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Santpoort-Noord - Zes-
tien paar meterslange be-
nen, hoge hakken, bub-
bels, een heerlijk zonne-
tje en een strak geplavei-
de Hoofdstraat waren za-
terdag de ingrediënten 
van de allereerste Puur 
Santpoort Stiletto-run. 

Veel publiek was afgeko-
men op de hilarische race, 
maar druk was het toch al 
in de Hoofdstraat vanwege 
de Vriendinnen Verwendag 
met veel cadeautjes Over-
al waar de rode loper uit lag 
was iets leuks te doen of 
op te halen. De Stilettorun 
is door Debby Thijssen van 
Lengerique en Martine van 
der Heijde van No lemons 
please! in het leven geroe-
pen als grapje. ,,We zijn he-
lemaal geen stiletto-types’’, 
roepen beide in koor. Maar 
ze gaan er zelf toch ook 
voor als achtste duo ‘omdat 
het zo leuk is’. 
De stiletto-run is een es-
tafette voor duo’s over 300 
meter Hoofdstraat met de 
fi nish op het Broekbergen-
plein.  De ondernemers 
pakken deze dag fl ink uit 
met mooie prijzen voor de 
hooggehakte deelneem-
sters. Zonnebrillen, tas-
sen, een haarknipsessie, 
cadeaubonnen en als poe-
delprijs: chocola. Ja, de on-

dernemers van Puur Sant-
poort kennen hun pappen-
heimers.
Voor de race van start 
gaat worden stiletto’s ge-
past. Niet iedereen heeft 
die struikelblokken, maar 
gelukkig heeft Lengerique 
er wel een stel te leen, die 
over zijn van de mode-
show. De dames worden 
getrakteerd op een glaas-
je bubbels, maar of dat nu 
wel een goede warming-up 
is? Gelukkig is er een des-
kundige ingehuurd: Sharo-
ny van der Wiel die met 

haar enthousiasme niet al-
leen de deelneemsters maar 
ook het publiek laat sprin-
gen. Dan gaat het in gan-
zenpas (op sportschoenen) 
naar de start aan de ande-
re kant van de Hoofstraat. 
Daar gaan pas de stiletto’s 
aan. Vanaf het Broekber-
genplein missen we de start 
en de wissel halverwege, 
maar dan horen we hoef-
gekletter en zien we lange 
benen. Ik waan me even bij 
de harddraverij, maar nee 
dat duurt nog een maand-
je. Het zijn de lange benen 
van Laura (van duo Chantal 
en Laura) die het eerst over 
de streep gaan. Zij winnen 
de zonnebrillen en komen 
volgend jaar zeker weer te-
rug om hun eerste prijs te 
verdedigen. Leuk feitje: er 
deden drie generaties Van 
Binsbergen mee: oma Rie-
kie (68), dochter Debby 
Thijssen en kleindochter 
Frederique (14 jaar). En Rie-
kie ging als een speer over 
de fi nish op haar hoge hak-
ken. ,,Ja, ik ben heel ge-
oefend’’, zegt de sportieve 
oma. ,,Ik dans heel veel, op 
hoge hakken.’’ 
Dames die volgend jaar 
mee willen doen kunnen al-
vast beginnen met dansen, 
want volgend jaar is er ze-
ker weer een stiletto-run. 
(Karin Dekkers)
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Velsen geen fusiepartner 
Haarlemmerliede

Velsen - De gemeente-
raad van Haarlemmerlie-
de & Spaarnwoude heeft 
zich dinsdagavond uitge-
sproken voor een fusie met 
Haarlemmermeer. De an-
dere gemeenten waarmee 
werd gesproken, Velsen en 
Amsterdam, zijn daarmee 
uit beeld.

De steeds intensievere sa-
menwerking tussen de ge-
meenten in de IJmond heeft 
de doorslag gegeven, zo 
bleek tijdens de raadsver-
gadering in De Zoete Inval. 
,,Voor ons werd Velsen steeds 
minder interessant, zeker na-
dat de Commissaris van de 
Koning voor zijn beurt sprak 
op een ondernemersbijeen-
komst in Wijk aan Zee”, al-
dus fractievoorzitter Duits van 
D66.
Johan Remkes zei enke-

le maanden geleden dat Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk 
haast moeten maken met een 
bestuurlijke samenwerking. 
,,Een Commissaris van de Ko-
ning zegt zoiets nooit zomaar”, 
aldus één van de raadsleden. 
De gemeenteraad van Haar-
lemmerliede is bang om een 
‘aanhangsel’ te worden van 
een grote IJmond-gemeente.
Velsen heeft de afgelopen 
maanden hard gestreden 
om de gunst van de buur-
gemeente. Helemaal tever-
geefs was dat overigens niet, 
want een groot deel van de 
gemeenteraad was gechar-
meerd van het groen en het 
sociaal domein in Velsen.
Dinsdagavond om 22.40 uur 
stemden tien raadsleden voor 
een fusie met de gemeente 
Haarlemmermeer. D66’er Bier 
koos ‘op rationele gronden’ 
als enige voor Amsterdam.

AlbAtros bAnden
IJmuIden
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Eenieder staat het vrij te reage-
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spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
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te weigeren.
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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 aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.
 
Tijdens een wandelingetje op 
het IJmuiderstrand hoef je je 
nooit te vervelen. Zijn het niet 
de mooie luchten, zonsonder-
gangen, wolkenpartijen, ver-
gezichten, woeste golven, 
schelpenvlakten, meeuwenko-
lonies en langsvarende sche-
pen die mooie beelden ople-
veren, dan zijn het wel de ki-
tesurfers, blokarters en ande-
re wind- en golfgenieters die 
de elementen uitbuiten en hun 
stunts laten zien. Sinds vorig is 
daar een spectaculaire sport 
bijgekomen: horse boarding. 
Dit is een vorm van wakeboar-
den, waarbij de boarder zich 
over het water met een kracht 
van precies 1 PK laat voortrek-
ken door een paard.
Het af te leggen parcours 
ligt in de branding en bevat 
schansen en andere obstakels 
waarop de boarder sprongen 
maakt. Een jury beoordeelt de 
sprongen en kiest uiteindelijk 
de beste mannelijke en vrou-
welijke boarder en de beste 
ruiter. De ruiter moet het paard 
met de juiste snelheid in de 
juiste richting langs de vloed-
lijn laten rennen. Dikwijls loopt 

er een tweede paard met rui-
ter mee als ‘gezelschap’ en sti-
mulans voor het trekpaard. Het 
paard is tenslotte een kudde-
dier!
Horse boarding is ruim tien jaar 
geleden in Engeland ontstaan. 
Hierbij wordt de boarder op 
een skateboard over een gras-
baan voorgetrokken door een 
paard. Sinds 2009 vinden er in 
Engeland nationale kampioen-
schappen plaats. Een variant is 
horse surfing, waarbij de boar-
der op een kiteboard langs de 
vloedlijn door een paard wordt 
voorgetrokken.
Zo’n anderhalf jaar geleden is 
“onze” horse boarding voort-
gekomen uit een promotiefilm 
voor een Amsterdams onder-
broekenmerk. In de film laat 
een schaars geklede man in 
een boxershort van het bewus-
te merk zich door de branding 
op een wakeboard voortrek-
ken door een paard. De be-
trokkenen waren zo enthousi-
ast van het filmpje en het idee, 
dat ze besloten om het met-
een groots aan te pakken. In 
september 2015 werd de eer-
ste World Cup Horse Boarding 
georganiseerd bij de IJmui-
derslag. Hoofdsponsor was 
het onderbroekenmerk. Vorige 
week zondag 19 juni vond op 
dezelfde locatie de tweede edi-
tie plaats. Naast een hoop be-
kijks, gezelligheid en 3000 eu-
ro prijzengeld leverde het eve-
nement vooral natte voeten en 
spectaculaire plaatjes op!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Afgelopen zaterdag is na een 
kort ziekbed Jac Zuurbier 
overleden. De geboren en ge-
togen Velsenaar was bekend 
als raadslid, statenlid, gede-
puteerde, docent economie 
en verslaggever van onze lo-
kale omroep RTV Seaport.
Jac Zuurbier werd in 1942 
geboren in de Tuindersstraat 
in IJmuiden en groeide op in 
een katholiek gezin met drie 
oudere zussen en een jonge-
re broer. Hij was al vroeg ge-
interesseerd in sport, jour-
nalistiek en politiek. Na de 
MULO werd hij onder ande-
re sportverslaggever voor de 
IJmuider Courant en lid van 
de jongerenafdeling van de 
Katholieke Volkspartij (KVP). 
In 1966 werd hij voor deze 
partij het jongste raadslid in 
Velsen.
Een jaar later maakte Jac de 
overstap naar de net opge-
richte Politieke Partij Radica-
len (PPR), een afsplitsing van 
de KVP. Dat werd hem door 
diverse katholieke partijge-
noten bepaald niet in dank 
afgenomen. Namens de PPR 
was hij van 1970 tot 1982 lid 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland en van 1974 
tot 1978 zelfs gedeputeerde: 
de jongste die onze provin-
cie ooit heeft gehad. Dit zag 
hij zelf als een vroeg hoogte-
punt in zijn carrière, waarover 
hij graag en dikwijls sprak.
In 1982 keerde Zuurbier terug 
naar de gemeentelijke poli-
tiek en werd hij weer raads-
lid. Dit keer namens Progres-

sief Velsen, op dat moment 
een samenwerking van PSP 
en PPR.
Na zijn politieke carrière 
kwam Jac in het onderwijs 
terecht. Als docent economie 
op het Ichthus College heeft 
hij vele Velsenaren in zijn klas 
gehad. Daarna heeft hij nog 
een aantal jaren als docent 
en studieleider op de Hoge-
school van Amsterdam ge-
werkt.
Jac Zuurbier was ook maat-
schappelijk en bestuurlijk ac-
tief, onder andere als voor-
zitter van Stichting Ontwik-
kelingssamenwerking Velsen 
(verantwoordelijk voor pro-
jecten in Galle op Sri Lanka), 
van het bovenschoolse be-
stuur van het bijzonder basis-
onderwijs in Velsen en sinds 
kort van de Kennemer Soci-
eteit. 
Sportief gezien was Zuurbiers 
hoogtepunt de Elfsteden-
tocht, waaraan hij vier keer 
deelnam en die hij drie keer 
uitreed. Trots was hij ook op 
zijn Koninklijke onderschei-
ding; in 2004 werd hij be-
noemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.
Op latere leeftijd werd Jac 
verslaggever bij RTV Seaport. 
Hij begon als verslagge-
ver van de gemeenteraad en 
maakte daarna de talkshow 
Velsen Centraal en het Tel-
starjournaal. Ook was hij po-
litiek commentator bij diverse 
programma’s rond de verkie-
zingen. Als reporter heeft hij 
talloze mensen voor de mi-
crofoon en camera gehad. 
Een van zijn laatste interviews 
voor onze omroep was met 
burgemeester Weerwind, vlak 
voordat laatstgenoemde zijn 
overstap naar Almere bekend 
maakte.
In februari kreeg Jac, die als 
fanatiek schaatser en skeeler 
nooit rookte, te horen dat hij 
longkanker had. Twee weken 
geleden kreeg hij als compli-
catie van deze ziekte en de 
behandeling een hersenin-
farct, die hem uiteindelijk fa-
taal is geworden. Jac Zuur-
bier is 73 jaar geworden. De 
uitvaart is zaterdag.

Bestrijding van wespen
Regio - Wespen. Hexapoda 
Ongediertebestrijding heeft het 
elke zomer weer druk met deze 
beestjes, want mensen dulden 
deze vervelend prikkende in-
secten niet. In deze periode zit-
ten er enkele honderden in het 
nest en dat worden er naar ma-
te de zomer voortduurt alleen 
maar meer. Aan het einde van 
de zomer zitten er 5.000 wes-
pen in één nest. De wesp heeft 
een angel zonder weerhaak-
je. Als zij steekt verliest zij haar 

angel niet en kan wel een aan-
tal keren achter elkaar steken. 
Wespensteken kunnen dode-
lijk zijn. De één kan maar één 
steek hebben en de ander wel 
40. Daarom is het bestrijden 
van een wespennest niet zon-
der gevaar en moet toch echt 
wel over gelaten worden aan 
de professionele bestrijders. 
Hexapoda Ongediertebestrij-
ding kan u daar prima mee van 
dienst zijn. Bel 023-5491047 of 
kijk op www.hexapoda.nl.
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Velsen-Zuid - Om de Kro-
ningsboom, een linde, in het 
veld achter het oude Raad-
huis in Velsen-Zuid is vori-
ge week een speciaal boom-
hek geplaatst. Dit hek werd 
speciaal ontworpen door de 
gemeentearchitect Jacques 
Warmerdam. Het werd on-
der leiding van Marcel van 
Soest van openbare werken 
door leerlingen van het Ten-
der College ter plekke ge-
monteerd en daarna om de 
boom geplaatst. 
Deze leerlingen hebben het 
hek gelast tijdens de technie-
klessen en dat was best een 
moeilijke klus. 
Het bestaat uit vier delen 
waarbij de spijlen geïnspi-

reerd zijn op het spel Mikado 
en die moesten dus op ver-
schillende manieren schuin 
gelast worden. In het mid-
den werd het logo van de ge-
meente Velsen driedimensio-
naal uitgevoerd. Docent me-
taal Ernst van de Geer van 
het Tender College is terecht 
trots op zijn leerlingen en op 
het mooie eindresultaat.
Ook het wijkplatform is trots, 
want de boom staat er inmid-
dels al drie jaar en zo lang zijn 
zij al bezig met de realisatie 
van een  passend hek. In alle 
woonkernen van de gemeen-
te staat een Kroningsboom 
en het is de bedoeling dat om 
alle bomen zo’n prachtig hek 
geplaatst wordt.

Bijeenkomst Global 
Goals in IJmuiden
IJmuiden – Op 30 juni is er 
in IJmuiden een bijeenkomst 
Global Goals. Het onderwerp 
is dan bescherming van on-
ze zee en bossen. Wethouder 
Te Beest zal als voorzitter van 
KIMO Nederland de bijeen-
komst openen. KIMO Neder-
land België en de gemeente 
Velsen zijn gezamnelijk gast-
heer van de bijeenkomst.
De Global Goals staan voor 
wereldwijde projecten die 

binnen 15 jaar een einde 
moeten maken aan armoe-
de, ongelijkheid en klimaat-
verandeirng. De Verenigde 
Naties hebben eind septem-
ber de Global Goals aange-
nomen. Inmiddels is men ook 
in Nederland bezig met een 
eigen communicatiestrate-
gie. In IJmuiden wordt straks 
belangrijk denkwerk gedaan 
om de goals te implemente-
ren. 

‘Miljoeneninvestering 
in Tata Steel IJmuiden’

IJmuiden - Tata Steel gaat 
honderden miljoenen euro’s 
investeren in de moderni-
sering van de hoogovens bij 
IJmuiden. Dat meldt BNR. Ta-
ta Steel bevestigt tegenover 
de radiozender dat de inves-
teringen er inderdaad ko-
men, maar wil er verder nog 
niets over kwijt.
Met de investering wil het 
bedrijf de oprukkende con-
currentie uit met name Chi-
na voorblijven. Dat is goed 
nieuws voor IJmuiden, waar 
zo’n 9000 mensen werk heb-
ben bij de hoogovens, zegt 
FNV-bestuurder Aad in ‘t 
Veld. ,,Die machine is ge-
woon hard nodig om de con-
currentie ook in Europa ver-
der aan te kunnen. Onze con-

currenten hebben al zo’n ma-
chine staan. Het is goed dat 
Tata Steel besloten heeft om 
in IJmuiden ook zo’n machi-
ne neer te gaan zetten.’’
De machine zal staal in ho-
ge kwaliteit produceren. In ‘t 
Veld: ,,Tata Steel levert voor-
al aan de automobielindu-
strie. De auto’s moeten lich-
ter worden om minder benzi-
ne en minder CO2 uit te sto-
ten. Dat betekent dat het ma-
teriaal dunner moet worden, 
maar bij een botsing moet 
het evengoed sterk zijn. Dus 
het moet dun en sterk wor-
den. Dat staal gaan we nu 
maken.’’
Veel extra banen zal de be-
slissing niet opleveren, ver-
wacht In ‘t Veld. (bron: BNR)

Geld voor 
groen 

Spaarnwoude
Velsen – D66Velsen heeft 
een amendement ingediend 
voor de raadsvergadering 
van vanavond. Het betreft 
extra geld voor Spaarnwou-
de. D66Velsen vindt dat be-
houd en ontwikkeling van de 
groene longen in hoge ma-
te bijdraagt aan het welbe-
vinden van de samenleving. 
Dit is goed voor de volksge-
zondheid en heeft een eco-
nomisch belang. Een groe-
ne omgeving is immers een 
aantrekkelijke vestigings-
plaats om te wonen, wer-
ken en recreëren. De bezui-
nigingen in het recreatiege-
bied Spaarnwoude hebben 
wat D66Velsen betreft de bo-
dem dan ook bereikt, zeker 
als daarmee niet kan wor-
den gewaarborgd dat er een 
kwalitatief hoogwaardig re-
creatiegebied blijft behou-
den.D66Velsen is zelfs bereid 
meer geld uit te geven aan 
(onderhoud) van Spaarn-
woude. Het is van belang de 
andere deelnemers in het re-
creatieschap ook daarvan te 
overtuigen. Met dit amende-
ment zal de portefeuillehou-
der dit in gang zetten.

Velsen-Zuid – Tankstati-
on Peut Koks bestaat 50 jaar 
als tankstation, waaronder 
een jaar als Peut. De gehe-
le maand juli geven zij daar-
om dubbele punten uit om te 
sparen voor ieders favorie-
te club/vereniging of goede 
doel.
Op 1 juli 1966 is Willem Koks 
op de Minister van Houten-
laan 130 begonnen met een 
garagebedrijf annex pomp-
station, onder de vlag van Es-
so. Later maakten ze faam 
met een witte pomp waarna 
er Total op de gevel kwam te 
staan.
Na het overlijden van Willem 
Koks heeft zijn dochter Ca-
roline het stokje overgeno-
men. Zij heeft vorig jaar het 
tankstation omgekleurd naar 
Peut, de nieuwe tankformu-
le van zelfstandige tankhou-
ders, voor mensen die graag 
net even anders denken.
Door het Tank & Schenk pro-
gramma kunnen de clubs/
verenigingen en goede doe-
len totaal al bijna 11.000 euro 
bijschrijven. Dit is te danken 
aan al die mensen die voor 

hun club hier komen tanken.
Lokaal is leuk, maar het prijs-
kaartje is minstens zo be-
langrijk. Doordat Peut haar 
eigen prijs kan bepalen, is 
men er altijd goedkoop uit. Al 
helemaal in het weekeinde: 
met de Happy Days bij Peut.

Spaar de maand juli dub-
bele punten voor uw club! 
(met een maximum van 99 
punten)

Velsen - Van 10 september 
tot 16 oktober is op Buiten-
plaats Beeckestijn weer een 
verkooptentoonstelling te 
zien met werk van beeldend 
kunstenaars uit de regio. In 
navolging van het succes 
van twee eerdere edities 
worden nu kunstenaars uit-
genodigd hun werk deel te 
laten nemen onder het mot-
to ‘Portretten uit Kennemer-
land’. Het gaat om portret-
ten van vooraanstaande fi-
guren uit de geschiedenis 
of uit het heden, maar ook 
om portretten van minder 
bekende inwoners of be-
zoekers van de regio. Pro-
fessionele en amateurkun-
stenaars kunnen zich tot en 
met 31 juli aanmelden via 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl. Uit de inzendingen 
worden door een commis-
sie twintig tot maximaal vijf-
enveertig werken van hoge 
kwaliteit geselecteerd. Aan-
melden voor de selectieron-
de is gratis. Per verkocht 
werk komt een percenta-
ge van de verkoopprijs ten 
goede aan Beeckestijn.

Beeckestijn 
zoekt 

kunstenaars
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Donderdag 
30 juni

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl

Vrijdag 
1 juli

Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Dino’s. Open 13.00 tot 17.00 
uur.
Orgelconcert door André 
van Vliet in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Eye in the 
Sky’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
2 juli

WADO-open bij Tennisver-
eniging LTC Brederode. Tot 
en met zondag 10 juli.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: 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.
Zomerconcert door Bel 
Canto in de Engelmundus-
kerk in Driehuis. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis.
2Generations Beach Edi-
tion bij Villa Westend 
in Velserbroek. Zie ook 
www.2generations.nl

Zondag
3 juli

Forteiland geopend voor 
publiek. De afvaarten van-
af Kop van de Haven zijn om 
10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Optreden Naaldkoor tij-
dens Koffieconcert bij Ruïne 
van Brederode. Van 11.30 tot 
13.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: 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.
Extra roeiclinic bij roeiver-
eniging De Stern in IJmui-
den. Van 14.30 tot 16.00 uur.
Groot meezing gospel-
concert in Het Polderhusi 

in Velserbroek. Van 19.00 tot 
21.00 uur.

Maandag
4 juli

Ruilbeurs voor legpuzzels 
in Wijksteunpunt Zeewijk, 
Zeewijkplein IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uuur.

Dinsdag
5 juli

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
4 tegen 4-toernooi voor 
jongens en meisjes van 6 tot 
12 jaar bij IJVV Stormvogels. 
Van 16.00 tot 17.30 uur. Op-
geven is nodig, maar zorg 
wel dat je ruin van te voren 
aanwezig bent. Deelname is 
gratis.
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
6 juli

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: 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.

Donderdag 
7 juli

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Alice Loeters houdt spreek-
uur in de rouwhuiskamer aan 
de Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

IJmuiden aan Zee – De 
IJmuider Redding Brigade 
(IJRB) ontvangt van de ge-
meente Velsen een eenmali-
ge subsidie van 20.000 euro 
voor camera’s op het strand. 
Vanaf De Waecker kon door 
duingroei niet meer het he-
le strand in de gaten worden 
gehouden. De duinen zijn de 
laatste jaren meters hoger 
geworden. Met het zomersei-
zoen voor de deur wil de IJRB 
zo optimaal mogelijk zicht 
hebben op strandgasten, ki-
tesurfers en andere recrean-
ten die op het strand of in zee 
in de problemen kunnen ko-
men. Er is nog gekeken naar 
andere oplossingen maar die 
bieden op korte termijn niet 
voldoende effect. 

Camera’s
voor IJRB

Haringparty OV IJmond 
weer een geweldig feest

IJmuiden - De befaamde 
Haringparty van OV IJmond 
is ook dit jaar weer een ge-
weldig feest geworden! 
De rijkelijk door Seafood Par-
levliet aangeboden nieuwe 
haringen waren om te smul-
len. De sfeer in Hal D, mid-
den in de IJmuidense haven, 
was zo gemoedelijk en gezel-
lig als de honderden bezoe-
kers zich maar konden wen-
sen op zo’n broeierig warme 
zomerdag.
Een van de succesfactoren 
van de jaarlijkse Haringparty 
is dat er zich altijd een ‘bont’ 
gezelschap verzamelt: grote 
en kleine ondernemers uit in-
dustriële en dienstverlenen-
de sectoren, van CEO’s tot en 
met mensen van de ‘werk-

vloeren’, en bestuurders uit 
de hele IJmond-regio en van 
de provincie. Al pratend met 
elkaar happen in een haring 
of genieten van andere al 
dan niet gebakken vissoor-
ten. Drankje erbij, natuurlijk.
Wie het geroezemoes toch 
even wilde ontvluchten, werd 
door de KNRM getrakteerd 
op een rondvaart door de ha-
ven. Zo was er voor elk wat 
wils.
Een netwerkevent als de Ha-
ringparty draagt bij aan ver-
binding in de regio. Als bij-
eenkomst zelf, maar zeker 
ook door de vele sponsoren 
die hiervoor de handen ineen 
hebben geslagen. Een harte-
lijk dank aan ieder van hen! 
(foto: Reinder Weidijk)

Zomerconcert 
Bel Canto 

Driehuis - Zaterdag 2 juli 
om 20.15 uur geeft Opera-
koor Bel Canto een zomer-
concert in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. In april 
heeft het koor groot suc-
ces geboekt met de ope-
ra Aïda en dit zomercon-
cert is het laatste huza-
renstukje voor de vakantie. 
Na de zomervakantie star-
ten de repetities in sep-
tember. Deze zijn met na-
me gericht op de voorbe-
reiding van het 60-jarig ju-
bileumconcert in november 
in de Stadschouwburg Vel-
sen om daarna gaan weer 
volop aan de slag te gaan 
met een nieuwe opera voor 
april 2018.  Kunt U zingen 
en heeft U zin om mee te 
doen aan zo’n belevenis, ie-
dereen is van harte welkom! 
Elke dinsdagavond repe-
teert het koor in de Abeel, 
Abelenstraat 1 in IJmuiden. 
Het zomerconcert op 2 juli 
is gratis toegankelijk.

Driehuis - Een gezellige, in-
formele bijeenkomst waar 
volop ruimte was om te net-
werken. Zo laat de haring-
party van Ondernemings-
vereniging Driehuis zich het 
beste omschrijven. Zo’n 25 
ondernemers kwamen vori-
ge week dinsdag naar Oma’s 
Kamer om te proeven van 
de jonge haring, die dit jaar 

door het hoge vetpercenta-
ge voortreffelijk smaakt. De 
voorzitters Eric Ros en Jan 
Spigt vertelden over de vei-
ling van het tweede vaatje 
haring in Restaurant IJmond 
en de herkomst van de vis. 
De haringparty staat sinds 
vorig jaar op de agenda van 
OV Driehuis. (foto: Friso Hui-
zinga)
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Inloophuis heeft wensboom
Santpoort-Noord - Al enige 
tijd stond een wensboom op 
het verlanglijstje van de co-
ordinatoren van Inloophuis 
Kennemerland. ,,Een boom is 
een symbool voor groei, ont-
wikkeling, evenwicht, leven 
en kracht’’, legt Eline Wielin-
ga uit.
,,Hij ontleent zijn kracht en 
stevigheid aan zijn wortels, 
diep en breed verbonden 
met de aarde. Ook kan een 

boom een rustplaats zijn en 
bescherming bieden… Een 
boom is dus ook een meta-
foor voor ons zelf en onze 
gasten. Ook in ons logo is een 
boom terug te vinden.’’
De wensboom, waar gas-
ten hun wens in mogen gaan 
hangen, is ontworpen en ver-
vaardigd door de fi rma Haar-
lem Dakopbouw. Bertil Kloot-
wijk, één van de eigenaren 
van dit jonge en zeer onder-

nemende bedrijf, vertelt het 
belangrijk te vinden maat-
schappelijk betrokken te zijn. 
,,Verschillende van onze me-
dewerkers hebben aan de 
boom gewerkt. Dat geeft ver-
binding en maakt ons ervan 
bewust dat gezondheid niet 
voor iedereen even vanzelf-
sprekend is. Iedereen die te 
maken heeft met kanker, is 
van harte welkom zijn wens in 
de boom te komen hangen!’’

Santpoort-Noord - Fan van 
Roland Garros of Wimble-
don? Dan mag het WADO-
open in dat rijtje niet ontbre-
ken! Tennisvereniging LTC 
Brederode organiseert van 
zaterdag 2 juli tot en met 
zondag 10 juli weer één van 
de grootste tennistoernooi-
en in de regio IJmond. Het 
WADO-open heeft zijn naam 
te danken aan hoofdspon-
sor Van Waalwijk van Doorn 
Makelaars-Taxateurs. LTC 
Brederode is vanaf zaterdag 
ruim een week volledig in 
de ban van dit aantrekkelij-
ke en altijd gezellige tennis-
evenement. Het tennispark is 
(per auto) te bereiken vanaf 
de Santpoortse Dreef via de 
afslag Kerkepad. Maar kom 
gerust lopend of op de fi ets: 
ook via het Kerkepad of van-
af de Hagelingerweg via het 
fi etspad tegenover de Bie-
zenweg en vanaf Driehuis 

via het station. Er wordt ge-
speeld in de speelsterktes 3 
t/m 9, in de categorieën sin-
gle, dubbel en mixed. Er is 
een aparte leeftijdscatego-
rie 35+. Ook veteranen kun-
nen hun hart ophalen tijdens 
het WADO 50+ toernooi, dat 
overdag van maandag 4 juli 

tot en met vrijdag 8 juli wordt 
gespeeld. 
Een nieuw organisatieteam 
heet iedereen van harte wel-
kom. Speel mee, kom kij-
ken en geniet van spannen-
de tennispartijen en van een 
geweldige catering. Zie ook 
www.ltcbrederode.nl.

WADO-open start zaterdag

Nova College wint 
‘groene’ kartraces

IJmond - Leerlingen van 
het Nova College uit Bever-
wijk hebben de First Electro 
League gewonnen, de groe-
ne kartcompetitie van Tata 
Steel. Ze wisten tien teams 
van andere middelbare scho-
len uit heel Nederland achter 
zich te laten. 
De First Electro League van 
Tata Steel is opgezet door het 
staalbedrijf om jongeren een 
spannende technische uit-
daging te bieden. Zo kun-
nen ze in de praktijk ervaren 
hoe fascinerend werken met 
techniek is. De deelnemers 
hebben het hele schooljaar 
gewerkt aan het verbeteren 
van de elektrokarts, maar ook 
aan het werven van sponsors 
en de marketing van hun 
teams. De elektrisch aan-
gedreven superkarts heb-
ben een aerodynamisch bo-
dywork en kunnen een snel-
heid bereiken van 80 km/uur. 
Net als bij Tata Steel staat in 
de First Electro League veilig-
heid voorop. De karts zijn uit-
gerust met zespuntsgordel, 

noodstop, rolbeugel en een 
achteruit. 
Tijdens het project hebben 
de leerlingen inzicht gekre-
gen in de basisprincipes van 
elektrisch rijden, accutech-
nologie en duurzame mobili-
teit. In totaal hebben de leer-
lingen zes dagen op circuits 
doorgebracht. Daarbij zijn 
ze niet alleen beoordeeld op 
snelheid, maar ook op vei-
ligheid, organisatie en regel-
matig presteren. (foto: Tata 
Steel)

Jubileumvoorstellingen
IJmuiden - Met maar liefst 
drie voorstellingen in de 
Stadsschouwburg Velsen 
vierde DanceWorks Velsen 
haar 50-jarig bestaan. Het 
publiek kon genieten van een 
gevarieerd programma waar-
in alle leerlingen te zien wa-
ren. Zo namen  de jongste 
dansers de bezoekers mee 
op reis in `We gaan op Be-
renjacht`, naar het gelijkna-
mige boek, dansten leerlin-

gen vanaf groep 4 een swin-
gende versie van ́ Aladdin´ en 
lieten de Demoteams enke-
le - met prijzen bekroonde - 
choreografi eën zien. Indruk-
wekkend was de terugblik in 
dans én videoprojectie waar-
in beelden werden getoond 
uit de rijke geschiedenis. In 
september start DanceWorks 
haar nieuwe cursus jaar met 
een vertrouwd én nieuw aan-
bod. (foto: EVD Fotografi e)

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





Etappe 4 • dinsdag 5 juli

Saumur > Limoges • 237,5 km

Etappe 3 • maandag 4 juli

Granville > Angers • 223,5 km

Etappe 2 • zondag 3 juli

Saint Lô > Cherbourg-Octeville • 183,0 km

Mont Saint-Michel > Utah Beach • 188,0 km

Etappe 1 • zaterdag 2 juli

Limoges > Le Lioran • 216,0 km

Etappe 5 • woensdag 6 juli

Arpajon-sur-Cère > Montauban • 190,5 km

Etappe 6 • donderdag 7 juli

L’Isle-Jourdain > Lac de Payolle • 162,5 km

Etappe 7 • vrijdag 8 juli

Pau > Bagnères-de-Luchon • 184,0 km

Etappe 8 • zaterdag 9 juli

Carcassonne > Montpellier • 162,5 km

Etappe 11 • woensdag 13 juli

Montpellier > Mont Ventoux • 184,0 km

Etappe 12 • donderdag 14 juli

Mégève > Morzine • 146,5 km

Albertville > Saint-Gervais Mont Blanc • 146,0 km

Sallanches > Mégève • 17,0 km

Bern (Zwi) > Finhaut-Emosson (Zwi) • 184,5 km

Bourg-en-Bresse > Culoz • 160,0 km

Etappe 15 • zondag 17 juli

Moirans-en-Montagne > Bern (Zwi) • 209,0 km

Etappe 16 • maandag 18 juli

Etappe 17 • woensdag 20 juli

Etappe 18 • donderdag 21 juli

Etappe 19 • vrijdag 22 juli

Etappe 20 • zaterdag 23 juli

Chantilly > Parijs • 113,0 km

Etappe 21 • zondag 24 juli

Montélimar > Villars-les-Dombes • 208,5 km

Bourg-Saint-Andéol > Vallon Pont d’Arc • 37,5 km

Etappe 13 • vrijdag 15 juli

Etappe 14 • zaterdag 16 juli

Vielha (Spa) > Arcalis (And) •184,5 km

Etappe 9 • zondag 10 juli

Escaldes-Engordany (And) > Revel • 197,0 km

Etappe 10 • dinsdag 12 juli
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Fotokring Polderlicht 
exposeert in Raadhuis
Velsen - Elk jaar houdt Fo-
tokring Polderlicht een inter-
ne competitie. De prachti-
ge series voor deze wedstrijd 
zijn te mooi om niet aan het 
het publiek te tonen. Op 3 juli 
start daarom de nieuwste ex-
positie van de leden van Pol-
derlicht. Met totaal meer dan 
60 foto’s presenteren de le-
den elk een serie gebaseerd 
op het thema: verbinding. 
Een breed onderwerp, dat 
op zeer uiteenlopende wij-
ze door de fotografen in foto-
beelden is vormgegeven. Het 
clubseizoen van Polderlicht 
wordt traditioneel afgeslo-
ten met deze competitie en 
het niveau van de inzendin-
gen wordt elk jaar hoger. De 
winnaar mag een fraaie zilve-

ren koe als wisseltrofee mee 
naar huis nemen. Deze trofee 
symboliseert de achtergrond 
van deze Polderlicht: een fo-
toclub uit de Velserbroekpol-
der.
Fotokring Polderlicht bestaat 
uit 33 enthousiaste amateur-
fotografen met elk hun ei-
gen specialiteiten en inzich-
ten. De individuele benade-
ring staat garant voor een 
zeer verrassende weergave 
van deze opdracht. De expo-
sitie is van zondg 3 juli tot en 
met zondag 17 juli te zien in 
het Raadhuis voor de Kunst, 
Torenstraat 7, in Velsen-Zuid. 
Openingstijden: vrijdag tot 
en met zondag van 13.00  tot 
17.00 uur. Zie ook www.fo-
tokringpolderlicht.nl.

Vrijdag lancering 
Buitenplaats Mobiel
Velsen-Zuid - Vrijdag 1 juli 
wordt de nieuwe game van 
Buitenplaats Mobiel gelan-
ceerd op Landgoed Beec-
kestijn. Robert te Beest, 
wethouder gemeente Vel-
sen, geeft samen met kin-
deren van basisschool De 
Toermalijn uit Driehuis het 
feestelijke startschot. 
Buitenplaats Mobiel maakt 
buitenplaatsen op een 
spannende en verhalende 

manier toegankelijk voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Er zijn games voor Pavil-
joen Welgelegen (Haar-
lem), Landgoed Groenen-
daal (Heemstede), Buiten-
plaats Beeckestijn (Velsen-
Zuid) en Huis Leyduin (Vo-
gelenzang). 
De games zijn gratis door 
iedereen te spelen. Zie ook 
www.buitenplaatsmobiel.
com.

Tweede Kamerlid in Beverwijk
Barbara Visser (VVD) 

bezoekt vers- en 
brocantemarkt

Beverwijk - Barbara Visser, 
Tweede Kamerlid namens de 
VVD, bezoekt aanstaande za-
terdag de vers- en brocante-
markt in de Zeestraat. Sa-
men met enkele leden van de 
plaatselijke VVD-afdeling zal 
ze daar in gesprek gaan met 
passanten.
Visser zette zich recent, sa-
men met haar fractiegeno-
ten Rudmer Heerema en Bet-
ty de Boer in voor de bereik-
baarheid van de IJmond. De 
drie politici stelden kamer-
vragen over de verkeerssitu-
atie tijdens de renovatie van 
de Velsertunnel en over de 
exploitatie van de Kennemer-
lijn door NS, nadat de ver-
voerder besloot de intercity 
niet meer te laten rijden. De 
IJmond moet, zowel per auto 
als per trein, goed bereikbaar 

blijven, zo vinden de VVD-
ers. Iedereen die met Barba-
ra Visser het gesprek wil aan-
gaan, is zaterdag welkom in 
de Zeestraat.

Velsen - Meer dan een mil-
joen Nederlanders hebben 
een leesbeperking, bijvoor-
beeld door dyslexie of slecht-
ziendheid. Om te zorgen dat 
zij ook kunnen genieten van 
een goed boek biedt de bi-
bliotheek ‘Passend Lezen’: 
45.000 gesproken boeken 
die exclusief via www.bibli-
otheek.nl/passendlezen be-
schikbaar zijn voor leden 
met een leesbeperking. Van 
streekroman tot jeugdboek, 
van Kruistocht in spijkerbroek 
tot Het diner. Op de website 
staan gesproken boeken in 
alle genres! Met een lidmaat-
schap van de bibliotheek kun 
je een webaccount aanma-
ken en de gesproken boe-
ken beluisteren via computer 
of tablet. Een internetverbin-
ding is daarvoor wel vereist. 
Zie ook www.bibliotheekvel-
sen.nl of www.bibliotheek.nl/
passendlezen!

Passend Lezen 
voor leden bieb

Velsen-Noord – Voor 
woensdag 6 juli staat een 
uitstapje gepland met Se-
nioren Vereniging Noord-
Holland. Het reisdoel is een 
rondje Noord-Holland. Er 
zijn nog kaarten verkrijg-
baar. De van Vrienden van 
Velsen-Noord brengt de se-
nioren naar Enkhuizen. Hier 
stappen ze op de boot en 
onder het genot van een 
bakje koffie of thee varen 
ze naar Medemblik waar ze 
om 12.00 uur aankomen. De 
bus staat weer klaar en rijdt 
de groep naar Den Oever 
voor de warme lunch. Na 
het eten stappen ze weer 
de bus in om terug te rij-
den naar Medemblik. Hier 
wordt de reis vervolgd met 
de museumtram die al slin-
gerend door het West Friese 
land naar Hoorn gaat. Daar 
is dan nog de gelegenheid 
om een bezoek te brengen 
aan het stationsgebouw 
en/of de restauratie voor 
een kopje koffie. Om onge-
veer 17.45 uur staat de bus 
weer klaar voor de terug-
reis. Het is dus een vol pro-
gramma. De kaarten en in-
formatie zijn verkrijgbaar bij 
mevrouw Jopie Hanssen, via 
0251- 833833. De kosten 
zijn: 44 euro voor de leden 
van Senioren Vereniging 
Velsen-Noord en 46 euro 
voor de niet-leden. In ver-
band met de bus dient u wel 
donateur te zijn (of te wor-
den) van de stichting Vrien-
den van Velsen-Noord.

Rondje door 
Noord-Holland

Truus Neve werkt al 43 jaar 
als Crea Bea juf (staat voor 
knutsel juf) voor de groe-
pen 7 en 8. Het hele jaar 
door was ze bezig met: vin-
gerhaken, breien, plak-
ken, knippen enzovoort. 
Want juf Truus haar hob-
by was Crea Bea. Maar he-
laas is het na 43 jaar wer-
ken op de Parnassia toch tijd 
voor haar pensioen… En na-
tuurlijk hadden de kinderen 
ook nog een verrassing voor 
hun favoriete juf, dat ze de 
juf Truus Babbelbox noem-
de. Dat is een filmpje waarin 
ieder kind die juf Truus in de 

klas heeft gehad, zijn of haar 
grootste herinnering aan juf 
Truus mocht vertellen. Want 
juf Truus was de grootste 
babbel koningin die ze ooit 
hadden gezien. Afscheid ne-
men ging voor juf Truus niet 
zonder broodjes worst en 
bingo. Het wordt nu toch tijd 
voor afscheid. Maar stiekem 
hoopt de Parnassia dat juf 
Truus af en toe nog een Crea 
Bea lesje komt geven.  Als 
laatste willen we nog zeg-
gen: Truusje bedankt! 

Groep 7 van de Parnassia-
school
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IJmuiden - Sidney van Leeu-
wen, de chef-kok van Grand 
Café La Belle die in april 
zwaargewond raakte bij een 
brand in de naastgelegen 
sportschool, heeft op Face-
book laten weten dat zijn her-
stel voorspoedig verloopt.
In de weken na de brand werd 
voor zijn leven gevreesd. Van-
wege de zware verwondin-
gen hielden de artsen hem 
zes weken in slaap. Inmiddels 
is Sidney al weer drieënhal-
ve week ‘bij’. Het gaat zelfs zo 
goed dat hij afgelopen don-
derdag in Heliomare is be-
gonnen met revalideren.
‘Jullie steun zorgt ervoor dat 
ik zo goed kan herstellen’, 
schrijft Sidney op de Face-
book-pagina van La Belle. 
‘Uiteraard heb ik zin om jul-

lie allemaal te zien maar op 
dit moment moet ik mij 100% 
concentreren op mijn revali-
datie. Ik heb behoorlijk inge-
leverd op mijn conditie, waar-
door bijna alles mij veel ener-
gie kost. Ik heb mijn rust nu 
nodig. Zoals jullie weten zit 
vriendschap in kwaliteit en 
niet in kwantiteit.’
Sidney werd op 18 april met 
brandwonden over zijn he-
le lichaam opgenomen in het 
Brandwondencentrum Bever-
wijk. Daar bleek dat hij voor 
67 procent was verbrand. De 
Velsenaar heeft inmiddels 
tientallen huidherstellende 
operaties ondergaan. De art-
sen in het het ziekenhuis zijn 
verrast door zijn voorspoedi-
ge herstel. (foto: IJmondse 
Fietstocht)

Summer Sale bij 
Jacky Hart en Bij Bo

IJmuiden - De zomer is in 
volle gang en de schoolva-
kanties staan voor de deur.
Bij Jacky Hart en Bij Bo aan 
de Kennemerlaan hangen de 
rekken vol fl eurige jurkjes, 
geschikt voor bruiloft, feest-
je of vakantie. Zomerse broe-
ken  in zachte tinten in ver-
schillende modellen, van fl a-
red tot carpi’s van shorts tot 
bermuda’s.
Een deel van al dit moois 
hangt nu in de Summer Sa-
le met aantrekkelijke kortin-

gen. Misschien scoor jij net 
dat gave bloesje  bij Bij Bo of 
dat makkelijke shirt bij Jac-
ky Hart. Profi teer er nu van, 
de zomer komt eraan. Niet 
alles uit de collectie is af-
geprijsd. Er komen namelijk 
wekelijks nieuwe items bin-
nen zodat de klanten voort-
durend geprikkeld worden 
en weer volop keus hebben. 
Ieder week is het donderdag 
koopavond en zijn de beide 
winkels doorlopend tot 21.00 
uur geopend.

Loop mee met de 
speciale Bernard-run!

IJmuiden - Bernard Lensink 
is sinds 1 juli 2006 als direc-
teur werkzaam op Landgoed 
Duin & Kruidberg.   De afge-
lopen 10 jaar heeft hij mooie 
veranderingen doorgevoerd, 
zoals de komst van Brasse-
rie & Loungebar DenK, DenK 
in de Tuin, een nieuwe kan-
toorvleugel en de renova-
tie van Koetshuis Nova Zem-
bla. Bij velen is bekend dat 
Bernard een fanatieke hard-
loper is. Speciaal voor Ber-
nard wordt daarom op zater-
dag 2 juli een speciale Ber-
nard-run georganiseerd.  Er 
is een mooie route van 10 ki-
lometer door het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 
uitgezet. Iedereen is van har-
te welkom om deel te nemen 
of om de hardlopers aan te 
moedigen.  Aanmelden kan 
tot vrijdag 12.00 uur via sup-
port.marketing@duin-kruid-
berg.nl.  De hardloopwed-
strijd begint om 10.00 uur 
bij Koetshuis Nova Zembla. 
Deelname is gratis.

Duin en Kruidberg laat het 
10-jarig jubileum van  Ber-
nard niet zomaar voorbij 
gaan. Geniet bij Brasse-
rie DenK van het 3-gan-
gen Menu van de Markt en 
ontvang  10 euro korting 
per twee personen. Deze 
aanbieding geldt in juli van 
zondag t/m donderdag op 
basis van beschikbaarheid 
en bij reservering vooraf 
via 023-5121800 of info@
brasseriedenk.nl o.v.v. ‘Ju-
bileum Bernard’.

Velsen – Uit de jaarcijfers 
van de politie eenheid in 
Noord-Holland blijkt dat in 
Velsen in 2015 minder mis-
drijven plaatsvonden dan in 
2014. Het totaal aantal mis-
drijven daalde van 3.813 in 
2014 naar 3.203 in 2015, een 
daling van 16 procent. In 
2013 was het aantal misdrij-
ven 3.605.  Uitgesplitst naar 
misdrijf is de grootste daling 
te zien in het aantal overval-
len. Een daling van 40 pro-
cent lijkt heel groot, maar 
aangezien het in Velsen in 
2014 om 5 overvallen ging en 
in 2015 om 3 zijn deze cijfer-
tjes erg relatief. Het openlijk 
geweld daalde ook fl ink: van 
127 in 2014 naar 101 in 2015. 
Het totaal aantal ‘high impact 
‘delicten daalde met 12 pro-
cent, van 628 naar 554. Een 
van de hoogste cijfers die je 
tegenkomt in de tabellen is 
de overlast door jeugd, to-
taal  998 meldingen in 2015, 
tegenover 1.206 in 2014. Er 
waren 714 meldingen van 
jeugdoverlast, 26 inciden-
ten waarbij de openbare or-
de en gezag werden aange-
tast en 258 gevallen van ver-
nieling en baldadigheid, toe-
geschreven aan de jeugd. Bij 
de top 10 van misdrijven (to-
taal 2.175) gaat het om 331 
ongevallen, 284 inbraken en 
diefstallen, 268 diefstallen 
uit of van een auto en 211 
keer werd er aangifte gedaan 
van een gestolen fi ets. Wo-
ninginbraken kwamen 246 
keer voor in 2015, vernie-
ling en baldadigheid (jeugd 
niet meegeteld) leverde toch 
nog zo’n 187 gevallen op. 220 
keer werd een auto vernield. 
Mishandeling vond 176 keer 
plaats. Rijden onder invloed: 
werd 151 keer door de politie 
opgemerkt. En tenslotte werd 
er 101 keer aangifte gedaan 
van bedreiging. Een van de 
prioriteiten van de politie is 
het terugdringen van de zo-
genaamde ‘high impact’ de-
licten. Dat zijn delicten als 
overvallen, woninginbraak en 
straatroof, waarbij de impact 
op het slachtoffer en de om-
geving groot zijn. 

Minder 
misdrijven
in Velsen

IJmuiden - Op maandag 4 
juli is er weer een ruilbeurs 
voor de liefhebbers van leg-
puzzels. Jong en oud kunnen 
van 10.00 tot 11.00 uur te-
recht in Wijksteunpunt Zee-
wijk.

Puzzel-
ruilbeurs

Herstel Sidney 
verloopt voorspoedig

Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Zondag is het 
Forteiland weer te bezoeken. 
Het fort maakt onderdeel uit 
van de Stelling van Amster-
dam. Deze verdedigingsli-
nie, aangelegd in de perio-
de 1880-1914, is een geslo-
ten ring van dijken met dam-
men en sluizen van 135 kilo-
meter lang. 
De Stelling van Amsterdam 
ligt grotendeels bijna on-
herkenbaar in de polders en 
maakt op het eerste gezicht 
niet veel indruk. Toch hadden 
de militaire strategen van 
toen veel vertrouwen in haar 
defensieve kracht. Die kracht 
werd ontleend aan het water. 
Het hele buitengebied van de 
Stelling kon in twee dagen 
onder water worden gezet. 
Deze inundatie hield de aan-
valler en zijn geschut op vol-
doende afstand. Zou hij deze 
hindernis willen nemen, dan 
werd hij in het onbeschutte 
buitengebied gestuit door de 
kanonnen die op de forten en 
achter de dijken stonden op-
gesteld. Na verloop van tijd 
heeft modern oorlogstuig de 
Stelling overbodig gemaakt. 
De militaire status is echter 
pas in 1963 offi cieel opgehe-
ven.
De overtocht naar het For-
teiland wordt vanaf de Kop 

van de Haven verzorgd door 
de Koningin Emma. De ver-
trektijden zijn 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Vanaf het eiland 
vaart de boot terug om 13.00, 
15.15 en 17.15 uur. 
Na de rondleiding door des-
kundige gidsen kan men op 
eigen gelegenheid ronddwa-
len of op het buitenterras ge-
nieten van een hapje en een 
drankje. Er kan niet worden 
gepind. Voor mindervaliden is 
het fort met zijn nauwe gan-
gen en trapjes moeilijk be-
gaanbaar.
Kaarten kosten 12,50 euro 
en zijn te bestellen via www.
ijmuidenserondvaart.nl of te-
lefonisch: 0255-511676. Ook 
aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten wor-
den gekocht. (foto: Forteiland 
IJmuiden)
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Activiteiten en cursusaanbod SWV

 Kids 
Knutselcaravaan  * Wo  14.00-16.00  €   2,00  26-10-2016
Volwassenen
Bridge ***  Vr  13.30-16.00  €   4,00  09-09-2016  seizoen
Fitmix 55+ 1  Wo  09.15-10.15  € 48,00  07-09-2016  40 lessen
Fitmix 55+ 2  Wo  10.30-11.30  € 48,00  07-09-2016  40 lessen
Rommelmarkt  Za  09.00-12.50   08-10-2016  Elke 2e za v/d mnd
Videogroep***  Di/Do  20.00-22.00  € 2,00  september
Wandelclub  Wo  10.00-12.00  gratis  07-09-2016
Eetcafé lunch *  Do  11.30-13.00  € 4,50  08-08-2016
Bloemschikken*  Ma  13.00-15.30  € 7,50  12-09-2016  10
Cardio 1001*  Wo/Zo  19.00-20.00  € 1,50  12-09-2016  seizoen
Taallessen
Intake Nederlandse les  Ma  9.00-10.00   29-08-2016  Melden bij de heer Nieboer
Nederlands beginners  Di  09.30-11.30 € 22,00  13-09-2016  11
Nederlands licht gev.  Di  09.30-11.30  € 22,00  13-09-2016  11
Nederlands beg.  Do  09.30-11.30  € 22,00  15-09-2016  11
Nederlands grammatica  Do  09.30-11.30  € 22,00  15-09-2016  11
kinderopvang  Bij alle ned. €   2,00
  taallessen 
Fiets les  Di  12.00-13.00  € 20,00  20-09-2016  10 lessen
Praathuis  Ma  10.00-11.30  €   1,00  05-09-2016  seizoen  thee/koffie
Hobbyhuis
Crea ***  Di  12.30-15.00  €   7,00  06-09-2016  seizoen
Darten***  Do  13.00-15.00  €   7,00  08-09-2016  seizoen
Tiffany***  Wo  19.00-21.30  €   7,00  07-09-2016  seizoen
hobbyhout***  Vr  12.30-15.00  €   7,00  09-09-2016  seizoen
Vrouwen v. Velsen  Woe  09.30- 11.30  Gratis  14-09-2016  seizoen
Specials
Eetcafé *  Vr  17.45-20.00  €   5,00  02-09-2016  seizoen
Koor Together  Di  19.00-20.30   september
Soos de Babbelaar  Za  19.00-21.30   08-10-2016
CURSUSSEN
Kinderen
Jazzdance v.a. 12 jaar  Di  18.00-19.00  €   95,00  20-09-2016  30
Volwassenen
Orientaals dansen  Ma  20.15-21.15  €   47,50  12-09-2016  12
Engels plus  Ma  11.00-13.00  € 100,00  19-09-2016  12
Spaans op Reis  Wo  9.00-10.00  €   45,00  05-10-2016  10
Spaans conv. Beginners  Wo  10.10-11.10  €   45,00 05-10-2016 10
Spaans conv. gevorderden  Wo  11.20-12.20  €   45,00  05-10-2016  10
E.H.B.O. gevorderden  Di  19.30-22.00  €   65,00  04-10-2016    6
Yoga  Ma  10.00-11.00  € 120,00  19-09-2016  35
 Ma  13.30-14.30  € 120,00  19-09-2016  35

Tieners & Jongeren
Inloop avond  Ma  19.00-21.00  gratis  05-09-2016  seizoen  15 t/m 23 jaar
Inloop avond  Wo  19.00-21.00  gratis  07-09-2016  seizoen  15 t/m 23 jaar
Inloop avond  Vr  19.00-21.30  gratis  09-09-2016  seizoen  15 t/m 23 jaar
Huiswerkbegeleiding  Do  16.00-18.00  gratis 08-09-2016 seizoen  Groep 8 en 1e klas
Buurtsport Cruijffcourt  Ma/vr  15.30-17.30   september seizoen
Buurtsport Cruijffcourt  Wo  14.30-17.00   september seizoen
Girls club  Di  14.30-17.30  € 1,00  06-09-2016  seizoen  excl. materiaal

Senioren
Koersbal  Di  09.30-11.30  € 30,00  06-09-2016  seizoen
Stoelhonkbal  Vr  14.30-16.00  € 30,00  02-09-2016  seizoen
Biljarten  Wo  09.00-12.00  € 40,00  07-09-2016  seizoen
Biljarten  Do  09.00-12.00  € 40,00  01-09-2016  seizoen
Biljarten  Vr  09.00-12.00  € 40,00  02-09-2016  seizoen
Klaverjassen  Ma  13.30-16.30  € 30,00  05-09-2016  seizoen
Bridge  Di  13.00-16.30  € 30,00  06-09-2016  seizoen
Sjoelen  Vr  14.15-16.00  € 30,00  02-09-2016  seizoen
Open tafel *  Woe  12.00-13.00  €   6,00  07-09-2016  seizoen
Open tafel*  Vrij  12.00-13.00 €   6,00  02-09-2016  seizoen
Restaurant*  Ma  11.30-13.00  €   6,50-7,50  05-09-2016  seizoen
Restaurant*  Di  11.30-13.00  €   6,50-7,50  06-09-2016  seizoen
Restaurant*  Do  11.30-13.00  €   6,50-7,50  01-09-2016  seizoen
Senioren fit  Do  13.30-14.30  € 80,00  01-09-2016  35
senioren fit  Do  14.30-15.30  € 80,00  01-09-2016  35
Stoel gym  Wo  09.00-09.45  € 80,00  07-09-2016  35
 

Alfabetiserings lessen Ma/Do  09.30-11.30  € 75,00  12-09-2016  seizoen
Biljartclub ***  Do  18.30-22.15  €   7,50  01-09-2016  seizoen
Bloemschikken 1  Ma  14.00-16.00  € 60,00 17-10-2016  10  Om de week
Bloemschikken 2  Di  19.30-21.30  € 60,00 18-10-2016  10  Om de week
Bloemschikken 3  Do  19.30-21.30  € 60,00 20-10-2016  10  Om de week

Buurtcentrum de Dwarsligger,  Planetenweg 338 IJmuiden, Tel: 0255-512725

Jongerencentrum Branding, Planetenweg 338, IJmuiden, Tel: 0255-512725

puzzelclub  Ma  15.00-16.30  €   2,00  05-09-2016  seizoen  incl. koffie
Fietsclub  Di  10.00-12.30  gratis  zomer
Olieverf schilderen  Di  14.00-16.00  € 36,00  20-09-2016  10
Tafeltennis *  Vr  09.00-10.00  €   1,75  0209-2016  seizoen
Tiffany***  Do  13.30-15.30  €   7,60  01-09-2016  40
Klaverjas competitie  Wo  13.00-17.00  € 25,00  hele jaar
Klaverjassen vrij  Do  13.30-15.30  € 25,00  hele jaar
Inloop en wolcafé  Ma  09.30- 12.00  gratis  hele jaar
Inloop creatief/spelletjes  Do  19.00-21.00  gratis  n.n.b.
Wandelclub  Ma  10.00-12.00  gratis  hele jaar
Wandelclub  Di  10.00-11.00  gratis  hele jaar
Wandelclub  Di  13.30-15.30  gratis  29-08-2016
Wandelclub+  Wo  10.00-11.00  €   2,00  28-09-2016  helejaar  incl. koffie
vrouwen wandelgroep  Wo  09.15-11.30  gratis  14-09-2016  40
Eetcafé *  Ma  17.30-18.30  €   4,00  n.n.b.
Eetcafe *  Wo  17.30-18.30  €   4,00  17-08-2016 *   aanmelden
etcafe *  Do  17.30-18.30  €   4,00  18-08-2016 *   aanmelden
Eetcafé *  Di  12.00-13.00  €   4,00  16-08-2016 *   aanmelden
Eetcafe *  Wo  12.00-13.00  €   2,00  17-08-2016 *   aanmelden
Darten *  Di  13.00-15.00  €   2,00  30-08-2016
Denksport/ Keezen *  Ma  13.30-15.30  €   2,00  n.n.b.  1ste di v.d. 
     maand incl. koffie
Repair cafe  Di  13.00-16.00  gratis  04-09-2016
Inloop creatief  Wo  13.30-15.00  gratis  17-08-2016
Cursussen
Kinderen
Zumba Kids  Vr.  16.00-17.00  €   90,00  09-09-2016  30
Volwassenen
Bew. op muziek Di  09.30-10.30  € 105,00  06-09-2016  35
Zumba  Di  19.00-20.00  € 120,00  06-09-2016  35
Power Flow Yoga  Di  20.00-21.00  € 120,00  06-09-2016  35
Yoga  Do  10.00-11.00  € 120,00  15-09-2016  35
 Do  19.15-20.15  € 120,00  15-09-2016  35
 Do  20.30-21.30  € 120,00  15-09-2016  35
Engels Beginners  Di  11.00-12.00  €   85,00  13-09-2016  20
Engels gevorderden  Di  10.00-11.00  €   85,00  13-09-2016  20
Spaans gevorderden  Do  20.15-21.15  €   45,00  15-09-2016  10
Spaans beginners  Do  19.15-20.15  €   45,00  15-09-2016  10
Meditatie proefles  Wo  19.30-21.00  Gratis 21-09-2016    1
Meditatie  Wo  19.30-21.00  €   54,00  28-09-2016    9
Meditatie  Wo  19.30-21.00   11-1-2017  10

Senioren fit Do 09.30-10.30 €  80,00 01-09-2016 35
Senioren fit Do 10.30-11.30 €  80,00 01-09-2016 35

Kinderen
Techneuten  Wo  14.00-15.30  €  20,00  14-09-2016 10
Volwassenen
Indonesisch koken  Ma  13.30-15.30  €  25,00  07-11-2016  6
Klaverjassen *  Di  13.30-16.00  €    2,50  13-09-2016  seizoen
Rummicub  Di  20.00-22.00  €  27,50  21-09-2016  seizoen
Biljarten  Ma  13.00-17.00  €  40,00  05-09-2016  seizoen
Biljarten  Woe  13.00-17.00  €  40,00  07-09-2016  seizoen
Biljarten 50+  Do  09.00-11.30  €  40,00  08-09-2016  seizoen
Biljarten  Do  13.00-17.00  €  40,00  08-09-2016  seizoen
Biljarten  Vr.  13.00-16.00  €  40,00  09-09-2016  seizoen
Computer workshop beg.  Wo  13.30-15.30  €  25,00   bij vold.d. 5
Computer workshop gev.  Wo  13.30-15.30  €  25,00   bij vold.d. 5
Workshop tablet Android  Do  13.30-15.30  €  15,00   bij vold.d. 2
Workshop Ipad  Do  13.30-15.30  €  15,00   bij vold.d. 2
Vrouwen film*  Wo  20.00-22.00  €    3,00 12-10-2016  7
Schilderen inloop*  Do  19.30-22.00  €    2,50  22-09-2016  seizoen
Ijmuiden wat!*  Do  20.00-22.00  €    3,00  29-09-2016  7
Open tafel  Vr  12.00-13.30  €    6,50  09-09-2016  2 x p.m.
Cursussen
Volwassenen
Aerobic 40+  Ma  18.45-19.45  €   85,00  19-09-2016 35
Bodyvorming  Di  09.00-10.00  €   94,00  20-09-2016  35
Tai-chi  Do  19.00-21.00  € 102,50  22-09-2016  30
Yoga  Do  13.45-14.45  € 102,50  22-09-2016  30
Aquarel &meer  Ma  19.15-21.15  € 170,00  19-09-2016  30
Kijk op kunst 1  Wo  20.00-22.00  € 170,00  21-09-2016  30
Schilderen olieverf  Wo  19.30-22.00  € 214,00  21-09-2016  30
Kleding maken  Ma  19.00-21.00  € 198,50  19-09-2016  30
Mamiga s maken  Do  13.30-16.00  €   55,00  06-10-2016  3 NIEUW excl.mat.
Senioren
M.B.V.O Vr  09.30-10.30  €   80,00  16-09-2016
Country line  Wo  14.45-16-45  €   94,00  07-09-2016  36
Zumba gold  Vr  14.15-15.15  € 112,50  16-09-2016  30  NIEUW

Buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden, Tel:0255-510652

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548

Steunpunt Zeewijk, Plein 1945 84,  IJmuiden, Tel:0255-548548 

Buurtcentrum de Spil, vervolg 

ClubS/Inlopen Dag TIjDen KoSTen  ST.DaTuM   aanTal leSSen en Info

Velserduin, Scheldestraat 101, Tel: 0255 548 548

Buurtcentrum de Spil, Frans Halsstraat 29,  IJmuiden, Tel: 0255-510186 

ClubS/Inlopen Dag TIjDen KoSTen  ST.DaTuM   aanTal leSSen en Info



PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Activiteiten en cursusaanbod SWV

Senioren
Schilderen  Ma  10.00-12.00  € 30,00  05-09-2016  35
Bridge  Ma  13.30-16.30  € 30,00  05-09-2016  35
Bridge  Do  19.00-22.00  € 30,00  01-09-2016  35
Creatief  Di  13.30-16.00  € 30,00  06-09-2016  35
Patchwork  Di  10.00-12.00  € 30,00  06-09-2016  35
Biljarten  Ma  09.00-12.00  € 42,00  05-09-2016  seizoen
Biljarten  Ma  13.30-16.30  € 42,00  05-09-2016  seizoen
Biljarten  Di  09.00-12.00  € 42,00  06-09-2016  seizoen
Biljarten  Di  13.30-16.30  € 42,00  06-09-2016  seizoen
Biljarten  Wo  09.00-12.00  € 42,00  07-09-2016  seizoen
Biljarten  Wo  13.30-16.30  € 42,00  07-09-2016  seizoen
Biljarten  Do  13.30-16.30  € 42,00  01-09-2016  seizoen
Koersbal  Wo  10.00-12.00  € 30,00  07-09-2016  35
Klaverjassen  Wo  13.30-16.00  € 30,00  07-09-2016  35
PC Basis/Windows 10  Wo  09.30-11.30  € 40,00  07-09-2016  8
Bloemschikken  Do  10.00-12.00    startdatum nog niet bekend
Cursus I-pad  Wo  09.30-11.30  € 16,50   4
Open tafel  Di*  17.30-19.00  €   6,50  15-09-2016  10
Open tafel  Vrij  12.30-14.00  €   6,50  02-09-2016  45
Restaurant  Ma  11.45-13.00  €   7,00  01-08-2016  32
Restaurant  Woe  11.45-13.00  €   7,00  03-08-2016  32
Cursussen
Senioren fit  Wo  09.00-10.00  € 80,00  07-09-2016  35 keer  Polderhuis
Senioren fit  Wo  10.00-11.00  € 80,00  07-09-2016  35 keer  Polderhuis
Senioren fit  Vr  09.00-10.00  € 80,00  09-09-2016  33 keer  Polderhuis
Senioren fit  Vr  10.00-11.00  € 80,00  09-09-2016  33 keer  Polderhuis
senioren fit  Vr  11.00-12.00  € 80,00  09-09-2016  33 keer  Polderhuis
Country line  Do  09.30-11.00  € 57,50  01-09-2016  30 keer

Ouder en kind *  Di  9.00 .11.00  €   1,00  30-08-2016  44  JC de Koe!!
Ouder en kind *  Wo  9.00 .11.00  €   1,00  31-08-2016  44  JC de Koe!!
Speelotheek  Di  10.15 -11.15  € 27,50  30-08-2016  44  Bibliotheek
Speelotheek  Wo  15.30- 16.30  € 27,50  31-08-2016  44  Bibliotheek
Speelotheek  Za  10.30-12.00  € 27,50  04-09-2016  44  Bibliotheek
Rummicup  Di 20.00 –23.00 € 10,00  30-08-2016  22  onbekend
Thema koffie ocht. 50+ *  Do  10.00- 12.00  €   1,00  01-09-2016 seizoen  bibliotheek
Praathuis*  Wo  9.30-11.00  €   1,00  31-08-2016 seizoen  JC de Koe
Wandelclub  Do  10.00-11.00  gratis  Start bij de Hofstede
Cursussen
Yoga  Di  13.00-14.00  € 120,00   35  JC de Koe

Afterskoel  Ma  15.00-17.30  Gratis  05-09-2016   van 10 t/m 14 jaar
Afterskoel  Do  15.00-17.30  Gratis  08-09-2016   van 10 t/m 14 jaar
Inloop middag  Do  15.00-17.00  Gratis  08-09-2016   groep8 & 1e
Inloop avond  Ma  19.30-22.30  Gratis  29-08-2016   15 t/m 23 jaar
 Di  19.30-22.30  Gratis  30-08-2016   15 t/m 23 jaar
 Wo  19.30-22.30  Gratis  31-08-2016   15 t/m 23 jaar
 Do  19.30-23.00  Gratis  01-09-2016   15 t/m 23 jaar
Vrijdag inloop  Vr  20.00-23.00  Gratis  02-09-2016   12 t/m 16 jaar
Kookcursus  Di  17.00-19.00  € 26,00  september  6 lessen
Huttenbouw  Ma  10.00-17.30  € 20,00  24 t/m 27 juli
 t/m do

Jongeren
Crea groep  Ma  15.30-16.30  € 1,50  05-09-2016
DJ cursus  Do  19.00-20.00  € 50,00  september  6   Bij vold. deelname
Middag inloop  Di  15.00-17.00  gratis 06-09-2016  seizoen   Groep 8
Disco superstars  Vr  19.30-22.00  € 1,50  18-09-2016  Elke 3e   Groep 8
Volwassenen     vrijdag
Open tafel  Woe  16.30-18.00  € 6,50  31-08-2016  seizoen
Warme lunch  Di  12.00-13.00  € 5,00  30-08-2016  seizoen
Warme lunch  Do  12.00-13.00  € 5,00  01-09-2016  seizoen
creatief Café  Do  13.30-15.00  € 1,00  01-09-2016  seizoen
Bibliotheek  Woe  10.00-12.00  gratis  31-08-2016  seizoen
 Vr  14.00-16.00  gratis  02-09-2016  seizoen
Repaircafe  Do  19.00-21.00  gratis  22-09-2016 1 x permnd. excl.mat.
Mahjong  Do  19.30-21.30  € 30,00  09-09-2016  6
Soos Zo  15.00-17.30  gratis  04-09-2016  seizoen
Wandelen  Vr  09.00-10.00   02-09-2016
Cursussen
Acrylschilderen  Ma 14.00-16.00  € 80,00  06-09-2016  10
Zilversmeden  Ma  10.00-12.00  € 200,00  03-10-2016  24
Beeldend Werken di  Di  20.00-22.00  € 200,00  04-10-2016  24
Beeldend Werken do  Do  20.00-22.00  € 200,00  06-10-2016  24
Bloemschikken ma  Ma  19.30-21.30  € 60,00 17-10-2016  10
Bloemschikken vr  Vr  14.00-16.00  € 60,00  21-10-2016 10
Glas in lood  Do  09.00-16.00  € 155,00  29-09-2016  10

Wijkcentrum de Stek, Heierweg 2, Velsen-Noord, Tel:0251-226445

Dorpshuis het Terras, vervolg

Jongerencentrum de Koe, Zadelmakerstraat 3,  Velserbroek, Tel: 023-5491817

Informatie en opgeven: clubs en inlopen bij de buurtcentra, cursussen bij het cursusbureau SWV 0255-548548

Glas in lood  Do  12.00-14.30  € 155,00  29-09-2016  10
Glas in lood  Do  15.00-17.30  € 155,00  29-09-2016  10
Yoga 1  Di  09.30-10.30  € 120,00  20-09-2016  35
Yoga 2  Vr  09.30-10.30  € 120,00  niet bek.  35  Bij vold. deelname
Mensendieck 1  Wo  09.00-10.00  € 155,00  21-09-2016  28
Mensendieck 2  Wo  10.00-11.00  € 155,00  21-09-2016  28
Senioren Fit  Ma  13.30-14.15  €   80,00  26-09-2016  30
Frans conversatie 1  Vr  09.00-10.15  € 106,50  28-10-2016  20
Frans conversatie 2  Vr  10.15-11.30  € 106,50  28-10-2016  20
Spaans beginners 1  Di  19.00-20.00  €   50,00  04-10-2016  10
Spaans beginners 2  Di  20.10-21.10  €   50,00  04-10-2016  10
Spaans beginners 2  Di  19.00-20.00  €   50,00  07-02-2017  10
Spaans gevorderden  Di  20.10-21.10  €   50,00  07-02-2017  10
Mamiga’s  Wo  19.30-22.00  €   55,00  21-09-2016  3          excl. € 19,00 materiaal
Workshop Dansende dames  Wo  19.30-22.00  €   55,00  26-10-2016  3          excl. € 15,00 materiaal
Basiscursus Fotografie  Wo  19.30-21.30  €   40,00  05-10-2016 2

Volwassenen/senioren 
Opentafel *  Ma  12.00-13.00  €   6,50  hele jaar n.v.t.
 Wo  12.00-13.00  €   6,50  hele jaar n.v.t.
 Vr  12.00-13.00  €   6,50  hele jaar n.v.t.
Taalles  Ma  09.30-11.30  €   1,00  05-09-2016  30
Biljarten  Ma  19.00-22.00  € 40,00  05-09-2016  40
 Vr  19.00-22.00  € 40,00  09-09-2016  40
Stijldansen  Ma  14.00-16.30  € 30,00  05-09-2016  30
Stijldansen  Do  19.00-21.30  € 30,00  08-09-2016  30
Kaarten maken  Ma  14.00-16.00  € 30,00  05-09-2016  30
 Do  14.00-16.00  € 30,00  08-09-2016  30
Country dance  Ma  19.00-20.30  € 30,00  05-09-2016  30
Tekenen&schilderclub Di  09.15-11.15  € 30,00  06-09-2016  30
Sjoelen  Di  13.30-15.00  € 30,00  06-09-2016  30
Creatief Atelier  Di  13.45-15.45  € 40,00  06-09-2016  30
De Stek eetweken* Di  17.45-18.45  €   2,50  20-09-2016  3
Biljarten  Wo  09.00-12.00  € 30,00  07-09-2016  30
 Do  14.00-16.00 € 30,00  08-09-2016  30
Repair café *  Wo  14.00-16.00  €   0,50  14-09-2016  9
Puzzelruilbeurs  Wo  14.00-15.30  gratis  21-09-2016
Blij dat ik brei *  Do  9.30-11.00  €   1,00  08-09-2016  30
Praathuis  Do  13.30-15.30  €   1,00  08-09-2016  30
Koersbal  Vr  09.00-12.00  € 30,00  09-09-2016  30
Line dance  Vr 20.00-23.00  € 30,00  09-09-2016  30
Winkel Tweede kans  di t/m  10.00-14.00   06-09-2016
 vrijdag
Buurtkien *  Za  19.00-23.00  € 12,00  29-10-2016  3
Dikke dames schilderen  Vr  19.00-23.30  € 25,00  16-09-2016  1
Dikke dames schilderen  Za  14.00-17.30  € 25,00  24-09-2016  1
Kinderen
Lezen is cool  Wo  14.15- 15.15  gratis  07-09-2016
Knutselclub* Wo  14.15-16.15  €   2,00  07-09-2016
Crea keuken  Do  15.45-17.30  € 20,00  15-09-2016  6 lessen
Ouder &kind ochtend  Wo  09.30-11.00  €   1,00  07-09-2016  30
Disco*  Vr  18.00-21.00  €   1,50  02-09-2016  1ste vr v/ d mnd
Algemeen
Burendag  Vr  18.00-21.00  gratis  23-09-2016
Ouderen verwen dag  Vr  14.00-16.00  €   2,50  07-10-2016
Rommelmarkt  Zo  11.00-14.30  gratis  09-10-2016  5 x per jaar
Zomipo Musical Sound  Zo  14.00-16.00  €   4,00  13-11-2016
Sinterklaasintocht  Za  10.00-12.00  gratis  19-11-2016
Zomipo Wenen in Holland  Zo  14.00-16.00  €   4,00  05-03-2017
Internationale vrouwendag  Wo  14.00-16.00  €   2,50  08-03-2017
Buitenspeeldag  Wo  14.00-16.00  €   1,00  14-06-2017
Avondvierdaagse Ma  18.00  €   6,00  12 t/m 15 juni 2017
 t/m do
cursussen
kinderen
Peutergym  Di  09.00-10.00  € 125,00  06-09-2016  30
Judo I  Di  16.10-17.00  € 100,00  06-09-2016  30
Judo II  Di  17.10-18.00  € 100,00  06-09-2016  30
Volwassenen
Yoga special 1  Woe  19.00-2015  € 135,00  07-09-2016  30
Yoga special 2  Do  19.00-2015  € 135,00  08-09-2016  30
Country dansen  Di  20.30-22.00 € 117,50  06-09-2016  30
Country dansen  Do  13.30-14.30  €   80,00  08-09-2016  30
Tekenen & Schilderen  Do  09.45-11.45  € 137,00  08-09-2016  24
Workshop Buikdansen  Ma  09.00-10.00  €   35,00  03-10-2016  10
Senioren
Senioren fit  Wo  09.15-10.15  €   80,00  07-09-2016  35
 
Activiteit met een * betaling per keer   Activiteit met 3 *** betaling per maand 
De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname, inschrijven via de website www.welzijnvelsen.nl

Dorpshuis het Terras, Santpoortse Dreef 1, Santpoort-Noord, Tel:023-3031228

De Hofstede Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek, Tel: 023-5132222

ClubS/Inlopen Dag TIjDen KoSTen  ST.DaTuM   aanTal leSSen en Info ClubS/Inlopen Dag TIjDen KoSTen  ST.DaTuM aanTal leSSen en Info

Welzijn Velserbroek, Maanbastion 476, Velserbroek, Tel: 023-5388830
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Velserbroek - Afgelopen 
weekend stond voor de tram-
polinespringers van TVIJ in het 
teken van het Nederlands Kam-
pioenschap in Ahoy. Twee da-
gen lang werd er in een ge-
weldige ambiance gestreden 
om de nationale titels op al-
le niveaus. Het was hard wer-
ken voor alle vrijwilligers en ju-
ryleden om alles in goede ba-
nen te leiden. Maar liefst 15 en-
thousiaste mensen waren na-
mens TVIJ aanwezig om als 
jurylid, organisator, trainer en 
sjouwer de Koninklijke Neder-
landse Gymnastiek Unie te hel-
pen bij dit evenement, waar al-
le takken van de turnsport ver-
tegenwoordigd waren.
Maar het allerbelangrijkste is 
natuurlijk toch de strijd om de 
felbegeerde titels en ook hier 
heeft TVIJ een fl inke duit in 
het zakje gedaan. Toch is TVIJ 
enorm trots dat ook zij zich voor 
dit NK hebben weten te kwa-
lifi ceren! Naast de geweldige 
zilveren medaille voor Bridget 
Thijssen en de gouden plak 
voor Carmein Elzer bij het in-
dividuele toernooi zijn we ook 
bij het synchroonspringen in 
de prijzen gevallen. Bij de syn-
chroonwedstrijd werden er 
door Maaike Spring in ’t Veld, 
Siebe Wielenga en Mel van der 
Kolk ook nog eens zilveren en 
bronzen medailles in de wacht 
gesleept. 
Natuurlijk hebben ook Denise 
Sprangers, Daan Overbeek, El-
la Edwards, Valerie Woesten-
burg, Nova Houthuijzen, Lean-
ne Timmerman, Zoë Hekelaar, 
Bente Geleijn en Merel Wolzak 
enorm hun best gedaan, maar 
helaas is het hen niet gelukt om 
het erepodium te bereiken. De 
Haarlemse Romana Schuring 
heeft na een aantal teleurstel-
lende NK’s in het verleden, la-
ten zien dat ze haar zenuwen 

weer de baas is en wist in een 
heel sterk deelnemersveld van 
meervoudig internationals be-
slag te leggen op de bronzen 
plak. Toch waren de kersen op 
de taart van TVIJ de twee gou-
den medailles in de allerhoog-
ste klasse van Nederland.
Na een verschrikkelijke val in 
oktober tijdens een interland 
in Portugal en een zeer lange 
revalidatieperiode daaropvol-
gend, heeft Mel van der Kolk 
zich van zijn beste kant la-
ten zien en bij de junioren het 
hoogste trapje op het erepodi-
um weten te bemachtigen. Jim-
my Demmers, inmiddels een 
welbekend gezicht op het jaar-
lijkse sportgala in IJmuiden, is 
bij de senioren met het hoogst 
haalbare, een prachtige kampi-
oensbeker, huiswaarts gekeerd.
Ondanks deze geweldige pres-
taties verkeert TVIJ in lastig 
vaarwater. Jimmy Demmers 
heeft inmiddels de overstap ge-
maakt naar Triffi s Alkmaar en 
ook Mel van der Kolk, één van 
de grootste talenten die Ne-
derland rijk is, heeft besloten 
zijn carrière niet langer bij TVIJ 
voort te zetten. De faciliteiten 
die TVIJ op dit moment te bie-
den heeft, zijn helaas niet toe-
reikend om te concurreren met 
de mogelijkheden in Alkmaar, 
waar de gemeente een nieu-
we hal heeft laten bouwen. Het 
is duidelijk dat de springers van 
TVIJ een maatje te groot zijn 
geworden voor de Springplank 
in Velserbroek. Het bestuur van 
TVIJ is druk bezig een bedrijfs-
plan te schrijven om de vereni-
ging elders te kunnen huisves-
ten en hoopt hierbij op steun 
van de gemeente. Want je top-
pers kwijtraken nadat er jaren 
van training zijn geïnvesteerd 
is zowel voor de betrokken trai-
ners alsmede voor de vereni-
ging wel een heel hard gelag!

Nog geen 
vergunning 
dierenarts 
bij Ranzijn

Velserbroek – Om de die-
renartspraktijk bij Ranzijn 
Tuin & Dier te legaliseren is 
hier een omgevingsvergun-
ning voor aangevraagd. Het 
tuincentrum, dat sinds vorig 
jaar is gevestigd aan Rijks-
weg 287 in Velserbroek, past 
wel in het bestemmingsp-
langebied voor detailhandel, 
maar de dierenartspraktijk in 
het tuincentrum is (nog) niet 
toegestaan.
Het college van Velsen heeft 
geen bedenkingen tegen 
de aanvraag. De aanvraag 
wordt ook gepubliceerd in de 
Staatscourant. Inmiddels zijn 
al vroegtijdig zienswijzen bin-
nengekomen bij de gemeen-
te Velsen. Deze worden pre-
matuur genoemd omdat ze 
al werden ontvangen voor de 
aanvraag was ingediend. De 
zienswijzen gaan over de pla-
nologische inpassing, con-
currentie en volksgezond-
heid. GGD Kennemerland 
heeft inmiddels laten weten 
geen gevaar voor de volks-
gezondheid te zien in de die-
renartspraktijk in het tuin-
centrum, mits wordt voldaan 
aan de vereiste hygiënemaat-
regelen.
Momenteel is het mogelijk 
zienswijzen (bezwaren) in te 
dienen tegen de aanvraag. 
Dat kan via de gemeen-
te Velsen. Mocht de omge-
vingsvergunning niet worden 
goedgekeurd, dan zal de ge-
meente Velsen handhavend 
optreden tegen de dieren-
artspraktijk in het tuincen-
trum. In de tussentijd is de 
dierenartspraktijk in Ranzijn 
gewoon open.

Velsen - Vorige week don-
derdag heeft de politie in 
Zuidschermer twee mannen 
aangehouden die verdacht 
worden van diefstal van ko-
per. Het duo, 50 en 52 jaar uit 
Velsen-Noord, werd betrapt 
door de eigenaar van een be-
drijf terwijl zij in de schuur 
koper probeerden te stelen. 
De eigenaar blokkeerde de 
uitgang van het erf met een 
tractor waardoor de mannen 
niet weer weg konden met 
hun auto. De politie werd ge-
beld en korte tijd later zijn de 
verdachten aangehouden en 
meengenomen naar het poli-
tiebureau.

Velsense 
koperdieven

Lekker voetballen
in de zomerstop

IJmuiden - Begint het ein-
delijk lekker weer te worden, 
stopt het voetbalseizoen! Bij 
IJVV Stormvogels vinden ze 
dat ook heel jammer. Daar-
om organiseert de club deze 
zomer leuke 4 tegen 4-toer-
nooien voor jongens en meis-
jes van 6 tot 12 jaar. Zit je al 
jaren op voetbal of heb je nog 
nooit gevoetbald? Iedereen is 
welkom om mee te voetbal-

len. De toernooien worden 
gehouden op dinsdag 5 ju-
li, dinsdag 12 juli, dinsdag 
19 juli en dinsdag 26 juli van 
16.00 tot 17.30 uur. 
Opgeven is niet nodig, maar 
zorg wel dat je ruim van te 
voren aanwezig bent! Deel-
name is gratis.
Meer weten? Bel Ste-
fan Hoekstra, telefoon 06-
42056315.

Creëer je vakantiebaan
ZomerOndernemer

IJmond - Zoek je een leuke va-
kantiebaan? Ben je onderne-
mend ingesteld en tussen de 15 
en 22 jaar? Doe dan mee aan 
het project ZomerOndernemer. 
Je krijgt de kans om tijdens de 
zomervakantie je eigen bedrijf 
te starten met begeleiding van 
coaches en ervaren onderne-
mers. Deelname is kosteloos. 
Sterker nog: je krijgt zelfs een 
startkapitaaltje en je kunt ook 
nog lekker twee weken op va-
kantie gaan. Frank en Santa-
na (ZomerOndernemer Groene 
Hart) deden vorig jaar mee en 
vertellen wat het hen heeft op-
geleverd.
Frank van Dort (16) deed mee 
in 2015. Hij leerde tijdens de 
zes weken van ZomerOnder-
nemer voornamelijk ‘onderne-
mend denken’. ,,Ik heb geleerd 
dat je sommige zaken gewoon 
moet aanpakken en moet doen. 
Soms moet je ergens inspringen 
en vervolgens kijken hoever je 
komt. Dat vond ik een belang-
rijke les. Ik merk dat ik er ook 
op school voordeel van heb dat 
ik dit traject gevolgd heb,’’ geeft 
hij aan. ,,Ik heb dingen geleerd 
die op school terugkomen, ter-
wijl andere kennis juist handig 
is voor later.” Frank wil ambitieu-
ze jongeren zeker aanraden om 
ook mee te doen aan ZomerOn-
dernemer. ,,Het kan je nét even 

dat extra opstapje naar je bedrijf 
bieden,’’ zegt hij. ,,Als ik mijn be-
drijf helemaal alleen had opge-
richt, had ik nooit de contacten 
gehad die ik nu tijdens Zomer-
Ondernemer gelegd heb.’’
Santana Gerdes (22) werd ge-
tipt over ZomerOndernemer. Op 
dat moment verkocht ze al sie-
raden. ,,Het leek me leuk om 
meer te leren over het onderne-
merschap en om andere onder-
nemers te ontmoeten,’’ vertelt 
Santana. ,,Daarom besloot ik me 
op te geven.” Tijdens de zes we-
ken van de zomervakantie leer-
de Santana alles over de Be-
lastingdienst, Kamer van Koop-
handel en de bank. Dankzij Zo-
merOndernemer is zij nu offi ci-
eel eigenaar van haar eigen be-
drijf: Santanas Accessoires. 
,,Ik verkoop sieraden, tassen en 
telefoonhoesjes via mijn web-
shop, op braderieën en via 
vrienden,’’ vervolgt de jonge on-
dernemer. ,,Sinds vorige zomer 
heb ik al fl ink wat geld verdiend. 
Een eigen bedrijf verdient een 
stuk sneller dan vakkenvullen.’’
Er is nog plaats om deze zo-
mer mee te doen in Haarlem/
IJmond. De startdatum is 20 ju-
li. Op 1 september is de feeste-
lijke afsluiting. Aanmelden kan 
via www.zomerondernemer.nl 
of Facebook: ZomerOnderne-
mer Haarlem/IJmond.
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Naaldkoor zingt op 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Op zon-
dag 3 juli verzorgt het Naald-
koor een optreden tijdens het 
maandelijkse koffi econcert 
op de Ruïne van Brederode. 
Het gemengde kerkkoor uit 
Velsen heeft een gevarieerd 
werelds repertoire samenge-
steld. Zij zingen eigentijdse 

liederen, evergreens en inge-
togen (pop)songs in het Ne-
derlands en Engels. Het con-
cert duurt van 11.30 tot 13.00 
uur.
De toegang bedraagt 3 voor 
volwassenen en 1,50 euro 
voor kinderen. Na afl oop is er 
de hoed voor de artiesten.

Zomerfeest Boekanier
IJmuiden - Vrijdag 24 juni 
werden de leerlingen van De 
Boekanier door de ouderraad 
getrakteerd op een feestelijk 
ochtend. Ook Kenter Jeugd-
zorg en de Antoniusschool 
deden mee. 
Helaas liet de zon het afwe-
ten en was het bewolkt weer. 
Gelukkig beschikt de school 
over een grote sportaccom-
modatie. De meeste activitei-
ten waren dus binnen, zoals 
een fotostudio, een schmink-
hoek, stokvangen, suikerspin 

maken, het rad van ballon 
en natuurlijk de enorme Jun-
gle Run. Deze stormbaan van 
19 meter was de topattractie 
voor de leerlingen. De ouder-
raad wil alle betrokken ouders 
bedanken voor hun hulp en 
ook een woord van dank gaat 
naar de Groenhoek in IJmui-
den voor het beschikbaar stel-
len van mandarijnen en naar 
Koppes Snacks uit Santpoort-
Noord voor de traktatie van 
ijsjes voor alle leerlingen. Zie 
ook www.boekanier-sbo.nl.

Feestje voor jarig Fregat
Velserbroek – Dat het al 25 
jaar prettig wonen is aan de 
straat Fregat in Velserbroek 
bewezen de bewoners za-
terdag 18 juni met een jubi-
leumfeestje. Vijf jaar geleden 
werd het jubileumfeest ook al 
georganiseerd door Astrid en 
Annet, die hier vanaf het be-
gin wonen. Het was toen ook 
al een geweldig feest, maar 
met een 25-jarig jubileum wil 
je daar natuurlijk overheen.
De voorbereiding voor de 

festiviteiten werden tijdig be-
gonnen, want er moest heel 
wat worden geregeld: een 
barbecue, drinken, DJ Ri-
chard (die woont aan het Fre-
gat), de band Gaaf (waarvan 
de basgitarist woont aan het 
Fregat), een ijscoman en na-
tuurlijk de uitnodigingen aan 
de bewoners van het Fre-
gat. Er kwamen ruim 170 en-
thousiaste Fregatters en dat 
maakte het feest ook dit keer 
tot een geslaagde avond.

IJmuiden - De politie heeft 
vorige week een 28-jarige 
man uit IJmuiden aangehou-
den in verband met mogelijke 
handel in harddrugs.
Omstreeks 23.45 uur zag de 
politie een bromfi ets rijden in 
de omgeving Planetenlaan. 
Omdat het achterlicht van 
de brommer niet goed zicht-
baar was, werd de bestuur-
der in de Waalstraat gecon-
troleerd. Bij controle bleek 
hij niet in het bezit te zijn van 
een rijbewijs. Ook bleek hij 
in zijn schoudertas drie pa-
tronen (voor een vuurwa-
pen) en in totaal 19 pillen bij 
zich te hebben. Hierbij gaat 
het vermoedelijk om hard-
drugs (XTC). De politie nam 
de drugs en de patronen in 
beslag. De verdachte werd 
voor verhoor overgebracht 
naar het politiebureau.

Pillen en 
wapens

Velserbroek - De eer-
ste stap naar de vernieuw-
de Smugglers is vorige week 
dinsdag gezet. Als onderdeel 
van het zomerseizoen heeft 
Fysiotherapie Maas bij alle 
spelers een fi t-test afgeno-
men. Marco Maas en Shan-
non van de Plas hebben ge-
let op een aantal kernzaken 
die van belang zijn voor een 
complete Smugglers-rugby-
er. De test bestond uit vier 
onderdelen: algehele fi theid, 
sprongkracht, sprintsnelheid 

en kracht vanuit het boven-
lijf. Deze test geldt voor al-
le Smugglers als basismeting 
om zo te bepalen waar er op 
getraind moet worden zodat 
er begin september fi t aan 
het seizoen kan worden be-
gonnen. Dat gebeurt met de 
vernieuwde groep, die deels 
geworven is via de het ‘Kijkje 
in de keuken’. 
Ook dit jaar zal de werving 
weer op deze manier plaats-
vinden, net als het geslaagde 
vriendentoernooi.

IJmuiden - Vorige week vrij-
dag is een 32-jarige man uit 
Velserbroek aangehouden op 
verdenking van het mishan-
delen van een 38-jarige man 
uit IJmuiden. Dat gebeurde 
na een woordenwisseling in 

een horecagelegenheid aan 
de Kennemerlaan. Het slacht-
offer heeft verwondingen aan 
zijn hoofd opgelopen. De ver-
dachte is meegenomen naar 
het politiebureau. De mis-
handeling wordt onderzocht.

Aanhouding na 
mishandeling

Brons voor 
Duijn op 
NK Wado

Velsen - Sporthal De Oos-
terpoort in Zoetermeer vorm-
de zaterdag het decor voor 
de vijfde editie van het NK 
Wado karate. Dit is een jaar-
lijks internationaal evene-
ment met een deelnemers-
veld van ongeveer 360 ka-
rateka’s van 28 Nederland-
se sportscholen die strijden 
op de onderdelen Kata, Tan-
to Dori en Kumite, respectie-
velijk vastgelegde vormen, 
verdediging tegen mesaan-
vallen en vrij vechten. Sil-
vester Poetoehena en Mar-
joke Bangma uit Beverwijk 
en Maarten Duijn uit Vel-
sen Noord kwamen namens 
Sportschool Doragan no 
Seishin uit Heemskerk op de 
mat. Zij namen deel in de ca-
tegorie Master. Na een stevi-
ge strijd werd zilver behaald 
door Silvester en brons door 
Maarten Duijn. Marjoke uit-
komend bij de dames strand-
de in de kwartfi nale.

www. .nl

www. .nl
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Nachtelijke verkeers-
hinder op A22 en N208
In de nacht van 30 juni op 1 juli 
is er verkeershinder op de N208 
en de A22 bij de Velsertunnel. Dit 
is nodig om portalen te verwijde-
ren voor renovatie of om gereno-
veerde portalen terug te plaatsen. 
Ook wordt gewerkt aan de hoog-
tedetectie voor de Velsertunnel.

Van donderdag op vrijdag
Tussen 22.00 en 05.00 uur wordt er 
gewerkt ten zuiden van de Velser-
tunnel. Het verkeer dat vanuit Haar-
lem gebruik wil maken van de tijde-
lijke verbindingsweg (keerlus) naar 
de A22 en A9/Wijkertunnel wordt 
enkele keren stilgelegd voor maxi-
maal 15 minuten. Hetzelfde geldt 
voor verkeer dat vanaf IJmuiden 
naar de A9/Wijkertunnel rijdt.

Rijdt u in deze nacht op de A9 en wilt 
u naar de N208 (Haarlem-Noord, 
Velserbroek, Santpoort), dan kunt u 
geen gebruik maken van de nieuwe 
verbindingsweg (keerlus) ten zuiden 
van de Velsertunnel. U wordt omge-
leid via de afrit IJmuiden, N202 en 
Rijksweg naar de N208.

Onderdeel van renovatie tunnel
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud 
en krijgt momenteel groot onder-
houd. De renovatie vindt niet alleen 
in de tunnel plaats. Ook op de wegen 
naar de tunnel is Rijkswaterstaat 
aan het werk. Zo vernieuwen we cir-
ca 20 portalen boven de weg waar 
elektronische verkeersborden, ca-
mera’s en routeborden aan hangen. 
De portalen worden gedemonteerd 
en gerepareerd. (foto: RWS)

College op werkbezoek
Op dinsdag 21 juni jl. fi etsten bur-
gemeester en wethouders door 
Zee- en Duinwijk. Daar maakten 
ze kennis met een drietal projec-
ten, gericht op verbetering van de 
gezondheid in de wijk.

Projecten
Het betrof een plan om door gezond 
eten en veel te bewegen de jeugd ge-
zonder te maken en een project dat 
nieuwe methoden zoekt om eenza-
me ouderen te verleiden om naar 
de ‘soos’ te komen. Ook het idee van 
‘welzijn op recept’ kreeg de verdien-
de aandacht. Bij dit project gaat het 

niet om het bestrijden van medische 
klachten, maar om het tegengaan 
van stressfactoren. Dat komt im-
mers ook de gezondheid ten goede.

Het college eindigde in buurtcen-
trum De Dwarsligger, waar bewo-
ners uit Zee-en Duinwijk vragen 
stelden over onder meer het parke-
ren in de wijk. Alle aanwezigen wer-
den verrast door de heerlijke hapjes, 
die een aantal vrijwilligers had ge-
maakt. Als beloning wilden de jon-
gedames graag met de burgemees-
ter op de foto.(foto: gemeente Vel-
sen)

indegoeiebak.nl

WIST U dat
 we in Nederland 
ongeveer 225 kilo 

papier per persoon 
gebruiken?

indegoeiebak.nlindegoeiebak.nl

Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude kiest voor
gemeente Haarlemmermeer
De gemeenteraad van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude heeft 
op dinsdagavond 28 juni 2016 
gekozen voor de gemeente Haar-
lemmermeer als fusiepartner. De 
keuze was vrijwel unaniem.

De raadsleden van Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude spraken hun 
waardering uit voor alle drie de fu-
siekandidaten: Amsterdam, Haar-
lemmermeer en Velsen. Uiteinde-
lijk kozen 10 van de 11 raadsleden 
voor fusie met gemeente Haarlem-
mermeer.
 
Het college van Velsen feliciteert 

Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de met het nemen van dit besluit, en 
ook Haarlemmermeer wordt gefeli-
citeerd met haar uitverkiezing. 

Natuurlijk is Velsen een beetje te-
leurgesteld. In de raadsbehandeling 
van Haarlemmerliede en Spaarn-
woude werd immers ook gezegd dat 
Velsen een uitstekende fusiepart-
ner zou zijn geweest.
 
Velsen kijkt uit naar de toekomsti-
ge samenwerking met haar nieuw te 
ontstane buurgemeente en heeft al-
le vertrouwen in een goede samen-
werkingsrelatie.



Infopagina

30 juni 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Meer zuilen met
historische informatie
Misschien heeft u al opgemerkt 
dat in de gemeente Velsen sta-
len zuilen  zijn geplaatst. Het zijn 
nog ‘lege’ zuilen van cortenstaal, 
die binnenkort worden voorzien 
van een paneel met historische in-
formatie over de plek waar ze ge-
plaatst zijn.

In navolging van de route ‘Ontdek 
Oud-IJmuiden’ en het wandelpad 
langs de oude spoorlijn plaatst de ge-

meente op vijftien bijzondere plek-
ken een vergelijkbare zuil. Elke kern 
van de gemeente Velsen beschikt 
straks over een aantal informatiezui-
len. De locaties vallen allemaal bin-
nen het wandelnetwerk. 

De zuilen zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met de stichting Ver-
halen Verbinden. Op de foto (ge-
meente Velsen) een vergelijkbare zuil 
langs de oude spoorlijn in IJmuiden.

Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, 
maar zorgen ook voor overlast. De 
beste preventie is minder zwerfaf-
val op straat.

Vooral in het voorjaar en in de zo-
mermaanden kunnen meeuwen veel 
overlast veroorzaken.  Ze krijsen, be-
vuilen de straat en pikken een brood-
je uit je hand als je niet uitkijkt. Een 
gemeente kan daar niet zoveel aan 
doen. Meeuwen worden beschermd 
door de Flora- en Faunawet.  Het is 
verboden de eieren te rapen, uit het 
nest te halen, te beschadigen of te 
vernielen.  Er mogen ook geen nes-
ten verwijderd worden en  meeuwen 
mogen niet met opzet worden ver-
ontrust. Daardoor is het lastig voor 
de gemeente om de overlast goed te-
gen te gaan.

Meeuwen horen wel bij een plaats 
als IJmuiden met haven en zee, maar 
het zou fi jn zijn als er minder over-
last was. Een beproefde methode: 
laat minder (zwerf )afval op straat 
achter.

Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren
• Afval in de afvalbak gooien
• Afvalbakken goed afsluiten en vuil-

niszakken niet op straat zetten
• Afval zo kort mogelijk voor de op-

haaltijd langs de weg zetten
• Broedplaatsen voorkomen door 

een net op uw dak te leggen of dra-
den te spannen. Dit mag alleen als 
er nog geen nest aanwezig is op uw 
dak.

• Een bedrijf inschakelen dat gespe-
cialiseerd is in het aanbrengen van 
nestwerende materialen (website:  
Nederlandse Vereniging van Plaag-
dierenmanagement Bedrijven)

Nieuw speeltoestel in 
zwembad De Heerenduinen
Kom naar het zwembad! Niet al-
tijd zin om te zwemmen? Geen 
punt, het is er ook leuk spelen. 
Het oude speelhuisje in zwembad 
De Heerenduinen is vorige week 
vervangen door een gloed nieuw 
exemplaar. En…met een mooie 
wagen voor de deur!

Via een klimwand of trappetje kun-

nen de kleintjes naar boven komen 
om vervolgens via de glijbaan naar 
beneden te zoeven. De auto in cabri-
olet uitvoering kan door meerdere 
kinderen worden bestuurd en heeft 
uitstekende vering. 

De toestellen zijn geplaatst op kunst-
gras waardoor er veilig gespeeld kan 
worden. (foto: gemeente Velsen)

Zwem4daagse: mis ‘t niet!
Van 4 t/m 8 juli is het weer zwem-
4daagse in zwembad De Heeren-
duinen.

Er kan gestart worden tussen 18.15 
uur en 20.00 uur. Van de vijf avon-
den moeten er vier worden gezwom-
men. Op het terrein zijn diverse acti-
viteiten zoals doelgooien, touwtrek-
ken, voetballen en is er een grabbel-
ton. Kortom: een leuke week, mis het 
niet!

Programma
In het doelgroepenbad is maandag 
een loopmatwedstrijd, woensdag 
snorkelen en donderdag een water-
poloclinic onder leiding van VZV.

Woensdag staat Sander van der Lugt 
van RKVV Velsen onder de lat bij de 
penaltybokaal. 

Donderdag:  bootcamp van 18.30-
19.15 uur.

Vrijdag: hobbymarkt en uitreiking 
medailles met muzikale omlijsting 
van de Damiateband.

Inschrijven
Inschrijven kan bij de receptie van 

het zwembad. De kosten bedragen € 
9,00 pp met medaille en € 7,50 zon-
der medaille. Kinderen die zich via 
JeugdSportPas óf school opgeven 
kunnen voor € 5,00 komen zwem-
men! Bij de ingang ontvangen de kin-
deren een strippenkaart om aan de 
activiteiten deel te kunnen nemen. 

Alle deelnemers zijn verplicht een 
zwemdiploma te hebben. Kinderen 
die bij ons op B- of C les zitten heb-
ben gratis toegang (zij dienen zich 
wel in te schrijven). Er kan zowel 
binnen als buiten gezwommen wor-
den.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 18 
juni 2016 tot en met 24 juni 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kanaalstraat 25, realiseren balkons 
en dakterras (23/06/2016) 12090-
2016;
Lange Nieuwstraat 751, plaatsen 
dubbelzijdig logo (20/06/2016) 
11694-2016;
Tuindersho� e 4 en 12, kappen 2 bo-
men (22/06/2016) 11941-2016;
Havenkade 35, vergroten 2e verdie-

ping (22/06/2016) 12018-2016;
Radarstraat 133, vergroten berging 
(20/06/2016) 11723-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Genieweg 42, plaatsen oranjerie 
(20/06/2016) 11765-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Hofgeesterweg 3, veranderen en 
vergroten stal (21/06/2016) 11832-

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

Welstandsnota 2015

Bouwplannen, wat mag?
Ik heb bouwplannen, wat mag? 
Het kan zijn dat uw bouwwerk 
dient te voldoen aan ‘redelijke ei-
sen van welstand’. In dat geval zal 
uw bouwplan bijvoorbeeld moe-
ten passen in de omgeving. De ge-
meente Velsen heeft deze eisen 
opgenomen in de Welstandsnota 
2015. Deze kunt u gemakkelijk di-
gitaal nalezen.

Apps
Welke welstandscriteria zijn pre-
cies van toepassing op uw bouw-
plan? Met gebruikmaking van de ap-
plicaties ‘Welstandsnota in het kort’ 
en de ‘Uitgebreide welstandstoets op 
basis van het stroomschema’ kunt u 
het antwoord eenvoudig digitaal op-
vragen. Zoek op www.velsen.nl onder 
het kopje ‘veel gestelde vragen’: ik heb 
bouwplannen, wat mag? Uiteraard 
kunt u op de site van de gemeente ook 
de volledige Welstandsnota 2015 na-
lezen. De app. ‘Welstandsnota in het 
kort’ is voor algemeen geïnteresseer-
den, die de Welstandsnota 2015 op 
hoofdlijnen willen doorlopen. En wel 
interactief, als een verhaal met kaart-

materiaal en foto’s. Met de applicatie 
‘uitgebreide welstandstoets op basis 
van het stroomschema’ kunnen in-
dieners per adres bepalen wat de gel-
dende welstandscriteria zijn.

Aanbouwen, erkers etc.
Voor veel voorkomende objecten zo-
als aanbouwen, erkers, garages, ge-
velwijzingen, dakkapellen, dakop-
bouwen, erfafscheidingen, installa-
ties, rolluiken, dakramen, panelen, 
collectoren en reclame zijn zogehe-
ten objectcriteria opgesteld. Het gaat 
daarbij om relatief eenvoudige en 
meetbare eisen, die de initiatiefne-
mer vooraf zoveel mogelijk duidelijk-
heid geven of het bouwwerk voldoet. 
(foto: gemeente Velsen)

Subsidieregeling opwek-
ken duurzame energie
Bent u het zat om onnodig veel 
geld uit te geven aan energie-
belasting? Dan is dit het mo-
ment om in actie te komen. Ga 
voor een duurzame woning, 
die eigen energie opwekt. 
Hoe? Het gemeentelijk Duur-
zaam Bouwloket helpt u ver-
der!

Zonnepanelen
Woningbezitters die overwegen 
zonnepanelen te plaatsen kun-
nen voor gratis en ona¢ ankelijk 
informatie en advies terecht op 
de site www.duurzaambouwlo-
ket.nl/zonnepanelen. Hier kunt 
u zien of uw woning geschikt is, 
welke lokale uitvoerende bedrij-
ven betrouwbaar zijn, maar ook 
hoe het zit met de btw-terugga-
ve over de aanschaf en installatie 
van zonnepanelen. 

Is uw dak niet geschikt of vindt u 
zonnepanelen niet mooi passen? 
Neem dan contact op met het 

Duurzaam Bouwloket om te kij-
ken of er een energie coöperatie 
actief is in uw gemeente en wel-
ke andere mogelijkheden er zijn.

Subsidie 
Op dit moment is het extra inte-
ressant om maatregelen toe te 
passen voor het opwekken van 
duurzame energie. Er is name-
lijk een landelijke ‘ISDE subsi-
dieregeling’ van kracht voor het 
plaatsen van warmtepompsyste-
men, zonneboilers, hout(pellet)
kachels en hout gestookte bio-
massaketels. 

Bent u benieuwd hoe deze subsi-
dieregeling er uit ziet en hoe u de-
ze aan moet vragen?  Doe dan de 
energiesubsidie check via www.
duurzaambouwloket.nl/subsi-
dieregelingen of neemt contact 
op per mail info@duurzaam-
bouwloket.nl of telefoon 072-743 
39 56. De adviseurs van het Duur-
zaam Bouwloket helpen u verder!
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Aanvragen (vervolg)
2016;
Waterviolier 2 en 4, samenvoegen 
standplaatsen (21/06/2016) 11857-
2016;
Johanna Westerdijkstraat 27, 
vergroten woning met uitbouw 

(22/06/2016) 12000-2016.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 89, vergroten 2e ver-
dieping (23/06/2016) 12302-2016.

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.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 

er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Eksterlaan 8, gewijzigd uitvoe-
ren dakconstructies dakkapellen 
(23/06/2016) 10747-2016;
Kromhoutstraat ong., oprichten 
weegbrug (27/06/2016) 9165-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen 2 kozijnen 
in voorgevel (27/06/2016) 11132-
2016.

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 56, plaatsen dak-
kapel (zijgevel) (27/06/2016) 8745-
2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 35, plaatsen erker, 
vergroten dakkapel, uitbreiden eer-
ste verdieping en wijzigen draag-
constructie tweede verdieping 
(24/06/2016) 7674-2016; 
Duin- en Kruidbergerweg 63, kappen 
boom (24/06/2016) 9219-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Corverslaan 2, verplaatsen en aan-
passen overkapping (27/06/2016) 
3613-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-

gevingsvergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 56, kappen boom 
(27/06/2016) 10374-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Open Nederlandse kampioenschap 
Blokarten 2016 strand IJmuider-
slag, 5 november 2016 t/m 6 no-
vember 2016 10:00 t/m 17:00 uur 
(21/06/2016) 8621-2016;
Italiaanse avond Festa Sera Ita-
ly op plein Hoofdstraat t.h.v. huis-
nummer 214 te Santpoort-Noord, 
1 en 2 juli 2016 17:00 t/m 23.00 uur 
(23/06/2016) 11224-2016;
2Generations Beach edition, Vil-
la Westend, Westlaan 41 te Velser-
broek, 2 juli 2016 16:00 tot 24:00 uur 
(24/06/2016) 8350-2016.
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Watervrienden IJmuiden 
sluit seizoen af

IJmuiden - Met een record-
aantal afzwemmers op 23 ju-
ni en een recordaantal deel-
nemers tijdens de jaarlijkse 
buitenzwemwedstrijd op 25 
juni heeft WVIJ het zwemsei-
zoen op mooie wijze afgeslo-
ten. Tijdens de laatste zwem-
avonden op 28 en 30 juni 
wordt het seizoen officieel 
worden beëindigd met het 
traditionele familiezwemmen 
voor de leszwemmers en de 
eindeseizoensborrel voor de 
volwassen zwemmers. 
Op 23 juni zat de tribune 
bomvol met ouders en an-
dere familieleden van de 45 
afzwemmende  kinderen. 
Het was warm in het zwem-

bad, dus aan het eind van het 
vlekkeloos verlopen diploma-
zwemmen sprongen naast de 
kinderen ook een groot aan-
tal lesgevers opgelucht het 
water in om te gaan water-
trappelen, én om af te koe-
len! Natuurlijk was iedereen 
geslaagd!
Coördinator Sonja Mol was 
bijzonder blij met het gro-
te aantal C-zwemmers: 15 
stuks, een goed teken want 
pas met het volledig zwem-
ABC is een kind echt veilig in 
het water. Van deze 15 kinde-
ren gaan er zeven door met 
zwemmen bij WVIJ. Na het 
halen van hun wedstrijdbre-
vetten, kunnen zij zich aan-

sluiten bij de wedstrijdploeg. 
En wie weet doet een aantal 
in 2017 ook mee aan IJmui-
den Buiten, de jaarlijkse bui-
tenzwemwedstrijd die WVIJ 
in de Heerenduinen organi-
seert. 
Met ruim 190 deelnemers 
haalde het evenement een 
recordaantal deelnemers 
naar IJmuiden. Ook nu liet 
het weer zich van de bes-
te kant zien, met geregeld 
een zonnetje. En hoewel de 
IJmuidenaren goed hun best 
hebben gedaan en een groot 
aantal medailles binnenhaal-
den, ging ook dit zesde jaar 
de Piet Wullaert Wisselbokaal 
mee naar Almere.
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Aanvragen (vervolg)
2016;
Waterviolier 2 en 4, samenvoegen 
standplaatsen (21/06/2016) 11857-
2016;
Johanna Westerdijkstraat 27, 
vergroten woning met uitbouw 

(22/06/2016) 12000-2016.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 89, vergroten 2e ver-
dieping (23/06/2016) 12302-2016.

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.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 

er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Eksterlaan 8, gewijzigd uitvoe-
ren dakconstructies dakkapellen 
(23/06/2016) 10747-2016;
Kromhoutstraat ong., oprichten 
weegbrug (27/06/2016) 9165-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen 2 kozijnen 
in voorgevel (27/06/2016) 11132-
2016.

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 56, plaatsen dak-
kapel (zijgevel) (27/06/2016) 8745-
2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 35, plaatsen erker, 
vergroten dakkapel, uitbreiden eer-
ste verdieping en wijzigen draag-
constructie tweede verdieping 
(24/06/2016) 7674-2016; 
Duin- en Kruidbergerweg 63, kappen 
boom (24/06/2016) 9219-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Corverslaan 2, verplaatsen en aan-
passen overkapping (27/06/2016) 
3613-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-

gevingsvergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 56, kappen boom 
(27/06/2016) 10374-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Open Nederlandse kampioenschap 
Blokarten 2016 strand IJmuider-
slag, 5 november 2016 t/m 6 no-
vember 2016 10:00 t/m 17:00 uur 
(21/06/2016) 8621-2016;
Italiaanse avond Festa Sera Ita-
ly op plein Hoofdstraat t.h.v. huis-
nummer 214 te Santpoort-Noord, 
1 en 2 juli 2016 17:00 t/m 23.00 uur 
(23/06/2016) 11224-2016;
2Generations Beach edition, Vil-
la Westend, Westlaan 41 te Velser-
broek, 2 juli 2016 16:00 tot 24:00 uur 
(24/06/2016) 8350-2016.
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Watervrienden IJmuiden 
sluit seizoen af

IJmuiden - Met een record-
aantal afzwemmers op 23 ju-
ni en een recordaantal deel-
nemers tijdens de jaarlijkse 
buitenzwemwedstrijd op 25 
juni heeft WVIJ het zwemsei-
zoen op mooie wijze afgeslo-
ten. Tijdens de laatste zwem-
avonden op 28 en 30 juni 
wordt het seizoen officieel 
worden beëindigd met het 
traditionele familiezwemmen 
voor de leszwemmers en de 
eindeseizoensborrel voor de 
volwassen zwemmers. 
Op 23 juni zat de tribune 
bomvol met ouders en an-
dere familieleden van de 45 
afzwemmende  kinderen. 
Het was warm in het zwem-

bad, dus aan het eind van het 
vlekkeloos verlopen diploma-
zwemmen sprongen naast de 
kinderen ook een groot aan-
tal lesgevers opgelucht het 
water in om te gaan water-
trappelen, én om af te koe-
len! Natuurlijk was iedereen 
geslaagd!
Coördinator Sonja Mol was 
bijzonder blij met het gro-
te aantal C-zwemmers: 15 
stuks, een goed teken want 
pas met het volledig zwem-
ABC is een kind echt veilig in 
het water. Van deze 15 kinde-
ren gaan er zeven door met 
zwemmen bij WVIJ. Na het 
halen van hun wedstrijdbre-
vetten, kunnen zij zich aan-

sluiten bij de wedstrijdploeg. 
En wie weet doet een aantal 
in 2017 ook mee aan IJmui-
den Buiten, de jaarlijkse bui-
tenzwemwedstrijd die WVIJ 
in de Heerenduinen organi-
seert. 
Met ruim 190 deelnemers 
haalde het evenement een 
recordaantal deelnemers 
naar IJmuiden. Ook nu liet 
het weer zich van de bes-
te kant zien, met geregeld 
een zonnetje. En hoewel de 
IJmuidenaren goed hun best 
hebben gedaan en een groot 
aantal medailles binnenhaal-
den, ging ook dit zesde jaar 
de Piet Wullaert Wisselbokaal 
mee naar Almere.
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