manier om 
toch goed te bewegen.
De aftrap van de lezingen is op 
dinsdag 27 september door drs. 
Koen Petersen over ‘De Race 
naar het Witte Huis’. Informa-
tie over alle lezingen vindt u op 
de website. En.. er gaat weer 
gezongen worden, Zingen op 
Zondag, elke derde zondag van 
de maand van 15.00 tot 17.00 
uur, van Bach tot Beatles.
Het volledige cursusaanbod, al-
le lezingen en alle andere acti-
viteiten van de Vereniging kunt 
u vinden op de website www.
santpoortsbelang.nl, evenals 
informatie over data, tijdstip-
pen en kosten. Alle cursussen, 
lezingen en activiteiten wor-
den gehouden in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid (ten-
zij anders vermeld). Leden van 
de Vereniging Santpoorts Be-
lang hebben voorrang. Lid wor-
den van de vereniging kan via 
de website. Alle verdere voor-
rangsregels en de spelregels 
staan genoemd op de website. 
Wie vragen heeft of inlichtingen 
wil over een cursus: tijdens het 
Open Huys op zaterdag 27 au-
gustus van 14.00 tot 16.00 uur 
kunt u zich verder laten infor-
meren door de aanwezige do-
centen of door de leden van het 
cursusteam.

LokaalAUTOSERVICE APK
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Zondag 26 juni wordt op het 
Velserduinplein (achter de 
Hema) weer een gezellige 
kofferbakmarkt georgani-
seerd. 

Net als vorige keer zal het weer 
vol staan met auto’s waaruit 
spullen verkocht gaan wor-
den. Er zal van alles te koop 
zijn. Wie ook aan deze markt 
wil deelnemen kan gewoon 
aansluiten in de rij. (reserve-
ren is niet nodig). De kosten 
zijn vanaf 10 euro per auto. De 
markt begint om 08.00 uur en 
zal om 15.00 uur weer afgelo-
pen zijn. Voor meer informatie: 
0255-518380 of 06-57539029. 
De volgende kofferbakmarkt is 
op 31 juli.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

Ondernemer René Hoogenboom van 
Subway IJmuiden doet een leuke geste 
op Veteranendag. 

Op zaterdag 25 juni zijn alle veteranen wel-
kom voor een gratis 6 inch grote Sub naar 
keuze, inclusief een kop koffi e of thee. 
Voor wie de formule nog niet kent: de Sub 
is een heerlijk broodje met beleg naar keu-
ze. Hoogenboom vindt dat alle veteranen ter 
wereld erkenning en waardering verdienen 
en draagt daar zijn eigen steentje (of eigen-
lijk broodje) aan bij.

Veteranendag bij Subway IJmuiden

Elke laatste zondag 
van de maand orga-
niseert The Vintage 
Store aan de Cruqui-
usweg 37A te Heem-
stede de (Kleding-) 
Kilo Sale. 

Op zondag 26 juni kun-
nen vintage fashion-
liefhebbers van 12.00 
tot 17.00 uur profi teren van geweldige kortingen. Alle A-klasse dames-, 
heren- en kinderkleding uit Londen hangt netjes gesorteerd per cate-
gorie, om heerlijk doorheen te struinen en op jacht te gaan naar favo-
riete vintage items. 

Afrekenen is nog nooit zo leuk geweest: shoppen – wegen – afrekenen 
naar gewicht: vanaf 7 euro per kilo (1 kilo = 4 tot 6 T-shirts). U spaart 
uw portemonnee én het milieu! 

Zie ook: www.thevintagestore.eu.

Zondag 19 juni was een spannende 
dag voor 39 leden van zwemvereniging 
VZV. Zij mochten die dag afzwemmen 
en deden dat met succes, want alle 
kinderen zijn geslaagd. 
Geslaagd voor A-diploma: Batin Yildiz, 
Sem Wiessner, Omar Wali, Romy An-
gel, Cathy van Bilderbeek, Daniel Sel-
lmeyer, Guus Lucas Kloosterman, Es-
mee Lieke van den Belt, Daan Leen-
dert Marten van der Lugt, Kim Worms, 
Donovan Joel Dames, Gijs Julian Abra-
hamse, Milou de Visser, Britt Moreels, 
Mats Molenaar, Juliette Shaw, Renata 
Rozsi, Stef van de Pieterman, Mike Hu, 
Anna Berkhout. 
B-diploma: Azra Hatice Altintas, Bru-
no Antonius Sassen, Jurriën Smit, Lo-
is de Pagter, Loïs Jade van der Steen, 
Michael Reinier Kofferman, Sem Wolt-
huis, Britt Jansen, Catherine Alltree, 
Lieke Iris van Leeuwen, Nikki Groen. 
C-diploma: Sarah de Mik, Kelvin van 
der Gaast, Jimmy Dennis Smits, Fen-
na Iboyca Monsieurs, Sanne Bakker-
nes, Lynn Schuring, Niki Pronk. 
(foto: Ron Pichel)

Gratis zomerhockey
bij KHC Strawberries

Ook dit jaar kunnen leden en niet-leden tijdens de 
zomerstop komen hockeyen bij KHC Strawberries 
in Driehuis. Van 27 juni tot en met 21 augustus is 
iedereen vanaf 7 jaar van harte welkom om te komen 
trainen onder leiding van Wilmer van Dijk en Suzanne
van Muiswinkel.
Hockey-ervaring is niet belangrijk; gezellig met z’n 
allen in de zomermaanden (blijven) hockeyen staat 
voorop. 
Jeugdleden en niet-leden vanaf 7 jaar trainen op 
zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Leden, 
trimmers en niet-leden vanaf 16 jaar zijn van harte 
welkom op maandagavond van 20.30 tot 22.00 uur. 
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Niet-leden kunnen tijdens de training een hockey-
stick van de club lenen. Het dragen van scheenbe-
schermers en een bitje is voor iedereen verplicht. 
Bitjes zijn onder andere te koop bij Huijg Sport in 
Haarlem. Dankzij de fi nanciële bijdrage van Pieter 
Delsman Makelaars uit Heemstede wordt Zomer-
hockey voor iedereen gratis aangeboden. Meer we-
ten? Mail naar zomerhockey@khc-strawberries.nl. 
(foto: Ed Geels)

39 Geslaagden bij VZVGratis zomerhockey

Kleding Kilo Sale



 
20   23 juni 2016

Velsen – Het college van Vel-
sen heeft op verzoek van de 
gemeenteraad het fenomeen 
‘blijverslening’ onder de loep 
genomen. Een blijversle-
ning is bedoeld voor mensen 
die aanpassingen willen la-
ten doen om zo lang moge-
lijk in hun eigen woning te 
kunnen blijven. Het gaat dan 
om ouderen en mensen met 
een ziekte of handicap. De 
blijverslening is in het leven 
geroepen door het Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting 
(Svn) en zou prima passen in 
het huidige beleid om men-
sen zo lang mogelijk zelf-
standig te laten wonen. Om-
dat het om een nieuw pro-
duct gaat zijn er nog geen 
cijfers bekend over de effec-
ten, maar toch heeft het col-
lege zich al een mening kun-
nen vormen. Zij vinden dat er 
wel goede argumenten zijn 
voor de blijverslening, zoals 
passend bij het huidige be-
leid en er zijn veel woningen 
in Velsen die aangepast kun-
nen worden. Ook wordt ver-
huizen op latere leeftijd als 
zeer bezwaarlijk gezien. De 
tegenargumenten wegen 
echter zwaarder. Om een blij-
verslening te verkrijgen moet 
men beschikken over vol-
doende spaargeld, eigen-
dom in hypotheek wordt niet 
meegeteld. Veel mensen zou-
den daarom niet in aanmer-
king komen voor deze le-
ning. De Wmo-doelgroep is 
een iets andere dan de doel-
groep voor de blijverslening. 
En ook betwijfelt het college 
of de lening wel altijd doel-
gericht zal worden ingezet, 
waardoor later misschien 
nog extra aanpassingen no-
dig zijn, zodat het in zijn ge-
heel duurder wordt. Een an-
der belangrijk punt is dat er 
minder woningdoorstroming 
komt als her en der wonin-
gen worden aangepast. Ook 
kleven er kosten aan de re-
geling, die het college, gezien 
het signaal dat er geen vraag 
is naar zo’n lening, liever ver-
mijdt. Wel is het college van 
plan de ontwikkelingen rond 
de blijverslening in de gaten 
te houden.

Blijverslening 
onder de loep

Velsen – Op donderdag-
avond 30 juni is een inloop-
avond in café Middeloo, van 
18.00 tot 21.00 uur. Thema: 
de renovatie van Waterloo-
laan/Zeeweg en de nieuwe 
rotonde op deze route.

Inloopavond 
Waterloolaan

Kinderen Boekanier 
dragen ‘waardenpakken’
IJmuiden - Elf jaar geleden 
is Schooljudo opgericht, een 
initiatief van oud wereldkam-
pioen en Olympisch medail-
lewinnaar Ruben Houkes. 
Niet alleen om zijn sport te 
promoten, maar om iedereen 
te overtuigen van de meer-
waarde van judo als opvoed-
kundig middel. Kinderen krij-
gen bij Schooljudo Skills for 
Life aangereikt. Zo ook de 
kinderen uit Velsen. Op SBO 
De Boekanier zijn de groe-
pen 3, 4 en 5 in de ban van 
Schooljudo. Deze school doet 
voor de eerste keer mee. 
Schooljudo wordt onder-
steund door twee landelij-
ke partners: zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis en IT-specia-
list Infotheek. Zij maken me-
de mogelijk dat elk jaar zo’n 
30.000 kinderen van 350 
scholen een aantal weken op 
de tatami (judomat) staan en 
een Schooljudo diploma ont-
vangen. Dit diploma krijgen 
de deelnemers niet zomaar. 
Zij werken zes weken lang 
onder leiding van een gedi-
plomeerde Schooljudo Enter-
trainer aan waarden als res-
pect, discipline en samen-
werken. Dit alles gewoon in 
de gymzaal, want deze wordt 

met echte judomatten en 
waardenpakken omgetoverd 
tot een dojo. Jesse Thörig 
van Jesse Yukio verzorgt de 
lessen op SBO De Boekanier. 
Kinderen die judo heel leuk 
vinden kunnen bij de judo-
school echte judolessen vol-
gen. 
Reeds hebben tien scho-
len meegedaan aan het 
waarde(n)volle Schooljudo. 
SBO De Boekanier sluit als 
elfde school het eerste jaar 
van het tweejarig programma 
af. Door een fi nanciële bij-
drage van de gemeente Vel-
sen hebben de kinderen van 
SBO De Boekanier kunnen 
Schooljudoën. 
Om de start van het nieu-
we schooljaar te vieren orga-
niseren Schooljudo.nl, ABC 
Kops en de gemeente Velsen 
een groot Schooljudofeest in 
Sporthal Zeewijk op donder-
dag 22 en vrijdag 23 septem-
ber. Ouders, familie, vrienden 
en betrokkenen zijn van har-
te welkom en mogen de kin-
deren aanmoedigen. De pre-
cieze invulling van dit feest 
wordt via de scholen gecom-
municeerd. Het belooft een 
gigantisch Schooljudofeest 
te worden!

Van Mossel sponsort 
Telstar Streetleague

Velsen-Zuid - Van Mossel 
Peugeot in Heemstede is van-
af 2016 sponsor van de Telstar 
Streetleague. Het autobedrijf 
aan de Cruquiusweg, dat ook 
de gemeente Velsen in zijn ver-
zorgingsgebied heeft, maakt het 
mede mogelijk dat het maat-
schappelijke straatvoetbaltoer-
nooi voor meisjes en jongens 
van 12 tot en met 15 jaar dit jaar 
doorgang kan vinden.
Vestigingsdirecteur Michiel 
Dussel van Van Mossel Peuge-
ot Heemstede vindt het leuk en 
belangrijk om op deze manier 
uiting te geven aan de maat-
schappelijke betrokkenheid van 
zijn bedrijf. ‘Met deze sponso-
ring dragen we bij aan de leef-
baarheid in de buurt. En we be-
vorderen de  gezondheid, de 
sportiviteit en de betrokkenheid 
van jongeren bij hun leefomge-
ving. Dat is toch een zeer waar-
devolle investering?’
De Telstar Streetleague is een 
initiatief van de stichting Telstar 
Thuis in de Wijk, dat dit evene-
ment samen met het jongeren-
werk van stichting Welzijn Vel-
sen, Buurtsport Velsen, Sport-
Support en de club Telstar or-
ganiseert. Deze partijen dragen 
net als autobedrijf Van Mossel 

en de gemeente Velsen ook bij 
aan de Streetleague, zowel in fi -
nanciële als in personele en fa-
ciliterende zin.
Anders dan in de voorgaan-
de jaren zijn de voorrondes van 
de Telstar Streetleague 2016 dit 
keer niet in het voorjaar, maar 
na de zomervakantie. 
Deze voorrondes zijn op 14 sep-
tember op het Cruijffcourt in 
IJmuiden-Zeewijk, op 21 sep-
tember aan de Wieringer Aak 
in Velserbroek, op 28 septem-
ber op het Homburgplantsoen 
in IJmuiden en op 5 oktober op 
het veldje Dijkzigtlaan/Delft-
plein in Haarlem-Noord, op de 
grens met Santpoort. De laatst-
genoemde locatie is nieuw!
De fi naleronde is later in ok-
tober in het Rabobank IJmond 
stadion van Telstar, voorafgaan-
de aan een thuiswedstrijd van 
de Witte Leeuwen. De  jongens- 
en meisjesteams kunnen die fi -
nales halen door zowel goed te 
voetballen als door een nuttige 
wijkbijdrage te leveren.
Zie voor meer informatie en in-
schrijving www.telstarstreet-
league.nl en Facebook.com/Tel-
starStreetleague of ga naar de 
buurtsportcoach bij jou in de 
buurt. (foto: Ron Pichel)

Velsen - De gemeente Velsen 
kent een Wmo-regeling tege-
moetkoming meerkosten 2015, 
dit is een fi nanciële ondersteu-
ning van 275 euro per persoon 
per jaar voor de (in)directe 
meerkosten voor personen met 
een beperking of chronische 
psychische of psychosociale 
problemen. Om in aanmerking 
te komen gelden een aantal 
voorwaarden. U kunt de tege-
moetkoming over het jaar 2015 
tot 1 juli 2016 aanvragen en 
over het jaar 2016 tot 1 juli 2017. 
U kunt de vergoeding aanvra-
gen via het formulier aanvraag 

Wmo tegemoetkoming meer-
kosten. Het formulier is te ver-
krijgen via de gemeente of via 
de Formulierenbrigade Velsen. 
De Formulierenbrigade Velsen 
is een project van de gemeente 
Velsen en Socius Maatschap-
pelijk Dienstverleners. Zij bie-
den ondersteuning bij het aan-
vragen. Verder kijken zij naar 
waar u mogelijk nog meer recht 
op hebt.  U kunt een afspraak 
maken via 088-8876900. De 
Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd bij Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners, 
Plein 1945 nr. 10 in IJmuiden.

Formulierenbrigade
Workshop beelden maken
Velsen-Zuid - Op vrijdag 8 
juli 2016 is de workshop beel-
den maken op informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude. 
Van stevig draad maak je een 
frame van een vis, dans of le-
zend fi guur,  waarna je dit gaat 
bekleden met stof die is ge-
dompeld in stofverharder. Het 
beeld kan binnen, maar na 
een goede afwerking, ook in 
de tuin of op het balkon staan. 
Het kunstwerk mag meteen 
mee naar huis. De workshop is 
van 13.00 tot 16.00 uur en kost 
37,50 euro inclusief alle mate-
rialen, koffi e en thee. Aanmel-
den kan via 023-5202828 of 
zorgvrij@spaarnwoude.nl.
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Onderhoud 
middensluis

IJmuiden - Rijkswaterstaat 
is maandag gestart met de 
onderhoudswerkzaamheden 
aan de middensluisbrug, 
aan de kanaalzijde. Het gaat 
om het verwijderen, opknap-
pen en terugplaatsen van de 
wielstellen van de brug. Zo 
blijft de brug in goede con-
ditie. In april zijn de wielstel-
len onder de brug aan de 
zeezijde al vervangen. Vaar-
verkeer en weggebruikers 
ondervinden weinig tot geen 
hinder van de werkzaam-
heden. Om de werkzaam-
heden aan de middensluis 
uit te kunnen voeren wordt 
de brug aan de kanaalzij-
de steeds kortdurend ge-
stremd. Dat gebeurt op ‘ver-
keersluwe’ tijdstippen. Ver-
keer over de weg kan de 
middensluis passeren via de 
brug aan de zeezijde. Ver-
keersregelaars zijn ter plaat-
se om de verkeersstromen in 
goede banen te leiden. Het 
scheepvaartverkeer kan ge-
bruik makens van de overi-
ge sluizen. De verkeersluwe 
tijdstippen zijn bepaald aan 
de hand van een verkeers-
telling, die tussen 23 mei en 
7 juni is uitgevoerd. Hierin is 
naar een optimum gezocht 
voor zowel het scheepvaart-
verkeer als het wegverkeer. 
De werkzaamheden aan 
de brug over de midden-
sluis zijn gepland op vrij-
dag 24 juni van 08.00 tot cir-
ca 10.00 uur, dinsdag 28 juni 
van 09.30 tot circa 11.30 uur, 
donderdag 30 juni van 08.00 
tot circa 10.00 uur, maan-
dag 4 juli van 09.30 tot cir-
ca 11.30 uur, woensdag 06 
juli van 08.00 tot circa 10.00 
uur, vrijdag 8 juli van 08.00 
tot circa 10.00 uur en dins-
dag 12 juli van 09.30 tot cir-
ca 11.30 uur. Tijdens de re-
novatie van de Velsertun-
nel adviseert Rijkswaterstaat 
weggebruikers om via de A9 
en de Wijkertunnel te reizen. 
De route over het sluizen-
complex wordt dringend af-
geraden omdat scheepvaart 
er altijd voorrang heeft, ook 
tijdens de spits. (foto: Rijks-
waterstaat)

Velsen op de bres
voor statushouders
Velsen – De gemeente Vel-
sen heeft een motie inge-
diend bij de Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten (VNG) 
om de regelingen rondom 
huisvesting van statushou-
ders te verbeteren. Het gaat 
dan vooral om de verruiming 
van de financiële mogelijkhe-
den om statushouders ver-
sneld te kunnen huisvesten. 
Als harde randvoorwaarde 
wil Velsen een integrale hou-
ding van het Kabinet in maat-
werkafspraken met gemeen-
ten.
Zoals is gebleken uit de be-
sprekingen met Rijksvast-
goedbedrijf over het huren 
van het missiehuis voor sta-
tushouders, blijken bepaalde 
rijksorganisaties een ander 
belang te hebben dan ver-
eist is om het grote probleem 
rond huisvesting van status-
houders in gemeenten op te 
lossen. Ondanks de inzet van 
de gemeente Velsen lukte het 
niet om het contract op rede-
lijke gronden rond te krijgen.
Dat verhaal vertaalt de ge-
meente Velsen nu in haar 
motie naar de VNG. In het 
Bestuursakkoord van no-
vember 2015 zijn een ge-
meentelijk versnellingsargu-
ment (GVA) en een subsidie-
regeling huisvestingsvoorzie-
ning in het leven geroepen 

om statushouders versneld 
te kunnen huisvesten. Ge-
meenten maken echter nog 
maar weinig gebruik van de-
ze GVA, vanwege de ondui-
delijkheid over eventuele ver-
lenging. Aan de subsidie-
regeling zitten strikte voor-
waarden over de maximale 
prijzen vast, waardoor tijde-
lijke woonvoorzieningen fi-
nancieel niet haalbaar blijken 
te zijn. In het Uitwerkingsak-
koord komen deze regelin-
gen en knelpunten nauwe-
lijks aan de orde. 
Daarom dringt de gemeente 
Velsen aan op concretere af-
spraken en verbetering in het 
akkoord. De motie werd 8 ju-
ni ingediend tijdens de alge-
mene ledenvergadering van 
de VNG.
Tijdens beantwoording van 
vragen in de Tweede Kamer 
over de reden van de vastge-
lopen onderhandelingen in 
Velsen, zei minister Blok dat 
de huurprijs (15 procent van 
de marktconforme waarde) 
al erg laag is. De bezwaren 
van de gemeente Velsen gin-
gen echter niet over de huur-
prijs maar over de extra voor-
waarden die Rijksvastgoed-
bedrijf stelde. In ieder geval 
is er nog geen oplossing voor 
de opvang van meer status-
houders in Velsen.

Dagverse maaltijd 
gratis thuisbezorgd

Santpoort-Noord - Geen 
tijd, geen zin of niet in staat 
om zelf te koken? Dan biedt 
de maaltijdservice van Pri-
meurshop Bol uitkomst! Veel 
senioren maken al jaren tot 
volle tevredenheid gebruik 
van de service, maar daar 
komen de laatste tijd steeds 
meer jonge mensen bij. Zij 
ontdekken hoe gemakkelijk 
het is om een dagverse maal-
tijd (warm of koud) thuis te 
laten bezorgen.
,,De maaltijdenservice is 
sinds de start in 2003 een 
groot succes’’, vertelt Ard 
Bol. ,,In het begin waren het 
er zo’n veertig per dag, maar 
dat aantal is gestaag ge-
groeid naar bijna 1500 per 
week. 
De maaltijden worden altijd 
bereid met verse producten 
van lokale winkeliers: vlees 
van Slagerij Van der Linden, 
kip van Poelier Van Ofwe-
gen, vis van Santpoort aan 
Zee en groente uit onze pri-
meurshop. Wij maken ge-
bruik van de keuken van Ser-
viceflat De Luchte in Drie-
huis, waar tevens wordt ge-
kookt voor de bewoners.’’

De maaltijden kunnen be-
zorgd worden in IJmuiden, 
Velsen-Zuid, Driehuis, Vel-
serbroek, Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid, Bloemen-
daal, Overveen en Haarlem. 
De menukaart voor de nieu-
we maand verschijnt altijd op 
de 20ste van de maand. Hier-
op staat hoofdzakelijk Hol-
landse kost, maar minstens 
eenmaal per week wordt uit-
geweken naar gerechten 
uit aan ander land. ,,Bij ons 
hoeft u geen abonnement 
af te sluiten’’, zegt Bol. ,,Voor 
tien uur ’s ochtends laten we-
ten dat u die dag een maaltijd 
wilt ontvangen, is voldoende. 
Staat er een ingrediënt bij dat 
u niet lust? Wij houden graag 
rekening met uw persoonlij-
ke wensen.’’ 
Een dagverse maaltijd kost 
7,95 euro voor een norma-
le portie en 6,75 euro voor 
een seniorenportie. Dit is in-
clusief bezorging in één van 
bovengenoemde plaatsen. 
Meer weten? Kijk op www.
primeurshopbol.nl of bel 023-
5378325. Even binnenlopen 
op de Hagelingerweg 1 kan 
natuurlijk ook.

Velsense roeier pakt 
drie nationale titels
Santpoort-Noord - Olav 
Molenaar (17) heeft afge-
lopen weekend drie Neder-
landse titels behaald tijdens 
het NK roeien voor junioren. 
Op de Bosbaan in Amster-
dam wist de Spaarne-roei-
er samen met Jorke Kooijen-
ga (Willem III), Gert-Jan van 
Doorn (Die Leythe) en Tho-
mas van Olderen (Cornelis 

Tromp) een prachtige pres-
tatie neer te zetten. Het drie-
tal kwam in drie verschillen-
de nummers als eerste over 
de finish. De jongens ma-
ken deel uit van de nationa-
le selectie en zijn in voorbe-
reiding voor het WK voor ju-
nioren dat in augustus wordt 
gehouden in Rotterdam. (fo-
to: Jip Swildens)

Theo Bellaart wint 
opnieuw NK Lawn Bowls

Regio - 14 dagen terug won Theo Bellaart het NK Triples 
en afgelopen weekend won hij met zijn teamgenoten, Guur-
tje Copier, Andy Docter en Willem Lodewijkx het NK Fours 
Lawn Bowls op de Bowlsgreen aan de Zomervaart in Haar-
lem. Zij versloegen in een zeer spannende finale het team van 
de Utrechtse Bowlsclub Oudenrijn met 14-11. In 2015 werd 
deze titel ook gewonnen door dit team.





 
24   23 juni 2016

IJmuiden - Op vrijdag 1 juli 
wordt er in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat 250 een orgel-
concert gegeven door de or-
ganist André van Vliet. Hij 
studeerde op het conserva-
torium te Utrecht bij onder 
meer Nico van den Hooven, 
Jan Welmers en Jan Raas. 
Van Vliet behaalde in 1991 
het einddiploma. Hij maak-
te meerdere CD’s op gro-
te orgels in binnen- en bui-
tenland, is dirigent van een 
drietal koren en geeft jaar-
lijks veel concerten als so-
list en als begeleider. Hij is 
ook regelmatig te zien in 
het TV-programma: ‘Neder-
land zingt’. Op vrijdag 1 ju-
li bespeelt Van Vliet de bei-
de orgels in de Nieuwe Kerk 
en het programma bevat 
werken van onder andere 
Bach, Reger, Monnikendam 
en Bédard. Daarnaast speelt 
hij ook een aantal koraal-
bewerkingen van Feike As-
ma en Herman van Vliet. Het 
concert begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Wel 
wordt er na afl oop een deur-
collecte gehouden ter bestrij-
ding van de onkosten.

Orgelconcert 
in Nieuwe Kerk

Velsen-Zuid - Zaterdag 
hebben de scouts van Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers 
de klimmuur in Spaarnwoude 
getrotseerd. Sommige scouts 
(jongens en meiden van 11 
tot 15 jaar) vonden het wel 
een beetje spannend want 
met hoogtevrees 15 meter 
omhoog klimmen? 
Het ging echt supergoed met 

wat tips van de leiding en 
aanmoedigingen van de an-
dere scouts. Het klimmen 
bood uitdaging genoeg voor 
iedereen en wat mooi om 
te zien dat iedereen elkaar 
steunde, aanmoedigde en 
zekerde!
Tijdens deze middag speel-
den de jongenswelpen (7 tot 
11 jaar) een quiz die gemaakt 
was door een jeugdlid. Het 
was een spannende quiz. De 
meisjeswelpen leerden inge-
wikkelde knopen te leggen. 
En platte knoop lijkt zo een-
voudig maar dat viel toch nog 
niet mee. Ook maakten zij 
nog een spelletje van hout en 
touw waarbij ze zelf moesten 
zagen.
Ook zin in een leuke uitda-
ging? Bij diverse leeftijds-
groepen is er voldoende 
ruimte voor nieuwe leden. De 
IJmondtrekkers kunnen ook 
nog nieuwe leiding gebrui-
ken. Zie www.ijmondtrek-
kers.nl.

Met ligfi etsen door duinen
IJmond - Leerlingen van ze-
ven middelbare scholen heb-
ben vorige week in de duinen 
rond Wijk aan Zee deelge-
nomen aan de Sunrider Ral-
ly van Tata Steel. 
Een team van het Regius Col-
lege uit Schagen heeft de in-
novatieprijs gewonnen. Leer-
lingen van het Felisenum uit 
Velsen-Zuid zijn winnaars 
van de designprijs en een 
team van de Academy van 
Tata Steel heeft de rally ge-
wonen. Er deden in totaal 
dertien teams mee. 
De rally is de afsluitende fase 
van een project waarbij leer-
lingen zelf een aerodynami-
sche ligfi ets bouwen, verbe-
teren en in de praktijk testen. 
De teams worden niet alleen 
beoordeeld op de resultaten 
van de rally, maar ook op de 
kwaliteit van de technische 
verbeteringen die ze hebben 
doorgevoerd, het design en 
de communicatie en sponso-
ring. Zo leren jongeren hoe 
fascinerend en uitdagend het 

is om in een multidisciplinair 
project samen met techniek 
bezig te zijn. Daarbij gaat het 
erom dat ieders talenten op-
timaal worden benut om als 
team het beste resultaat neer 
te zetten.
De competitie met ligfi et-
sen is door Tata Steel opge-
zet, in samenwerking met Al-
liander. De leerlingen ont-
vangen de ligfi ets als bouw-
pakket. Ze moeten de fi ets 
zelf monteren. Vervolgens is 
het zaak om slimme techni-
sche verbeteringen te beden-
ken en te implementeren, zo-
dat je de concurrentie te snel 
af kunt zijn. Eerst ondergin-
gen alle ligfi etsen eerst een 
technische keuring en leg-
den de teams uit welke ver-
beteringen ze hebben door-
gevoerd. Een bijzonder on-
derdeel van het project vorm-
de de opdracht om zelf een 
overkapping te ontwerpen en 
te bouwen, zodat de bestuur-
der ook in de regen droog 
blijft. (foto: Tata Steel)

De Vliegende 
Hollander naar Zeist

IJmuiden - Door een eerste 
plaats te behalen in de dis-
trictsfi nales in Uithoorn heb-
ben de meiden uit groep 5/6 
van De Vliegende Hollander 
de landelijke schoolvoetbal-
fi nales bereikt. Het was in 
Uithoorn wel even zwoegen 
in het warme weer, maar na 

de 1-0 in de fi naleronde te-
gen een school uit Amster-
dam roken de meiden een 
overwinning en joegen ze er 
nog twee tegen het net: 3-0! 
Gisteren is het team van De 
Vliegende Hollander de strijd 
aangegaan met de vijf beste 
meidenteams van Nederland.

Velsen-Noord - In het 
weekend van 25 juni gaat de 
A jeugd van HCV ‘90 uit Vel-
sen-Noord met enkele vrien-
den meelopen met de sa-
menloop voor hoop. 
Tijdens deze actie, welke 
in Heemskerk plaats vindt, 
gaan teams 24 uur achter el-
kaar lopen en verdienen ze 
met deze loop geld wat ze 
aan een goed doel schenken. 
De A jeugd van HCV ‘90 heeft 
het KWF als goed doel geko-
zen en hoopt 1000 euro bij 
elkaar te lopen. Die 1000 eu-
ro proberen ze binnen te ha-
len door donateurs te werven 
en door diverse acties. Zo 
hebben ze al tweemaal een 
spaarpot geplaatst in de kan-
tine van HCV ‘90 tijdens een 
groot evenement en hebben 
ze op die manier 220 euro 
opgehaald. Een andere actie 

van de groep is om lege sta-
tiegeldfl essen in te zamelen. 
Op het dorpsfeest van aan-
komend weekend in Velsen 
Noord kunnen mensen fl es-
sen inleveren en de fl essen 
kunnen ook ingeleverd wor-
den op de Ladderbeekstraat 
48.
De groep loopt onder de 
naam FC Geitenkoppen, een 
naam die tijdens het afgelo-
pen Italië-weekend spontaan 
werd verzonnen door een van 
de meiden en die sindsdien 
als bijnaam voor de groep 
wordt gebruikt.
Wilt u de meiden en hun 
vrienden ook steunen? Elk 
bedrag is welkom. Kijk dan 
op acties.samenloopvoor-
hoop/fcgeitenkoppenlopen-
voorhetkwf.nl. U steunt niet 
alleen deze sportieve groep, 
maar ook het KWF.

Kampioensteam 
bij LTC De 

Heerenduinen
IJmuiden - Tennisvereniging 
LTC De Heerenduinen heeft 
weer iets te vieren, want het 
team Zaterdag competitie 
gemengd 2, derde klasse is 
kampioen geworden. In het 
team spelen Jeroen Rutte,  
Ronald Klinkenberg, Machiel 
Twisk, Leonoor Leijen, Kelly 
Broere en Ilona Kieft.

IJmuiden - Zondag 26 ju-
ni is er van 15.30 tot 17.30 
uur Kliederkerk in de Ich-
thusburcht (naast de Ich-
thuskerk. Dit is een ge-
zellige, creatieve middag 
voor kinderen en hun ou-
ders of opa’s en oma’s 
rond een bepaald thema. 
Samen kliederen, rommel 
maken, spelen, vieren en 
vooral heel veel ontdek-
ken. De middag wordt af-
gesloten met gezellig sa-
men eten (en dat mag met 
je handen). Opgeven kan 
via jan.tjaltje@ziggo.nl of 
0255-535309.

Kliederen in 
Ichthuskerk





GESLAAGD!
Tender College
VMBO Basisberoepsge-
richte leerweg (BB): Nina 
Agterberg, Jelle Bakker, Di-
ana van Belzen, Fabiënne de 
Boer, Zübeyde Çekiç, Soraya 
van Egmond, Jordy Gottaut, 
Mehdi Idroui, Rachel Koe-
ne, Sanne van Lochem, Selin 
Tekku�, Sven Wempe, Chelli-
na Wielart. VMBO Kaderbe-
roepsgerichte leerweg (KB): 
Danilo André, Renee de Bil-
de, Tamer Çetin, Wesley van 
Doesburg, Quincy Olden-
burg, Amber Peschar, Ster-
re Peschar, Shenna Schipper, 
Boyd Smit, Jelle Stomphorst, 
Samuel Vreede.

Maritiem College 
IJmuiden
Basisberoepsgerichte
leerweg: Jordy van Braak, 
Dani Montana Bronkhorst, 
Wesley Kevin Burger, Nick 
Dooms, Martijn Meijer, Ryan 
Silvester Valantino O’Reilly, 
Maurice Frederik Antoi-
ne Vranken, Bantu Benja-
min Wakuteka, Jan Martin 
Wessel, Wesley Wilffert, Ge-
mengde leerweg: Thomas 
Paul Casey Basioni, Johan-
nes Benjamin Blaauw, Tan-
guy Gavard, William Hom-
brequito Junior Gerth, Darren 
Lorenzo Wijnand Lute, Quinn 
Pul, Stan Willem Zwiers. Ka-
derberoepsgerichte leerweg: 
Björn Beekhuizen, Tiffany 
Bosma, Frank Gerrit Bouw-
man, Tijmen Tristan Drost, 
Lucas Erich, Mandy Herm-
sen, Leon van der Hoorn, 
Boy de Jong, Coen Kat, Jelle 
Langbroek, Bas Ströbele, Rik 
Jopie Wesseling, Jarno Ro-
berto Frederik van Winger-
den, Simon van Zanen. 

Technisch College Velsen
Basisberoepsger ichte 
leerweg: Jeremias Christop-
her Arnaud de Calavon, Cas 
van Balen, Jordi Bastmeijer, 
Raymond Bisenberger, Mat-
thijs Günther Blaas, Dylan 
Blenk, Armando Leonar-
do Roberto Bont, Fabio Lo-
renzo Breeuwer, Lars Nico-
laas van Dooren, Dylan de 
Graaf, Tycho de Groot, Vin-
cent Hoogzaad, Rutger Hui-
der, Joey Kloosterman, Mat-
thijs Knol, Donny Corne-
lis Adrianus Korthuis, Mus-
tafa Kubat, Jesse Laverman, 
Bachir Meqor, Stijn Moreira, 

Joey Oepkes, Jeroen van Os, 
Bram Ottenhof, Moos Pee-
reboom, Ferry Post, Donny 
Prins, Jack Pruis, Nick Pruis, 
Douwe Nicolaas Ramakers, 
Kevin Arjunkoemar Ramday-
al, Bram van Rixel, Timo Ros-
kam, Thom Rustemeijer, Jor-
dy Schram, Mark van Son, 
Ronald Tilstra, Brian Tuin-
stra, Tessa Nicole Volkers, 
Julian Paul Vollmer, Maxen-
tius Petrus Vrouwe, Raymon 
Waal, Youri Welgraven, Bob-
by Christopher Wisse, Stijn 
Wissenburg, Nicolaas Johan-
nes de Wit, Tom Zschöttche. 
Leerwerktraject Bouw: Cor-
nelis Talsma.
Kaderberoepsgerichte 
leerweg: Beau Booms, Sil 
Jozeph Theodorus Borst, 
Luuk Braaij, Mees Herma-
nis den Braven, Lars Rut-
ger Broek, Robbie Buur, Jel-
le Christiaan den Dekker, 
Youk Dirksen, Max Adrianus 
Jacob Dobber, Danny Does, 
Sjoerd Duindam, Mats van 
Eeken, Viggo de Graaf, An-
ton Erik Johannes Hendriks, 
Esli Paulus van Heusden, 
Wouter Etar Hilbers, Jurri-
en Gerardus Hoop, Moestafa 
Hussein,Tiemen Ate IJskamp, 
Mike Johannes Janssen, Ya-
nick Jolly, Melvin de Jong, 
Tjeerd Stuart Miguel Kes-
ting, Emma Aloysia Johan-
na Knijnenburg, Ruben Pjotr 
van Kooten, Johnno Joëll de 
Korte,Daniël Kraai, Thomas 
Robert Krom, Gijs Kunnen, 

Ozan Tolga Kutlu, Jesse van 
der Laan, Paul Daniël Pinto 
Gonçalves, Salvatore Battista 
Pirinu, Adrian Tomasz Przy-
tula, Gerardus Cornelis Hier-
onymus van Rijssen, Mikey 
Romkes, Jasper Michiel van 
Roode, Chris Snijders, Jere-
my Gerardus Henk Radix, Si-
bren Karel Wietse Holpher-

nus Velthuijs, Roy Verburg, 
Lars Vlieland, Rick Kevin Vos, 
Levi Vriesema, Joost Pieter 
Koendert van der Wal, Mees  
Julian van Wel, Mees Wies-
sner, Stefan Winter, Stef van 
der Zee, Marco Jari Zegeling, 
Aaron Zuidema. Gemengde 
leerweg: Ramon Pieter Jo-
hannes Alders, Aaron van 
de Berg, Martijn Petrus Buur, 
Mitch Comis, Aron van Eer-
den, Noah Timótheüs van 
Heusden, Sam Holten, Hoyte 
van Hoytema, Jens Alexan-
der Koerhuis, Ronald Joran 
Jacobus van der Kuijl, Nick 
van Loenen, Flip van der Ma-
rel, Ferd Yvo Leonard Ouden-
dijk, Duco van Rixel, Ivar Vis-
ser, Koen Wilmink, Ernst Zo-
mer. 

Ichthus Lyceum
HAVO: Quint Aardenburg, 
Tibe Al-Hilali, Walter van Ale-
wijk, Niels Anker, Izmay Au-
kes, Britt Bakker, Denise 
Bakker, Claire van den Berg, 
Martijn Bijnsdorp, Sophia 
Bliek, Lars Bos, Alex Bou-
desteijn, Nigel Bouman, Yan-
nick Branco Cardoso, Man-
dy van Broekhuizen, Romy de 
Bruin, Jeffrey Buis, Jens van 
der Burg, Yang Min Chen, Ja-
de Dalgarno, Steff Dek, Am-
ber van Dok, Max Doorn-
bosch, Robin Duineveld, 
Bente Faassen, Job Fontijn, 
Bibi Glas, Lyon Goes, Lars 
de Haan, Jesse Halderman, 
Manon Heiliegers, Daan van 

Hijum, Daan Hoogland, Yu-
man Hordijk, Mariëlla van 
der Horst, Carlijn Jager, Tho-
mas Jansema, Jani Jovano-
vic, Leander Király, Liset-
te Knook, Iris Koreman, Bar-
rie Kors, Hidde de Kort, Ilona 
Kossen, Tessa Koster, Joost 
Lastdrager, Olaf Litjens, Berr 
Celil Macaltay, Denise Mar-

tens, Ramon Mozaffarian, 
Kim Mulder, Sander Neder-
stigt, Hicolas Neves Olivei-
ra, Max Nieveld, Roos Ouwe-
hand, Donadoni Petter, Gina 
Plug, Nigel van Polen, Daan 
Postma, Merle Pruis, Juli-
an Raouf, Sadaf Rauf, Tom 
Reinhard, Joeri de Rijk, Nick 
van de Ruit, Hidde Ruiter, 
Natascha Schager, Daphne 
Schollink, Lana Schouten, Ta-
ra Schouten, Daan Sneekes, 
Jari Snoeks, Thomas Soeter-
broek, Tijn Spierenburg, Da-
niël Steen, Jelle van Sunder, 
Maudy Teucher, Rosa Thijs-
sen, Jens Tinholt, Nick Tin-
holt, Noeka Tromp, Dami-
an Udo, Rowan de Valk, Kiki 
Veerdig, Maartje Veldhuisen, 
Laura Velgersdijk, Rens de 
Vries, Danny Wassink, Anouk 
Zandbergen, Naomi Zwager, 
Daan Zwetsloot. 
Atheneum: Suzanne Al-
derliefste, Koen van Asselt, 
Maartje van Asselt, Mark 
Barg, Griffi n Beaumont, Sa-
bine Boon, Irene Cauwels, 
Quinten Chap, Rom Dek-
ker, Gitta Dirksen, Bas van 
der Donk, Jip Grimminck, 
Tom Groffen, Esmé Habra-
ken, Jard van der Heijden, 
Niels Heinemeijer, Kai Hen-
ning, Joris Holleman, Bram 
Hoogerheide, Suzanne van 
Iterson, Britt Jansen, Han-
nah Jansen, Bram de Jong, 
Niels Kadijk,  Nicole Kollerie, 
Tim Koster, Annoek van Ko-
ten, Bart Lamers, Jurre van 
der Linden, Lotte Molenaar, 
Bart Mulder, Christiaan van 
den Oever, Kelly van Omber-
gen, Melana Out, Tom Ree-
meijer, Daphne Rijerse, Lob-
ke van Rooijen, Calvin Schee-
lings, Mitchell Schrijver, Tim 
Sewalt, Eva Speijer, Vincent 
Steenstra Toussaint, Daan 
Stuvel, Iris Teunissen, Marla 
van der Velden, Michelle Ver-
burg, Lisa Weber, Anne Wel-
link, Livv Wetting. 
Gymnasium: Demi Baltus, 
Michiel Cassee, Martijn van 
den Hoek, Floortje van Iter-
son, Stijn de Ligt, Maud Mar-
tens, Fabian Nijhof, Arman-
do Noordzij, Daphne Ouds-
hoorn, Jaro Reinders, Zoë 
van Rixel, Shirley de Wit.

Vellesan College
VMBO Handel en Admi-
nistratie (BB): Fleur Baars, 
Nabil Bajnan, Ezza Bashar-

dost, Quinten Blokker, Lesley 
Bos, Marit Bos, Maeve Cor-
dia, Ilyasse El Hammdaoui, 
Shahid Gazi, Jordy van de 
Graaf, Yannick Heijne, Joann 
Kruijff, Siána Oudemast, Bi-
anca Swager, Daan Tol, Ro-
nald de Vaal, Chiara Ver-
steeg, Wesley Voordewind, 
Noa Wiese. 
VMBO Sport, Dienstver-
lening en Veiligheid (BB): 
Mikey Bulens, Quincy Hen-
nequin, Justen Kranthove. 
VMBO Zorg en Welzijn 
(BB): Daimy van der Aar, Bo 
van Driest, Cherida Huis in 
tVeld, Sylvana Kraaijenoord, 
Priscilla Langius, Naomi Rof-
felsen, Laura Schoorl, Verena 
Smeenk, Blossom Staalman. 
VMBO Handel en Admini-
stratie (KB): Rana Akay, Di-
mitri Armenakis, Viktor Bak-
ker, Noud Bijster, Tanisha de 
Champs, William Chen, Salim 
Darrari, Cees van Duijven-
bode, Oltan Güler, Kevin Hu, 
Jeanet Jongejan, Iris Kesse-
ler, Jaimy-Lee Krumeich, Bas 
Loef, Kirstin Mantje, Adela 
Mikic, Kornelia Olbromska, 
Christiaan Olthoff, Jessie Phi-
lippo, Dylan Poelstra, Donny 
van der Putten, Leanne Ro-
zemeijer, Noortje Rozemeijer, 
Merve Sari, Anne Schenk, 
Lara Straatman, Megan Vel-
linga, Brandy Verdonkschot, 
Djamilla van der Weide, Da-
nique Wessels, Lola Zonne-
veld, Bram Zwanenburg. 
VMBO Sport, Dienstver-
lening en Veiligheid (KB): 
Jim Adema, Jesse Baaij, Ré-
mon van Bakkum, Danique 
van den Burg, Sam Eveleens, 
Anwar Fadlallah, José Fer-
nando Miguel, Marloes van 
Geijlswijk, Kevin Hermans, 
Fleur van den Heuvel, De-
nise Hilgers, Sabine Hoog-
land, Esmeralda Kaasen-
brood, Beaudine Kors, An-
gelique van Londen, Nick 
van der Meer, Hamze Moha-
med, Sacha Paul, Wesley van 
der Plas, Eefje Schol, Michael 
Stenvers, Isabella Strackx, 
Levi Werkman. 
VMBO Zorg en Welzijn 
(KB): Najla Azizi, Noa Bak-
ker, Lisette Coule, Teddie van 
Dijk, Jaydi Dubois, Jousra El 
Oche, Felicia Jandl, Michelle 
Keijer, Elise Kieftenbeld, Ja-
mie-Lee van der Molen, Ro-
salie Moreira Rodrigues, Jes-
sica Mulder, Claudia Peil, Di-



di van der Putte, Romy van de 
Putte, Brittany Schoone, Brit-
ney Steenbergen, Alissa van 
der Zwan. 
MAVO: Sophie Adriaanse, 
Amira Ali, Justin Balm, Tho-
mas Beers, Donny van den 
Berg, Jasper Bijl, Kayleigh 
Binkhorst, Stephanie Blok, 
Elsa Boon, Ivo Brouwer, Aron 
Buijs, Sanne Colin, Dylan 
Criens, Zeen Dahbour, Nick 
Dekker, Tom Dohme, Chahida 
Driouech, Volkan Dur, Ethem 
Gargili, Vanisha Geerlings, 
Nora van Geldorp, Matthew 
van der Graaf, Niels Groot-
veld, Otta Hijdendaal, Niki-
ta Hooiveld, Rosa van Huffel, 
Filip Hulsman, Ginger Iskes, 
Kevin Jansen, Kelly Jiang, 
Joyce Kabel, Robin Kamstra, 
Milou Kleijn, Kay Kuitwaard, 
Mika Lemm, Melinda Lok-
horst, Lois Maas, Roxanne 
Maks, Quinty Meijer, Loui-
se Meyer, Demi Nat, Do-
rus Nijman, Lisanne Piepers, 
Mylène van Platerink, Nao-
mi Poelarends, Joëlla Post, 
Jordy van Rijn, Jesse Roest, 
Melissa Roquas, Bob Roze-
meijer, Sander Ruder, Kiki de 
Ruig, Anne Ruijgvoorn, Barry 
van Schagen, Romy Schnei-
der, Marten Schoorl, Jos-
hua Seijmonsbergen, Amber 
Sickman, Eva Smit, Elsbeth 
Soellaart, Denice Spijker, Fa-
bio Steltenpohl, Yuri Stra-
ting, Kikki Swier, Romy Ter-
voort, Nancy Themmen, Do-
guca Uygun, Claire van Veen, 
Denise Veldman, Laura Ver-
wijk, Jeroen Visser, Iris de 
Vries, Bas Wagendorp, San-
ne Westerwal, Kristie Wijn-
ker, Jennifer Winter. HAVO: 
Zakaria Abdellaoui, Tugba 
Akkas, Carlo Aland, Moham-
med Alkaabi, Irene Bal, San-
der van Beek, Noa van den 
Berg, Denise Boelsma, Lau-
ra Dudink, Rachid Elkhatta-
bi, Gina Gase, Fabian Golds-
ack, Bart de Haan, Juul Hee-
remans, Mick Hermans, Nik-
ky van Huffel, Siem van de 
Kraats, Angel Lohr, Renée 
Luijken, Tom Mulder, Maceo 
Novica, Tess van Oudheus-
den, Britt Reijnders, Bart Rö-
ling, Dion Spanjaard, Lies van 
Wijngaarden, Marcella Yoo-
ng, Lejla Zenkic, Quinty Zon, 
Robin Zwirs. VWO: Jim Berg-
huis, Kelvin de Bruin, Dennis 
Edam, Jessica van den Ende, 
Tim Kippersluis, Jary Kroon, 

Sam Mak, Pien Mensonides, 
Annemijn Mors, Thom Peet-
oom, Tom Ramakers, Imme 
Verschuren, Bryan Vis, Wes-
sel van Woensel.

Gymnasium Felisenum
Branco Adelaar, Kamiel 
Bakx, Tara van Belkom, Flo-
rian Bennebroek Evertsz’ , 
Rowan Berg, Sara Bleeker, 
Thom Bleeker, Rik Blokland, 
Matthijs Bodt, Myrna van den 
Bos, Noa  van den Bos, Fe-
lix Brakel, Paul Corzilius, Jip 
Dekker, Matthew Dekkers, 
Maartje Diroë, Laura van der 
Doorn, Jeroen Duijn, Veer-
le Eijsbroek, Merrel Forster, 
Skyler Geijsen, Boy van Gen-
nip, Quinten Groenendaal, Ti-
mo Haakman, Thomas Ha-
gel, Laurens Harms, Lynn de 
Hart, Evelien Heesterbeek, 
Bram Hof, Robert Kamphof, 
Annelies Kan, Julia Keirsgie-
ter, Martijn Kenselaar, Do-
minique Knip, Romme Knol, 
Tim Koks, Amber Korver, Jo-
nathan Koutstaal, Rosi-
ta Kraamwinkel, Leanne van 
der Kuijl, Tim Kunis, Anne 
Lammertsma, Sam de Lan-
ge, Niek van Leeuwen, Eva 
Lohman, Rogier Los, Daan 
Molleman, Esmée Mooy, 
Laurens Münch, Stephanie 
Nieuwenhuizen, Sophie Nij-
kamp, Kirsten Nijssen, Julia 
Noordenbos, Jip van Onsel-
der, Hanna Oosterhoff, Lau-
rens Prast, Davita van Raam-
sdonk, Patrick Raphaël, Pie-
ter Rebel, Maurits van Rees, 
Jorrit van Rheenen, Siem Ro-
thengatter, Floris van Rutten, 
Marin Schadee, Eva Schu-
macher, Tim Serbée, Nerissa 
Smit, Nick van Stijn, Michael 
Stroet, Eva Vaes, Kim Ver-
hoef, Damon Vermeeren, Flip 
Vervliet, Tom Vos, Merel Vos, 
Rob Vreugdenhil, Samantha 
Webbe, Annick Weterings, 
Betty Wijker, Job de Wit.

Het Schoter
MAVO: Abdil Uslu, Amrita 
Bawa, Bas Westerbrink, Bas-
tiaan Nuijten, Bente Plaats-
man, Bilal El Miloudi, Bou-
dewijn Stecher, Boutaina El 
Hafi di, Cris Herkemij, Cüneyt 
Avci, Daan van Steijnen, 
Daan Vink, Denise Staven-
uiter, Emilia Sirovina, Esmée 
Brouwer, Felicia van Leuven, 
Gaula Dekker, Ghislaine Del-
forge, Isa Witteman, Isabel 

Fletcher, Jan Overbeek, Jes-
sy de Ridder, Kiran Bawa, La-
ra Spanjaart, Lorenzo Inti-
li, Lotte Berndsen, Lotte van 
Keulen, Mahad Fahiyeh, Ma-
hado Ismail, Max Eken, Max 
Kuvener, Mees Borger, Mela-
nie Zorn, Michelle de Groot, 
Mick Govers, Milad Nas-
seri, Nabil El Gourari, Nick 
Baas, Nikki Oosterling, Otta-
vio Apicella, Pelle Wytzes, Pe-
pijn Zeilstra, Per Molenaar, 
Pim Böhm, Pip Swaan, Rick 
Schelvis, Romy Zwart, Roos 
Gacic, Rosa de Reijger, Ro-
wan Vonk, Sam El Wahy, Sam 
Timmers, Samantha Me-
lein, Sem Buitenhuis, Teeuw 
Schravesande, Tessa Tim-
merman, Tijn Severin, Tristan 
Stöcker, Tycho Groeneveld, 
Yassine Aouragh, Yerusha 
Bernadina, Youssra Ben Had-
di, Zoë Hekelaar, Zoë van der 
Gulik. 
HAVO: Abdelilah Oulhadj, 
Anna Niczaj, Annemarie 
Romkes, Axel Wijzenbroek, 
Bart de Leeuw, Bo Visser, 
Bram van Elk, Casper van 
Zijp, Cherelle van Empelen, 
Daimy Dolron, Damiën Bei-
lenhoff, Ella van Vloten, Em-
me-Lotte Buis, Fay Kessens, 
Ferry van Leuffen, Floris van 
Buuren, Gaby Galstyan, In-
ge Langereis, Janine Bliek, 
Jasmijn van Keulen, Jeani-
ne Molenaar, Jill Kernekamp, 
Jip Leferink, Jorn Wester-
brink, José Broesder, Josien 
Verloop, Kelsey van Geldorp, 
Lars Riggelink, Lina Hei-
tor Cascais, Lisanne Kolk-
man, Lotte Rothweiler, Loub-
na El Kanddousi, Lucas de 
Waaij, Luuk Dijkstra, Margret 
Nashed, Marit Duivenvoor-
de, Marlinde Helmantel, Max 
Buijs, Meike Ploem, Melanie 
Versteeg, Melvin van Keste-
ren, Merel Perquin, Michelle 
Mulders, Midas Milosavljevic, 
Midas Vork, Mohamed Mal-
loul, Narsh Ralph, Nina Be-
steman, Olivier Overman, Pa-
ola Butte, Pien van Meegen, 
Rabia Alpaydin, Rabie Bala-
di, Rijk Crolla, Robert Hubert, 
Roby Roest, Rody van Rooij-
en, Roy de Graaff, Ruby Kors, 
Sarah Bik, Selina van Maren, 
Shukria Mohamed, Sterre 
Veen, Stijn Teeuwen, Sukruye 
Batan, Suzanne Ebbing, Thi-
an Kaag, Thomas Garrelts, 
Ties de Vink, Tijn Geelen, Tijn 
van der Helm, Timo Nies-

ten, Tristan Schenk, Véroni-
que Stapper, Yannes Schu-
ring, Yassine Hammou, Zaka-
ria Bouzeya, Zeynep Kahya, 
Zoë van Wijngaarden. 
VWO: Anne Kempers, Anne 
Verhalle, Babeth van Loon, 
Daan Butterman, Els Snijder, 
Esmée Koster, Esther Scho-
tanus, Fenna Foole, Isa Ver-
min, Issa Hanou, Jainaba 
Keita, Jelmer van Hoek, Kees 
Prins, Kiki Visser, Kirsten Snij-
ders Blok, Lisa Merkx, Maria-
ma Keita, Niels Lambers, Paul 
Hulswit, Robin Groenhart, 
Ruby Aarts, Sanna Overbeek, 
Suzanne van Wieringen, Tom 
van den Brenk.

Duin en Kruidbergmavo
MAVO: Ilse Ang, Kevin Apel-
doorn, Koray Arslan, Maaike 
van Assema, Steyn van Asse-
ma, Redah Aziz, Jesper Bag-
chus, Frank van Bakkum, 
Lesley Basstra, Alana Beau-
mont, Onur Bisgin, Milan Bo-
hoslawec, Kim Boot, Lars Co-
lombo, Cerian Commandeur, 
Stan Eefting, Marjolein van 

den Eshof, Jessica Freeke, 
Noah van Geijtenbeek, Ru-
dy Geissler, Zoë Gerritsen, 
Linde Gombault, Jochem de 
Graaf, Esli Groot, Meike de 
Haan, Britt Heijne, Shu-San-
na Hoekstra, Romy Hoog-
land, Max van Houwelin-
gen, Rosanna Hulsman, Jas-
mijn Hulswit, Moshtak Hus-
sein, Younes Id-Rahou, Jes-
se Jaspers, Lindsay Kacimi, 
Patrick Keuter, Ralph Kleijne, 
Marloes Klein, Martijn Klous, 
Rick Koerts, Milana Koet, 
Joep Kraaijeveld, Youri van 
der Kuijl, Sebastiaan Kwaak, 
Sophie Kwak, Wesley Luiting, 
Thijs Maes, Floris Muller, Li-
sa Nanninga, Beyza Oraz, Di-
lara Özcan, Sanne Pfaff, Nao-
mi Pieters, Richelle Schwarz, 
Emma Snijders, Jos de Sousa, 
Sven Starken, Emma Stroet,  
Korie Trieu, Romy Turk, Pa-
trick Vader, Mathijs de Valk, 
Koen Verkruyssen, Vera de 
Vries, Maaike de Vries, Kiet 
van Wijk,  Isa Witteman, Tess 
van der Zwart. 

GESLAAGD!
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HCV 
‘Bestzittend 
ruitersport-
centrum’

Velsen-Zuid - Om het belang 
van een goede houding en zit 
te benadrukken, heeft de hip-
pische brancheorganisatie de 
FNRS  Zitcompetitie in het le-
ven geroepen. Deze competitie 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
begrip. Ieder jaar doen er meer 
ruiters mee en de verwachting 
is dat ook tijdens de editie van 
dit jaar weer veel enthousias-
te manegeruiters meedoen aan 
de voorrondes. De voorronde/
selectiedag werd georgani-
seerd bij Hippisch Centrum Vel-
sen. Twaalf ruiters waren gese-
lecteerd om Hippisch Centrum 
Velsen te vertegenwoordigen 
tijdens de Regiofi nale, welke 
zondag 19 juni bij Manege de 
Eenhoorn te Blokker werd ge-
houden. Die dag werd tijdens 
een spannende prijsuitreiking 
in Blokker bekend gemaakt dat 
Hippisch Centrum Velsen vier 
winnaars mee mag nemen naar 
de kwartfi nale. De Kwartfi nale 
wordt zondag 4 september ge-
houden bij Meers Paardencen-
trum te Nieuw Vennep en Ma-
nege de Groote Wielen te Ros-
malen. Lotje Mes werd eerste in 
categorie 2. Amber Stoel werd 
eerste, Isabelle Wakkers twee-
de en Jody Burger werd fraai 
vierde in categorie 3.  Ook de 
ruiters Demi Kaandorp, Yuca 
Kalf, Ruby Burger, Emma Snij-
ders, Barbara Servaas, Kelly 
Schoorstra-de Jager en Mirel-
le Baars hebben erg goed ge-
reden. Het ruitersportcentrum 
maakt tijdens de regiofi na-
le kans op de prijs ‘Bestzittend 
FNRS Ruitersportcentrum van 
2016’. Er werd een gemiddel-
de berekend van de beste acht 
deelnemers per ruitersportcen-
trum. Hippisch Centrum Velsen 
behaalde de hoogste punten en 
mocht de beker mee naar huis 
nemen en mag zich een jaar 
lang Bestzittend Ruitersport-
centrum van deze regio noe-
men. Een fantastische prestatie! 
De winnaars van de kwartfi na-
le strijden tijdens Horse Event in 
Deurne in de halve fi nale.  De-
zelfde dag strijden de winnaars 
van de halve fi nale in een spec-
taculaire fi nale om de titel ‘Be-
stzittende FNRS Manegerui-
ter van 2016’. De winnaars uit 
de vier categorieën ontvangen 
de hoofdprijs, het inmiddels be-
kende en begeerde ‘Dagje Aca-
demy’, welke vanuit de FNRS 
in samenwerking met Acade-
my Bartels aan de ruiters wordt 
aangeboden. De ruiters ontvan-
gen tijdens het ‘Dagje Acade-
my’ onder andere een rondlei-
ding en een les van Imke Schel-
lekens-Bartels.

Soli treedt op 
tijdens Brederodejaar
Santpoort-Zuid - In 2016 
is het 450 jaar geleden dat 
200 Nederlandse edelen een 
smeekschrift aanboden aan de 
landvoogdes Margaretha van 
Parma. Ze vroegen daarin om 
verlichting van de inquisitie-
maatregelen van de Spaanse 
overheerser. De historische ge-
beurtenis vond plaats op 5 april 
1566, onder leiding van Hendrik 
van Brederode. Het vormde uit-
eindelijk de aanzet tot de ‘Tach-
tigjarige Oorlog’ 
In de drie ‘Brederodegemeen-
ten’ Heerhugowaard, Velsen en 
Vianen, wordt het hele jaar op 
diverse momenten met aller-
lei activiteiten, exposities, voor-
drachten en muziekuitvoerin-
gen aandacht aan besteed. 
In Velsen zal het Harmonieor-
kest van Muziekvereniging So-
li op zondagmiddag 26 juni om 
14.00 een buitenconcertconcert 
geven in het kader van brede-
rodejaar2016.nl. Het orkest zal 

opgesteld zijn direct voor de 
slotgracht zodat het publiek tij-
dens het concert zicht heeft 
op de resten van wat eens het 
kasteel Brederode was voor de 
Spanjaarden het in 1573 plun-
derden en in brand staken.
Het concert biedt een zeer ge-
varieerd programma. Met on-
der andere een heroïsche ope-
ningsfanfare en Olympische 
tune, maar ook een Bolero Kel-
tische klanken en fi lmmuziek 
bij een nooit gemaakte fi lm die 
u er zelf bij mag denken. Kort-
om reden genoeg om het con-
cert te bezoeken en tevens de 
ruïne te bezichtigen of de ruï-
ne te bezichtigen en tevens het 
concert beluisteren.
Voor bijwonen van het concert 
geldt dat u de toegang tot de 
ruïne van Brederode dient te 
betalen, het concert is verder 
gratis. De ruïne is geopend van-
af 10.00 tot 17.00 uur. Het con-
cert start om 14.00 uur. 

Lars Bottelier 
Nederlands Kampioen

Velsen - Afgelopen week-
end heeft Velsenaar Lars Bot-
telier de Nationale titel op de 
5000 meter vrije slag opge-
eist. In  Dordrecht zwom hij 
tevens onder het limiet voor 
het jeugd-WK dat in juli wor-
den gehouden in Hoorn. On-
der begeleiding van coach 
Hans van Vastenhoven zwom 
Lars naar een eindtijd van 
55:48.62. Dat was ruim onder 
het gestelde limiet van 56:40. 
Lars: ,,De race ging heel erg 
goed, ik kwam gelijk in het 
goede ritme. Na 400 meter 
nam ik de leiding en die heb 
ik tot het eind vast gehouden. 
Ik had zelfs een persoonlijk 
record op de 1500m als tus-
sentijd.’’
Zijn 55:48 was de vierde tijd 
op de eeuwige Nederlandse 
ranglijst waar niemand min-

der dan oud-Olympisch kam-
pioen Maarten van der We-
ijden bovenaan staat. Een 
prestatie van formaat dus! De 
KNZB maakt na overleg de 
defi nitieve selectie voor het 
Nederlands team plaats en 
Lars hoopt zich hiervoor na-
tuurlijk te plaatsen. 

IJmuiden - Dit jaar zal voor 
de 37ste keer van 4 tot en 
met 8 juli de jaarlijkse zwem-
4daagse plaatsvinden in 
zwembad De Heerenduinen.
Er kan gestart worden tus-
sen 18.15 en 20.00 uur. Van 
de vijf avonden moeten er 
vier worden gezwommen. In-
schrijven kan bij de recep-
tie van het zwembad.De kos-
ten bedragen 9,00 per per-
soon, met medaille of 7,50 eu-
ro per persoon zonder me-
daille. Kinderen die zich via 
JeugdSportPas óf school op-
geven kunnen voor 5 euro 
komen zwemmen. Voor al-
le deelnemers is het verplicht 
een zwemdiploma te hebben. 

Kinderen die bij op B- of C les 
zitten hebben gratis toegang, 
maar zij dienen zich wel in te 
schrijven. Op het terrein zijn 
diverse activiteiten en aan de 
inwendige mens wordt ook 
gedacht. 

Wat is dat toch met de ge-
meente Velsen en de denk-
wijze naar haar burgers toe? 
IJmuiden, een klein dorp met 
een rijke historie en een di-
versiteit aan inwoners, inwo-
ners van alle komaf en ver-
schillende milieus.
Als ‘buitenstaander’ zie ik 
dat er een grote wil is om 
iets te maken van IJmui-
den, maar het is het steeds 
net niet. Ik woon nu 8 jaar in 
IJmuiden, met plezier maar 
er is zo veel te veranderen 
om het voor een ieder naar 
de zin te maken, IJmuiden 
eens anders op de kaart te 
brengen dan het kleine rom-
melige dorpje waar de rook 
van de hoogovens uitkomt.
De Lange Nieuwstraat wordt 
nu aangepakt en gaat er zo-
als verwacht goed uitzien, 
ook de IJmuiderstraatweg 
heeft een forse opknapbeurt 
gekregen.
Maar nu de ergernis:  zwem-
bad de Heerenduinen, een 
prachtterrein op een he-
le goede locatie. In de he-
le omgeving van IJmuiden is 
er niet echt een mooi zwem-
bad te vinden, uit de he-
le buurt komen mensen hier 
zwemmen. Waarom dan zo’n 
klein zwembad, de entree-
prijs schept toch wel de ver-
wachting dat je een aar-
dig zwembad met facilitei-
ten mag verwachten. Niks is 
minder waar, het zwembad 
is klein, er hangt geen sfeer. 
Het zwembad is van de ge-
meente, en ook het onder-
houd. Vele kinderen zitten 
op zwemles, als je daar als 
ouder zit te wachten op je 
kind is het leuk dat er buiten 
speelattributen staan voor de 
jongste kinderen. Tot zover 
prima, maar…. Wanneer de-

ze defect zijn is het de taak 
van de gemeente dit te her-
stellen.
Hoe kan het dat de gemeen-
te er totaal geen prioriteit 
op heeft staan om dit te ver-
helpen? Wekenlang staat er 
een speeltoestel dat afge-
zet is met lint. Wanneer deze 
eindelijk is weggehaald blijft 
het een lege plek. Wat is dit 
toch, is het nu zo’n opgave 
om dit alles voor de klanten 
van het zwembad, de kinde-
ren van je eigen gemeente, 
weer op te knappen en leuk 
te maken?
Nog zo’n situatie in Velser-
beek: in de zomer een hele 
leuke speeltuin voor kinde-
ren. Een bereikbaar iets voor 
een ieder. Dit kost geen geld 
dus iedereen kan hier spe-
len en laten spelen. Het leu-
ke is hier dat er in het wa-
ter gespeeld kan worden. 
Hoe krankzinnig is het dan 
dat de gemeente onder-
houd gaat plannen aan de-
ze betonnen bak met de zo-
mer in opkomst? Het onder-
houd is netjes, maar waar-
om dan weer weken wach-
ten? Plan dit onderhoud en 
voer het meteen uit. Er zijn al 
dagen geweest dat kinderen 
daar lekker hadden kunnen 
spelen. Er zijn mensen die 
geen zwembad of uitjes kun-
nen betalen, dan is het bos 
een leuk iets. Zorg dat ook 
deze mensen volop kunnen 
genieten.
Het zijn hele kleine dingen, 
maar dit zegt wat over de 
gedachtegang van de ge-
meente.
Gemeente waar bent u mee 
bezig, denk eens aan de in-
woners van IJmuiden
 
M. Folsche



Lezing over luchtoorlog 
boven IJmuiden

Beverwijk - Op donderdag 23 
juni zal historisch onderzoe-
ker Hans Nauta op uitnodiging 
van het Historisch Genoot-
schap Midden-Kennemer-
land (HGMK) een lezing hou-
den over de luchtoorlog boven 
IJmuiden gedurende de Twee-
de Wereldoorlog. Het is de 
laatste lezing van het HGMK 
die wordt gehouden in het har-
moniegebouw aan de Groe-
nelaan 74. Na de zomer zullen 
de lezingen plaatsvinden in het 
nieuwe historisch informatie-
centrum, dat aan het Wester-
houtplein wordt geopend.
IJmuiden was in de Tweede 
Wereldoorlog een belangrij-
ke plaats voor de Duitse be-
zetter en werd dan ook tot ‘Fe-
stung IJmuiden’ bestempeld 
en zwaar verdedigd. De haven-
stad werd herhaaldelijk van-
uit de lucht aangevallen. In 
het begin van de oorlog wa-

ren de Hoogovens en haven 
nog een voornaam doelwit, la-
ter ook de betonnen onder-
komens voor de motortorpe-
doboten. In de lente van 1944 
kenden de luchtaanvallen een 
hoogtepunt, toen op één dag 
390 bommenwerpers meer 
dan 1.400 bommen afwierpen. 
Tijdens de lezing toont Hans 
Nauta filmbeelden die nooit op 
televisie of internet vertoond 
zijn. Nauta bestudeert al meer 
dan 25 jaar de luchtoorlog bo-
ven Noord-Holland in binnen- 
en buitenlandse archieven. Hij 
heeft inmiddels een archief op-
gebouwd van vele tienduizen-
den documenten en beeld-
materiaal. De zaal gaat open 
om 19.30 uur, de lezing begint 
om 20.00 uur. Leden van het 
HGMK hebben gratis toegang 
op vertoon van hun ledenpas, 
anderen betalen 4,00 euro. Zie 
ook www.hgmk.nl.

VARA naar 
IJmuiden

IJmuiden - De VARA verruilt 
vanaf 25 juni het Utrechtse ca-
fé Florin voor Paviljoen Zeezicht 
in IJmuiden. Vanaf het strand 
maakt de omroep negen weken 
lang iedere zaterdagmiddag het 
nieuwe radioprogramma Twee 
aan Zee. Een journalistiek en 
humoristisch liveprogramma vol 
interviews, cabaret, livemuziek 
en onverwachte gebeurtenis-
sen. Wisselende duo’s tekenen 
voor de presentatie. Zo trappen 
Dolf Jansen (Spijkers met Kop-
pen) en Pieter Kok (Ekdom in de 
Ochtend) samen af. Nieuwe ta-
lenten als cabaretier Kiki Schip-
pers (onder andere Druktema-
kers, Radio 1 en tekstschrijver 
Spijkers met Koppen) en Mar-
tijn Kardol (winnaar Leids Ca-
baretfestival 2016) zorgen voor 
zang en humor. Ook achter de 
schermen werkt een bijzonder 
team aan het programma. Ver-
schillende radiomakers zeggen 
hun vertrouwde job even vaar-
wel en doen in de zomermaan-
den iets heel anders. Zo regis-
seren Felix Meurders (Spijkers 
met Koppen) en Frank van ‘t Hof 
(Vroeg op Frank) Twee aan Zee.
Het strand van IJmuiden biedt 
mogelijkheden voor wat meer 
actie op de radio. Zo wordt er 
gesport met oud-wielrenner Mi-
chael Boogerd en topvoetbal-
ster Daphne Koster. Ook heeft 
IJmuidenaar Hans Klok beloofd 
langs te komen om iets bijzon-
ders te doen. Op het terras van 
Paviljoen Zeezicht is plek ge-
noeg voor livemuziek van on-
der meer Bewilder, Royal Engi-
neers en Jeangu Macrooy. Twee 
aan Zee, van 25 juni tot en met 
20 augustus iedere zaterdag van 
12.00 tot 14.00 uur bij de VARA 
op NPO Radio 2.

Shantykoren in Duinpark
IJmuiden - Midden in Duin-
park Zeewijk, achter de Ster-
flat in IJmuiden, ligt een mooi 
Amfitheater. Een aantal jaren 
achtereen hebben de shanty-
koren Nortada en Grace Dar-
ling hier concerten gege-
ven. Dat werd door de buurt-
bewoners erg gewaardeerd 
dat bleek toen vorig jaar door 
omstandigheden het concert 

niet door kon gaan. Op ve-
ler verzoek hebben Nortada 
en Grace Darling besloten dit 
jaar weer een concert te ge-
ven. Dat gebeurt op zaterdag 
25 juni om 14.00 uur. De toe-
gang is gratis. De koren hopen 
dat de bewoners massaal naar 
het optreden komen kijken 
en meezingen. Als het regent 
gaat het optreden niet door.

IJmuiden - Op 21 juni 1944 
overleed de verzetsman Jan 
Bonekamp. Deze IJmuidense 
hoogovenarbeider was toen 
pas 30 jaar. Hij liet een vrouw 
en dochter achter. 
Het was deze week 72 jaar 
geleden dat Bonekamp 
zwaargewond raakte bij een 
aanslag (samen met Hannie 
Schaft uitgevoerd via het ge-
organiseerde verzet) op de 
gehate en gevreesde Zaanse 
politiecommandant Willem 
Ragut. Gewond als hij was, 
wist Bonekamp niet meer te 
ontkomen en viel hij in de 
handen van de politie en de 
bezetter, die hem voor ver-
hoor overgebracht naar Am-
sterdam. Daar is hij uitein-
delijk aan zijn verwondingen 
bezweken.  
Maar wie was Jan Bone-
kamp? Wat voor man was 
hij? Hoe kwam hij in con-
tact met de sociale bewe-
ging, de vakbond en de com-
munistische partij? Wat voor 
rol heeft hij daarin gespeeld? 
Wat was zijn relatie met de 
andere leden van het geor-
ganiseerde verzet, zoals Ni-
co van Nieuwkoop, Jacob 
Wijker, Jan van der Zwaag 
en Daan Stapper? Wat deed 
hij bij de Hoogovens, waar 
hij als chauffeur werkzaam 
was? Met wie had hij daar 
contact en wat deden zij bij-
voorbeeld in de aanloop naar 
wat later de Februarista-
king van 1941 is gaan heten 
en de april/mei stakingen in 
1943? Hoe verder nadat We-
ij, Strengholt, Warmenho-
ven, Sieraad, Kuyper, Dallin-
ga, Maarschalkerweerd, Vis-
ser, Buding en Bijmholt op 
22 januari 1943 worden ge-
arresteerd? Wat was zijn rol 
in het gewapende verzet en 

wat is bekend van de acties 
waarbij hij betrokken was? 
Wat was het resultaat van 
zijn inzet? Wat was de re-
actie van de bezetter? Wel-
ke prijs heeft hij en zijn fa-
milie betaald? Welke plaats 
heeft hij en hebben zij ver-
worven in de herinnering en 
de geschiedschrijving over 
de Tweede Wereldoorlog? 
Deze en vele andere vragen 
wil het herdenkingscomité 
van Jan Bonekamp proberen 
te beantwoorden in een pu-
blicatie. Al 10 jaar wordt op 
initiatief van Conny Braam 
op de vierde mei op de Wes-
terbegraafplaats in IJmui-
den Jan Bonekamp en de zij-
nen herdacht. Dan wordt stil 
gestaan bij hun strijd van 
toen, door die te verbinden 
met de actualiteit van van-
daag. Elk jaar komen flar-
den van de vergeten en ver-
loren gewaande geschiede-
nis van en rond deze IJmui-
dense verzetsheld boven wa-
ter en elk jaar groeit het aan-
tal onbeantwoorde vragen. 
Groeit ook de verwondering 
waarom niet al eerder een 
meer omvattende geschie-
denis over deze man is ver-
schenen. 
Daarom doet het Bonekamp 
herdenkingscomité een drin-
gende oproep aan alle inwo-
ners uit de IJmond en uit de 
streek waar Bonekamp ac-
tief was om herinneringen en 
documenten te helpen ver-
zamelen om de bovenstaan-
de vragen te kunnen beant-
woorden en om zo tot een 
evenwichtig en een gefun-
deerd beeld te komen van 
deze man. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Erik 
Gerritsma: erikgerritsma@
gmail.com of 06-26396078. 

Nieuwe 
aanvaller 

Telstar
Velsen-Zuid - Telstar en De-
nis Mahmudov hebben over-
eenstemming bereikt over een 
contract voor 1 jaar met een 
optie voor nog een seizoen. De 
26-jarige aanvaller van Mace-
donische komaf sluit vandaag 
aan bij de groep. Mahmudov 
is geen onbekende in Neder-
land. Eerder speelde hij voor 
AGOVV, PEC Zwolle en Spar-
ta. Vooral in Rotterdam wist 
de aanvaller indruk te maken 
en dwong daarmee een trans-
fer naar Levski Sofia af. Na één 
seizoen Sofia en een uitstapje 
naar Armenië keert Mahmud-
ov weer terug in Nederland, 
waar hij zich voorlopig Witte 
Leeuw mag noemen.

Delta Singers sluiten 
tiende seizoen af

IJmuiden - Het tiende sei-
zoen van Gezelligheidskoor 
de Delta Singers uit IJmuiden 
wordt op 23 juni afgesloten 
met een open podium in de 
oefenlocatie Velserduin. Op 
2 augustus zijn ze om 15.00 
uur in Huis ter Hagen te Drie-
huis, 4 augustus om 14.30 uur 
in het Reinaldahuis te Haar-
lem, 12 augustus om 14.45 
uur in Velserduin te IJmuiden, 
24 augustus om 14.30 uur in 
Overspaarne te Haarlem en 
op 2 september om 14.45 uur 
weer in Velserduin te IJmui-
den. Voor verdere informatie 
zie www.deltasingers.nl.
In de maanden juli en augus-
tus is het vakantie. De eerste 

donderdag in september is de 
eerste repetitie om 19.30 uur 
in Verpleeghuis Velserduin, 
Scheldestraat 101 in IJmui-
den. 
De Delta Singers bestaan 26 
oktober 10 jaar. Zondag 23 
oktober wordt er in Buurtcen-
trum de Dwarsligger een Ko-
renfestival georganiseerd en 
27 oktober is er een feest-
avond voor de leden. 
De Delta Singers zoeken al-
tijd versterking, vooral man-
nen. Kijk eens bij een optre-
den of ga langs tijdens een 
oefenavond in Velserduin. U 
kunt ook contact opnemen 
met het secretariaat Elly Enti-
us 06-10318237.
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Bewoners niet blij met opvolger Golfbreker
IJmuiden - Te hoog, te 
pompeus en te weinig 
parkeerplaatsen voor de 
buurt. Dat zijn in het kort 
de bezwaren van Buurtco-
mité Griftstraat, Geleen-
straat en Vechtstraat tegen 
de plannen van vier nieu-
we woningblokken aan de 
Lange Nieuwstraat, naast 
Velserhof. Het buurtcomi-
té gaat zeker zienswijzen 
indienen tegen de bouw-
plannen zoals Woningbe-
drijf Velsen die heeft ge-
presenteerd. 

In 2012/2013 konden de 
meeste omwonenden zich 
prima vinden in de bouw-
plannen van De Golfbreker, 
op dezelfde locatie, ook om-
dat er een ondergrondse par-
keergarage zou komen en de 
bouwhoogte aanzienlijk lager 
was. Maar het waren slech-
te economische tijden en de 
plannen waren te ambitieus 
voor die tijd, zodat het hele 
plan werd afgeblazen. 
Nu zitten dezelfde bewoners 
met een bouwplan in hun 
maag gesplitst waar zij to-
taal niet blij mee zijn. Er komt 
geen ondergrondse parkeer-

garage, dus de bewoners van 
108 nieuwe woningen moe-
ten ook in de buurt parke-
ren. Weliswaar worden er 143 
nieuwe parkeerplaatsen ge-
creëerd, maar die komen wel 
in deze buurt, niet alleen op 
eigen terrein van het project. 
De buurt is niet blij met de 
geplande parkeerplaatsen, 
omdat die de toch al smalle 
straten nog nauwer maken. 
,,Het is nu al zoeken naar een 
plekje en nu parkeren veel 
bewoners hun bedrijfsbusjes, 
waar er hier nogal wat van 
zijn, tegen het braakliggend 
terrein aan, waar niemand er 
last van heeft’’, aldus Sander 
van het comité GGV, die in 
2011 naar de buurt verhuisde 
met het plan De Golfbreker 
in zicht. ,,Die moeten straks 
weer onze buurt in en daar-
bij komt dan nog het winke-
lend publiek dat hier graag 
parkeert. Het mag dan alle-
maal volgens de parkeernor-
men zijn, maar dat pakt voor 
ons verkeerd uit. Omdat on-
ze woningen in de jaren vijftig 
zijn gebouwd is de parkeer-
norm maar 0,7 auto’s per wo-
ning. In werkelijkheid zijn de 
aantallen auto’s bij ons in de 

buurt veel groter. Dat parke-
ren wordt dus een probleem, 
ook in de omliggende straat-
jes.’’ 
Er wordt gevreesd voor 
stank– en geluidsoverlast 
van de enorme ondergrond-
se vuilcontainers die in de 
Geleenstraat geplaatst gaan 
worden, waarom kunnen die 
niet aan de Lange Nieuw-
straat zoals dat overal ge-
daan is?
Ook vragen de bewoners zich 
af of er straks nog wel ruim-
te is om de containers bui-
ten te zetten met die krapte 
van parkeren. En kunnen de 
vuilnisauto’s nog wel door de 
straten met al die geparkeer-
de auto’s? Of belangrijker 
nog..de hulpdiensten! En hoe 
zit het met speelruimte voor 
de kinderen? ,,Er is hier geen 
speelplek en straks wordt het 
nog krapper met meer au-
to’s, waar kunnen de kinde-
ren dan terecht?’’
Dan willen de bewoners het 
nog hebben over de enorme 
hoogte van de vier gebou-
wen. Het worden vijf bouw-
lagen, met een totale hoogte 
van meer dan 18 meter. ,,Dat 
betekent dat wij veel minder 

(zon)licht krijgen’’, aldus een 
andere bewoner. ,,Niet alleen 
is dat minder prettig, maar 
het betekent ook dat we meer 
moeten stoken, ook al is mijn 
koopwoning optimaal geïso-
leerd. En ik weet al wie dat 
moet gaan betalen.’’
Smaken verschillen, maar de 
meeste bewoners zijn niet te 
spreken over de aangekon-
digde bouwblokken. Van-
wege de donkere steen, de 
hoogte en de vorm van de 
nieuwbouw spreken zij over 
‘pompeus’ en over ‘woonbun-
kers’. En terwijl bij de Golfbre-
ker door de speelse vorm nog 
plezier was in de aanwinst 
in de buurt, is daar bij deze 

nieuwbouw totaal geen spra-
ke van. ,,Geef ons iets gelijk-
waardigs als de Golfbreker 
terug en los het parkeerpro-
bleem op, dan zijn wij alle-
maal blij. Waarom kan er niet 
iets soortgelijks als bij SVIJ 
(aan de Planetenweg) ge-
bouwd worden wat wel bij 
de rest van de Lange Nieuw-
straat past qua hoogte?
Wij zullen samen ons best 
doen om de aangekondigde 
bouwplannen tegen te hou-
den. Er is nu nog inspraak 
mogelijk, die kans mogen we 
niet voorbij laten gaan’’, zijn 
voorlopig de laatste woorden 
van een zeer bezorgde bewo-
ner.

Al 35 jaar een groot hart voor dieren
Velsen - Dierenambulance 
Velsen vierde zaterdag aan de 
Kromhoutstraat haar 35-jarig 
jubileum op feestelijke wijze. 
Uiteraard waren daarbij ook 
veel dieren te gast. Ze waren 
niet allemaal even aaibaar als 
de pony die de huifkar trok, 
maar er was wel veel belang-
stelling voor de pythons, de 
reptielen en de roofvogels van 
Miracle Wings.
Op 1 december 1981 werd 
Dierenambulance Velsen op-
gericht. Een tweedehands au-
to (met brancard) verzorgde 
dat eerste jaar 48 ritten voor 
dieren in nood. Gerrit van Eg-
mond is al 32 jaar betrokken 
bij Dierenambulance Velsen 
en sinds 2009 voorzitter. Hij 
vertelt dat al in 1982 een echte 
dierenambulance kon worden 
ingericht, dankzij Nissan-dea-
ler Stormvogels in IJmuiden. 
In die 35 jaar zijn veel men-
sen opgeleid om dieren eerste 
hulp te kunnen verlenen. De 
opleiding gebeurde bij dieren-
arts Kok en intern.   
,,De opleiding is nu geprofes-
sionaliseerd’’, aldus Van Eg-
mond. ,,Nieuwe vrijwilligers 
worden sinds drie jaar opge-
leid bij College Barneveld. Wij 
zijn zelf ook veel professione-
ler geworden. De opvang van 
gewonde en overleden zwerf-

dieren is nu een offi ciële taak 
geworden. Van de gemeen-
te ontvangen wij een bedrag 
per gemaakte rit. Daarnaast 
hebben we natuurlijk de ritten 
die we op verzoek van particu-
lieren maken. Wij hebben nu 
een rampenplan voor de op-
vang van dieren, zoals nodig is 
in de Veiligheidsregio Kenne-
merland. Als er nu brand zou 
uitbreken in de 12-hoog fl at, 
gaan wij ons richten op de op-
vang van dieren, zodat andere 
hulpdiensten zich op hun ei-
gen taken kunnen richten en 
werken wij zo effectief moge-
lijk naast elkaar. Bij calamitei-
ten kunnen wij rekeningen op 
onze collega’s in Haarlem of 
de IJmond.’’ Nog wat cijfertjes: 
Dierenambulance Velsen be-
staat uit 35 vrijwilligers zodat 
24/7 iemand paraat is, ze heb-
ben twee volledig ingerichte 
amulances en een derde die 
wordt ingericht voor calamitei-
ten. Jaarlijks worden 2500 tot 
2700 ritten gereden. 
Dat je een groot hart voor die-
ren moet hebben bewijst vrij-
williger Cris die al 24 jaar be-
trokken is bij Dierenambu-
lance Velsen. Hij laat de af-
scheidskamer aan de Krom-
houtstraat zien waar men in 
alle rust afscheid kan nemen 
van een overleden huisdier. 

,,Je hebt niet alleen te maken 
met dieren, ook de eigenaren 
krijgen aandacht’’, vertelt Cris. 
,,Ik hebeens een eigenaar naar 
het ziekenhuis gebracht om-
dat hij inzakte nadat zijn hond 
was overleden. Maar in die 34 
jaar heb ik heel wat meege-
maakt, zoals een op hol ge-
slagen paard op de A208. Ik 
heb toen de ambu dwars op 
de weg geparkeerd om achter 
mij rijdende auto’s te alarme-
ren. Het paard hebben wij ge-
lukkig zonder al te veel schade 

kunnen vangen.’’
Tijdens het gesprek worden 
wij onderbroken door een jong 
meisje die vraagt hoe het is af-
gelopen met het musje waar-
voor de Dierenambulance 
werd opgeroepen. Helaas liep 
het voor het musje niet goed 
af, maar het bewijst maar weer 
dat de Dierenambulance voor 
alle dieren klaar staat. Niet al-
leen voor (weggelopen) huis-
dieren, maar ook voor meeu-
wen, vossen en zwanen is op-
vang. In deze regio wordt de 

opvang van zeehonden ge-
daan door EHBZ waar Die-
renambulance Velsen mee sa-
menwerkt.
Voor alle mensenkinderen was 
er heel wat te beleven bij het 
jubileum van Dierenambu-
lance Velsen. Er waren leuke 
demonstraties, gratis poffer-
tjes, een dierenknuffel en leu-
ke koopjes. Dierenambulan-
ce Velsen kent ook veel jonge 
vrijwilligers die worden opge-
leid tot volwaardig dierenhulp-
verlener.
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Ronde om Noord-Holland
De twintigste Ronde om Noord-Holland, een bekend zeilevenement van de 
Stichting YSY, dat afgelopen zaterdag fi nishte in  Seaport Marina was ge-
slaagd. Ruim 150 zeilschepen voeren vanuit Muiden naar IJmuiden. De 
shantykoren  ‘t Staende Tuygh en Nortad zorgden bij aankomst voor  muzi-
kale omlijsting. Op de foto (Reinder Weidijk) reikt wethouder Floor Bal de 
eerste prijs uit aan Michael Brouwer. Hij is schipper van de Pura Vida en 
heeft in de toerklasse  de Medemblik etappe het snelste gevaren.

Verkeer in IJmuiden
Na het werk aan de IJmuider-
straatweg, de Julianakade en Lan-
ge Nieuwstraat wordt er in de 
toekomst gewerkt aan weg en ri-
ool van het Van Poptaplantsoen, 
het Kennemerplein, de Kennemer-
laan, het Oosterduinplein, de Oos-
terduinweg en de Merwede- en 
Spaarnestraat.

Als toch de schop in de grond gaat, 
kunnen we dan gelijk de bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid verbete-
ren? Deze vraag stelden we 14 juni 

jl. aan de inwoners van het centrum 
IJmuiden. Ongeveer 80 belangstel-
lenden kwamen naar het gemeen-
tehuis om samen met de gemeente 
hierover in gesprek te gaan.
Alle ideeën worden meegenomen bij 
het maken van de inspraaknotitie. 
Tijdens de inspraakperiode in sep-
tember / oktober kan iedereen re-
ageren op de voorstellen van de ge-
meente. Daarna wordt een defi nitief 
voorstel gemaakt waarover het col-
lege en gemeenteraad een besluit ne-
men.(foto: Reinder Weidijk)

Onder het motto ‘Schoon, Heel en 
Veilig’ hebben ondernemers in het 
havengebied van IJmuiden, politie 
en de gemeente Velsen op 15 juni 
2016 de samenwerkingsovereen-
komst ‘Compaan’ ondertekend. 

Het was altijd al een wens van de on-
dernemers om samen met de over-
heid op te trekken omwille van de 
veiligheid en de kwaliteit van bedrij-
venterreinen. ‘Compaan’ biedt on-
dernemers de mogelijkheid misstan-
den in het havengebied digitaal - dus 
snel- te melden aan politie en ge-
meente Velsen. Een publiek-private 
samenwerking, online maar ook of-
fl ine voor een schoon, heel en veilig 
havengebied.

Economisch aantrekkelijker 
De samenwerkingsovereenkomst is 
een vervolg op het project Fabricius, 
een in 2013 gestarte integrale aanpak 

van het havengebied van IJmuiden. 
Met als doel: voorkomen van mis-
standen en vergroten van de (econo-
mische) aantrekkelijkheid van het 
havengebied. 

Investeringen havengebied
In het havengebied IJmuiden wordt 
geïnvesteerd. De afgelopen jaren is 
de openbare ruimte zichtbaar opge-
knapt. Sinds 1 januari 2016 is er spra-
ke van het Beeldkwaliteitfonds Mid-
denhavengebied. Meerdere onder-
nemers hebben gebruik gemaakt van 
deze subsidieregeling om de gevel of 
het voorterrein van hun bedrijfspand 
te renoveren.
Op de foto (Farzad Ghaus) van links 
naar rechts Ton Wijker, voorzitter 
BIZ stichting Havengebied IJmui-
den en de Ondernemerswerkgroep 
Middenhaven, Marianne Dubbeld, 
teamchef Politie IJmond en Frank 
Dales, burgemeester Velsen.

Politie, gemeente en bedrijven

Samenwerking in haven

Extra toezicht Duinpark
De komende weken is er ex-
tra toezicht in het Duinpark. Be-
woners hebben geklaagd, dus 
nu gaan handhavers van de ge-
meente Velsen en de politie sa-
men toezicht houden.

Omwonenden van het Duinpark in 
IJmuiden – dat loopt van de Ori-
onweg tot de Kruisberglaan – heb-
ben de afgelopen tijd meerdere ke-

ren meldingen doorgegeven en ge-
klaagd over het feit dat er mensen 
door het park rijden met hun fi ets 
of brommer, terwijl het Duinpark 
een voetgangersgebied is. Daarom 
gaan in de komende periode hand-
havers van de gemeente Velsen sa-
men met de politie hier extra op 
letten. Ook wordt er extra gelet op 
hondenbezitters, of zij zich houden 
aan de aanlijn- en opruimplicht.
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Kom kijken bij HVC!
Op zaterdag 2 en zondag 3 ju-
li organiseert HVC in de vestigin-
gen van Alkmaar en Middenmeer 
rondleidingen. Schrijf snel in, dan 
kun je in Alkmaar zien hoe ener-
gie wordt opgewekt uit restafval. 
In Middenmeer kan men een kijk-
je nemen bij de vergistingsinstal-
latie, waar van gft-afval groen gas 
en compost wordt gemaakt.

HVC bestaat dit jaar 25 jaar. Reden 
om aan geïnteresseerd publiek te la-
ten zien waarmee HVC zich bezig-
houdt. In 1991 is HVC gestart met 

het verwerken van restafval. Inmid-
dels heeft HVC zich ontwikkeld van 
afvalverwerker naar een overtuigd 
nutsbedrijf dat zich bezighoudt met 
hergebruik van waardevolle grond-
sto� en en het opwekken van (duur-
zame) energie.

De rondleidingen zijn alleen toe-
gankelijk voor mensen die goed ter 
been zijn. De minimumleeftijd is 12 
jaar. Er is een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar dus schrijf u snel in 
via: www.hvcgroep.nl/kijkdagen (fo-
to: HVC)

Nieuwe Zeesluis
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe zeesluis in het 
Noordzeekanaal. We plaatsen daar geregeld foto’s van in deze Infopagina. 
Bent u geïnteresseerd in de bouw van de nieuwe Zeesluis en wilt u dit vol-
gen? Neem dan een abonnement op de digitale nieuwsbrief die Rijkswater-
staat maakt. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl. (foto: RWS)

Nieuwe game voor
Buitenplaats Beeckestijn
Vrijdag 1 juli aanstaande wordt 
de nieuwe game van Buitenplaats 
Mobiel op landgoed Beeckestijn 
gelanceerd. Wethouder Robert te 
Beest van Velsen geeft samen met 
kinderen van basisschool De Toer-
malijn uit Driehuis het feestelijke 
startschot.

Buitenplaats Mobiel maakt buiten-
plaatsen op een spannende en verha-
lende manier toegankelijk voor kin-
deren van 6-12 jaar. Met een mobie-
le app. kunnen kinderen de schoon-
heid, natuur en geschiedenis van 
de buitenplaatsen in een spannen-
de, interactieve speurtocht ontdek-
ken. Dit kan op meerdere locaties, 
zodat gezinnen gestimuleerd wor-
den om zoveel mogelijk buitenplaat-
sen te bezoeken. Het spel is gratis en 
kan door iedereen worden gespeeld. 

Voor meer informatie zie www.bui-
tenplaatsmobiel.com.

Beeckestijn
Op Beeckestijn (game: Het Wapen 
van Beeckestijn) treft de speler Wil-
lem Boreel en zijn zoon Jacob. Wil-
lem wil de buitenplaats Beeckes-
tijn verkopen voor de aanleg van het 
Noordzeekanaal. Maar dan komt hij 
tot een schokkende ontdekking: het 
Wapen van Beeckestijn is gestolen! 
De game is mede tot stand gekomen 
door fi nanciële ondersteuning van de 
gemeente Velsen.

De games zijn gratis te downloaden 
in de Google Play Store. Ze zijn dus 
alleen te spelen op Android-appara-
ten. Daarnaast is er een uitgebreid 
lespakket beschikbaar voor de groe-
pen 5,6 en 7 van het basisonderwijs.

Brederode familiewapens 
bij Bibliotheek Velsen
2016 is Brederodejaar in Velsen! 
Speciaal voor deze gelegenheid 
deden verschillende scholen mee 
met de workshop ‘Ontwerp je ei-
gen familiewapen’.

Van alle familiewapens zijn per klas 
de drie mooiste kunstwerken uitge-
kozen. Deze zijn nu te bewonderen 
in de Centrale Bibliotheek in IJmui-
den.

Je bent harte welkom om van 17 t/m 
27 juni te stemmen op jouw favorie-
te Brederode familiewapen! Kom 
naar de bibliotheek en vul het stem-
formulier in. 

De maker van het winnende kunst-
werk krijgt een workshop tin-gieten 
voor de hele klas aangeboden door de 
Compagnie van Brederode.
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Archeologie uit Velsen in 
Rijksmuseum Oudheden
Een bijzondere archeologische 
vondst uit Velsen is vanaf heden 
te zien in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. Het gaat om 
een sierkan met Bijbelse voorstel-
lingen uit de periode 1500-1550.

U kunt de kan zien in een tien meter 
lange ladekast, waar archeologische 
vondsten uit totaal 120 gemeenten 
liggen. De kast zal in de loop der tijd 
worden aangevuld met bijdragen van 
elk van de 390 Nederlandse gemeen-
ten. De voorwerpen zijn ook online 
te vinden op  www.archeologieuitje-
achtertuin.nl.
 
Schnelle
‘De kan van Velsen’ is een slanke, 
taps toelopende witgrijze Siegbur-
ger steengoedkruik (een zogenaam-
de Schnelle) met handvat en werd in 
1982 aangetro� en in een beerput bij 
een voormalige boerderij aan de 13e-
eeuwse Velserdijk, nu Boterwegdijk. 
De kan diende vooral als sierobject.

Ladenkast
Samen vertegenwoordigen de 
vondsten in de kast de enorme rijk-
dom en verscheidenheid van het Ne-
derlands nationaal archeologisch 
erfgoed. Open je een laatje, dan sta je 
oog in oog met een voorwerp uit onze 
bodem, dat een bijzonder verhaal il-
lustreert uit de geschiedenis van die 
stad of dat dorp. (foto’s: Rijksmuse-
um van Oudheden en gemeente Vel-
sen)

Hekwerk terug 
bij Duin en Kruidberg
Het hek langs de oostzijde van 
de Duin-en Kruidbergerweg is na 
restauratie weer teruggeplaatst. 
Het betreft een Rijksmonument 
uit 1912 en maakt deel uit van het 
landgoed Duin-en Kruidberg.

Het hek vormt de westelijke be-
grenzing van het oorspronkelijk bij 
Duin en Kruidberg behorend voor-
malig landgoed Kennemergaarde. 
Ongeveer 20% van de originele on-
derdelen is opnieuw gebruikt om 
het circa 1 meter hoge smeedijze-
ren hek te herstellen. Het was voor 
smid Rein Tupker een hele opga-

ve om te bepalen hoe het staal om-
gevormd moest worden. De omhei-
ning kenmerkt zich door zijn verti-
cale spijlen met gedraaide kop. Tien 
tot vijftien spijlen vormen met el-
kaar een hekdeel. Deze worden ge-
scheiden door hogere en sober ge-
decoreerde hekpalen. 

Om de drie hekdelen maakt de hek-
paal plaats voor een hoger sierstuk 
van rijk gekruld smeedwerk. Het 
hek is zowel historisch als functio-
neel van belang voor het landgoed 
Duin-en Kruidberg. (foto: Anton 
Buurman)

indegoeiebak.nl

WIST u dat
we in Nederland 70 

miljoen kilo per jaar aan 
lege pakken hebben? 
Als we deze allemaal 
opstapelen, komen  

we tot de maan.

indegoeiebak.nl

miljoen kilo per jaar aan 

Voorrondes in diverse wijken

Telstar Streetleague
Dit najaar vinden de voorrondes 
plaats van de Telstar Streetleague 
2016 in diverse wijken van Velsen. 
Het straatvoetbaltoernooi is voor 
meisjes en jongens van 12 tot en 
met 15 jaar.

Anders dan in de voorgaande jaren 
zijn de voorrondes van de Telstar 
Streetleague 2016 gepland in het na-
jaar. En wel op 14 september op het 
Cruij� court in IJmuiden-Zeewijk, 
op 21 september aan de Wieringer 
Aak in Velserbroek, op 28 september 
op het Homburgplantsoen in IJmui-
den en op 5 oktober op het veldje 
Dijkzigtlaan/Delftplein in Haarlem-
Noord, op de grens met Santpoort. 
De laatstgenoemde locatie is nieuw. 

Niet alleen voetballen
In oktober wordt de fi naleronde ge-
speeld in het Rabobank IJmond sta-

dion van Telstar, voorafgaande aan 
een thuiswedstrijd van Telstar. De 
deelnemers kunnen de fi nales ha-
len door zowel goed te voetballen als 
door een nuttige wijkbijdrage te le-
veren.

De Telstar Streetleague is een initi-
atief van de stichting Telstar Thuis 
in de Wijk, die dit evenement samen 
met het jongerenwerk van stichting 
Welzijn Velsen, Buurtsport Velsen, 
SportSupport en de club Telstar or-
ganiseert. Ook autobedrijf Van Mos-
sel en de gemeente Velsen dragen bij 
aan de Streetleague.

Inschrijving
Zie voor meer informatie en in-
schrijving www.telstatstreetleague.
nl en Facebook.com/TelstarStreet-
league of ga naar de buurtsportcoach 
bij jou in de buurt.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 ju-
ni 2016 tot en met 17 juni 2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Havenkade 19, uitbreiden tandart-
senpraktijk (16/06/2016) 11464-
2016;
Dokweg ong., vervangen gevelbekle-
ding van trafoboxen (14/06/2016) 
11181-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen 2 kozijnen 
in voorgevel (13/06/2016) 11132-
2016;
Loggerstraat 39, verzoek tijdelij-
ke onthe�  ng bestemmingsplan 
(09/05/2016) 11347-2016;
Strandweg ong., realiseren uitrit 
(14/06/2016) 11267-2016;
Acaciastraat 14, plaatsen dakopbouw 
(15/06/2016) 11373-2016;
Eksterlaan 8, gewijzigd uitvoe-
ren dakconstructies dakkapellen 
(08/06/2016) 10747-2016.

Driehuis 
Nicolaas Beetslaan 5, kappen boom 
(16/06/2016) 11537-2016;
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen 
AED-kast op zijgevel gemeente-
lijk monument (13/06/2016) 11194-
2016.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 
5 bomen (15/06/2016) 11372-2016;
Bickerlaan 22, kappen boom 
(13/06/2016) 11152-2016.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 87, vergroten 2e 
verdieping (13/06/2016) 11512-
2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Linie 35 9000, vervangen dakbedek-
king (14/06/2016) 11201-2016;
Floraronde 109, plaatsen dak-
kapellen voor- en achtergevel 
(12/06/2016) 11012-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, 
plaatsen toegangshek en hekwerk 
(14/06/2016) 7258-2016.

IJmuiden
Esdoornstraat 14, verwijderen be-
staande opbouw en plaatsen nieuwe 
opbouw (15/06/2016) 7588-2016.

Ontwerpbesluit- uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-

vergunning te verlenen voor: 

Velserbroek
Rijksweg 287, het uitoefenen van een 
dierenartspraktijk in Tuincentrum 
Ranzijn Tuin & Dier.
De aanvraag, de ontwerp-omge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 27 juni 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de website 
velsen.nl  via het menu Actueel/inza-
ge (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan een ieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werp-omgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten  worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, 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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten 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 werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Schrijf je in voor de zwem4daagse in De Heerenduinen
Van 4 t/m 8 juli vindt de jaarlijkse 
zwem4daagse plaats in zwembad 
De Heerenduinen.

Er kan gestart worden tussen 18.15 
uur en 20.00 uur. Van de 5 avonden 
moeten er 4 worden gezwommen. 
Inschrijven kan bij de receptie van 
het zwembad. 

De kosten bedragen € 9,00 per per-
soon met medaille en € 7,50 zon-
der medaille. Kinderen die zich via 
JeugdSportPas óf school opgeven 
kunnen voor € 5,00 komen zwem-
men. Kinderen die op een B- of C les 
zitten hebben gratis toegang, maar 
moeten zich wel inschrijven.
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Besluiten

Raadsvergadering 29 juni 2016

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter 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, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Engelmundusstraat 9, plaatsen dak-
opbouw (17/06/2016) 6186-2016;
Jan Pieterszoon Coenstraat 135, 
plaatsen dakkapel (16/06/2016) 
10498-2016;
Kennemerboulevard 428 en 430, 
plaatsen nieuw kozijn (16/06/2016) 
6491-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Klipper 45, wijzigen voorgevel 
(17/06/2016) 10385-2016;
Grote Buitendijk 232, plaatsen bal-
konhek (20/06/2016) 8998-2016.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrij-
markt op 24 september 2016 van 8.00 
tot 16.30 uur (15/06/2016) 8438-
2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
standplaats voor informatiekraam 
week 28 -22 t/15 juli ma t/m vrij van 
10:00 tot 18:00 uur, Lange Nieuw-
straat (15/06/2016) 8305-2016.  

RECTIFICATIE
Verleende omgevingsvergunning – 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij een om-
gevingsvergunning hebben verleend 
voor:

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, oprichten van beheers-
schuur, aanleggen van in/uitrit en 
kappen van bomen 

De omgevingsvergunning met bijho-
rende stukken ligt met ingang van 17 
juni 2016 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens is het besluit in te zien 
op www.velsen.nl via het menu Ac-
tueel / Inzage (ontwerp)besluiten en 
via www.ruimtelijkeplannen.nl on-
der NL.IMRO.0453.OM0028RIJKS-
WEG1-R001.

Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daar redelijkerwijs niet toe in staat 
zijn geweest, kunnen tegen dit besluit 
binnen een termijn van zes weken 
met ingang van de dag na die waar-
op het besluit ter inzage is gelegd een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-
land verzoeken een voorlopige voor-
ziening te tre� en indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld.

Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur 

1. Opening en mededelingen
2. Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda 
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 19 april en 

12 mei 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Wijziging Verordening Starterslening Velsen 2013
8. Jaarstukken 2015 Velsen 
9. Verordening cliëntparticipatie Velsen Participatiewet 2016 
10. Regionale Detailhandelsvisie IJmond 
11. Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten 
12. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Centraal Nautisch Beheer 
13. a)Jaarstukken 2015 IJmond Werkt!
b)Begroting 2017 IJmond Werkt!
14. Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en programmabegroting 

2017 recreatieschap Spaarnwoude.
15. Ontwerpjaarverslag 2015 en Begroting 2017 Veiligheidsregio Kenne-

merland
16. Verlenging voorbereidingsbesluit IJmuiden Oost en Santpoort-Noord
17. Jaarrekening/ jaarverslag 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst 

IJmond
18. Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland

19. Ontwerpjaarrekening 2015 en begroting 2017 van de GR ReinUnie en 
van de GR Afvalschap IJmond Zaanstreek

20. Afsluiten Dienstverleningsovereenkomst met HVC 
21. Vaststellen fractieverantwoording 2015
22. 1e Bestuursrapportage 2016 Velsen
23. Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kenne-

merland
24. Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van de GR Schoolverzuim 

en voortijdig schoolverlaten West Kennemerland
25. Bestemmingsplan Averijhaven 
26. Regionaal Actieprogramma Wonen 2016 – 2020 (onder voorbehoud  

IJmondcommissie)
27. Sluiting 

* Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot  
dinsdag 28 juni 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri¤  e: 0255-567502 
of via e-mail: gri¤  e@velsen.nl.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl/vergaderingen. Via deze website zijn alle vergaderingen 
rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren.
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Raadsvergadering 30 juni 2016
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda 
3. Perspectiefnota Velsen 2016
4. Sluiting 

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl/vergaderingen. Via deze website zijn alle vergaderin-
gen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) 
en hun TV kanaal. 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Fahrenheitstraat 32, 1973 RL  

IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Hoofdstraat 240, 2071 EP  SANT-
POORT-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 10 maart 
2016 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘KPN locatie’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale perce-

len maken deel uit van het plange-
bied: gemeente IJmuiden, sectie M, 
nummers 8704, 10043 gedeeltelijk. 
De overeenkomst heeft betrekking 
op de realisatie van een supermarkt, 
een appartementencomplex boven-
op de supermarkt en parkeervoor-
zieningen.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 23 juni 2016 tot en met 5 au-
gustus 2016 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis 
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn van 
9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot 

en met vrijdag en donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.
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