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Vierdaagse op vier wielen
Driehuis - Dankrij 35 leerlingen van het Technisch College Velsen behaalden tientallen bewoners 
van Huis ter Hagen vorige week de eindstreep van hun eigen vierdaagse. Het woonzorgcentrum or-
ganiseerde dit evenement samen met Stichting Welzijn Velsen. Hiermee rondden de leerlingen hun 
maatschappelijke stage af en genoten de bewoners van vier heerlijke dagen buiten. Huis ter Hagen 
volgt hiermee het voorbeeld van verpleeghuis Velserduin Driehuis. Dat huis organiseerde vorig jaar 
met groot succes de Velserduin Vierdaagse met scholieren van de Duin en Kruidbergmavo. Reden 
genoeg voor hen om ook dit jaar weer een Velserduin Vierdaagse te organiseren. Beide wandeleve-
nementen waren een groot succes! (foto: Zorgbalans)

Botsing met pijlwagen

Santpoort-Noord - Een vrouw is maandagochtend met haar au-
to tegen een pijlwagen gereden. Het ongeval gebeurde rond kwart 
over negen op de A208 ter hoogte van de fly-over. De pijlwagen 
stond daar in verband met werkzaamheden. De bestuurster van de 
personenwagen is door ambulancepersoneel nagekeken maar ge-
lukkig raakte ze bij het ongeval niet gewond. Zowel de botsabsor-
ber als de personenwagen liepen door het ongeval schade op. De 
personenwagen is door een bergingsbedrijf opgehaald. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Santpoort-Noord - Jochem 
Dobber (rechts op de foto) van at-
letiekvereniging Suomi heeft zon-
dag tijdens de Nederlandse Kam-
pioenschappen Atletiek voor ju-
nioren een zilveren medaille ver-
overd op de 200 meter sprint. Tij-
dens het slotnummer van dit eve-

nement in Eindhoven pakte de 
200 meter specialist van AV Suo-
mi overtuigend zijn tweede NK 
titel van dit jaar. Na twee sterke 
voorrondes plaatste Jochem (15) 
zich als jongste finalist bij de Ju-
nioren B. Door de snelle start van 
de top-sprinters kwam Jochem na 

100 meter als vierde uit de bocht. 
Maar met een schitterende eind-
sprint versloeg Jochem bijna al 
zijn tegenstanders in een tijd van 
22.47. Eerste is Rodrigo Willy Broer 
geworden, die ook oppermachtig 
was op de 100 meter. (foto: Coen 
Schilderman)
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Omstreken en IJmond 
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Woensdag 17 juli 2013 start 12.00 uur

Kindermiddag bij van Poptaplantsoen

Donderdag 18 juli 2013 start 13.00 uur

Kortebaandraverij IJmuiden 2013

Vrijdag 19 juli 2013 start 11.00 uur

Wipe-out & Sterkste Man van IJmuiden

Zaterdag 20 juli 2013 start 10.00 uur

Jaarmarkt & Telstar Straatvoetbaltoernooi

Zondag 21 juli 2013 start 10.00 uur

Culinaire markt & Oldtimershow

Grote kermis op het Kennemerplein

dagelijks van 12.00 tot 23.00 uur

vanaf donderdag 2 buitenpodia met live muziek

voor info: www.kennemerlaanleeft.nl

volg ons op facebook: KennemerlaanLeeft

Volgende week
in deze uitgave
het programma
en informatie.



4 juli 20132

Rabobanken starten 
onderzoek naar fusie

Velsen - Rabobank IJmond Noord en Rabobank Velsen en Om-
streken onderzoeken of een fusie mogelijk is. Op 25 en 27 ju-
ni tekenden de beide directies en raden van commissarissen 
de intentieverklaring hiertoe. Beide banken werken momen-
teel al nauw samen om invulling te geven aan de sociaaleco-
nomische visie De Kracht van de IJmond. 

,,Onze bank heeft jarenlang op eigen kracht goed gepresteerd’’, ver-
telt Theo Mulder, voorzitter van de Raad van Commissarissen van 
Rabobank IJmond Noord. ,,Om ook in de toekomst een slagvaardige, 
gezonde bank te blijven, is het belangrijk dat we ons verder ontwik-
kelen. De veranderende behoefte van klanten en de toenemende ei-
sen in wet- en regelgeving vragen steeds meer specialistische ken-
nis van onze medewerkers. Om op adequate wijze in die behoeftes 
te kunnen blijven voorzien en verantwoord om te blijven gaan met 
de kosten, is het van belang om nu vooruit te denken.’’ Samenwer-
ken met een andere lokale Rabobank is dan ook een logische stap. 
,,Rabobank Velsen en Omstreken is voor ons een voor de hand lig-
gende keuze. Wij passen goed bij elkaar. Onze werkgebieden vor-
men samen de veelzijdige regio IJmond. Met het Noordzeekanaal, 
onder meer de havens van IJmuiden en Beverwijk en Tata Steel is de 
IJmond een sterke economische regio - nummer 1 in de MKB Regio 
Top 40 van 2012. Beide banken hebben een stevig eigen vermogen, 
hetzelfde bestuursmodel en een vergelijkbaar aantal klanten en per-
soneelsleden. We zijn gelijkwaardig. En heel belangrijk, we hebben 
dezelfde filosofie: klantwaarde staat bij onze banken voorop.’’

,,Om dezelfde redenen bestaat deze behoefte aan verdere ontwikke-
ling ook bij Rabobank Velsen en Omstreken’’, stelt Frans Baud, voor-
zitter van de Raad van Commissarissen van deze bank. Rabobank 
IJmond Noord is voor ons een duidelijke voorkeurspartner. Ook van-
wege de verbanden die er al zijn. ,,Met de gezamenlijke realisatie van 
de sociaaleconomische visie op de regio, De Kracht van de IJmond, 
hebben we al een heldere visie op de status en de toekomst van de 
regio die het nieuwe werkgebied wordt. Deze visie is tot stand geko-
men in samenwerking en gedeeld met onze relaties en stakeholders 
en is een belangrijke drijfveer achter diverse maatschappelijke en 
coöperatieve initiatieven in de regio. Maar weinig regio’s in Neder-
land zijn zó divers als onze IJmond. De regio omvat duin en strand, 
recreatieplassen, havens en sluizen, tuinbouwgebied, Spaarnwou-
de, Tata Steel en de Bazaar…. En dat alles aan de kust, met de me-
tropool Amsterdam ‘in de achtertuin’. Wonen, verkeer, natuur, indu-
strie, toerisme, cultuurhistorie, de agrarische sector: alles gaat hier in 
de IJmond hand in hand. Door de fusie wordt onze slagkracht ver-
groot. Wij zijn er allen van overtuigd dat als ‘nieuwe’ bank wij zowel 
de ondernemers, particuliere klanten als verenigingen & stichtingen 
in de IJmond beter kunnen bedienen en helpen om De Kracht van de 
IJmond verder te vergroten. Dit is belangrijk voor ons, omdat wij hen 
willen ondersteunen in het verwezenlijken van hun ambities.’’

De wederzijdse verkenningen en overleggen tussen de directies en 
raden van commissarissen zijn inmiddels opgestart. Ook de Leden-
raden van de beide banken worden nauw bij het proces betrokken. 
In beide Ledenraden is de Themagroep Fusie geformeerd. Leden in 
deze themagroepen bereiden het proces naar goedkeuring van de 
fusie voor. Bij het benoemen van de commissieleden is er op gelet 
dat zowel de particuliere als de zakelijke leden goed vertegenwoor-
digd zijn. ‘Betrokken en dichtbij’ moet immers nu en in de toekomst 
voorop blijven staan. Leden en klanten van beide banken worden in 
september over de intensievere samenwerking geïnformeerd, onder 
andere via het ledenmagazine Dichterbij.

Robert te Beest
weer lijsttrekker CDA
Velsen - Op dinsdag 25 juni 
hebben de leden van CDA Vel-
sen wethouder Robert te Beest 
gekozen als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014. In de persoon van Te 
Beest wordt gekozen voor be-
trouwbaarheid en consistentheid 
van bestuur.  Met het vroegtijdig 
aanwijzen van Robert te Beest 
kiest het CDA voor helderheid 
en duidelijkheid naar de burgers 
van Velsen en naar andere poli-
tieke partijen. Robert is al vele ja-
ren actief voor het CDA als afde-
lingsvoorzitter, gemeenteraads-
lid, fractievoorzitter en de laat-
ste regeerperiode als wethou-
der met in portefeuille grondza-
ken, wonen, welzijn, wijkgerichte 
dienstverlening, handhaving en 
toezicht, lokale senioren agenda. 
En niet te vergeten het project 
‘Frisse Wind’ Velsen-Noord. Als 
wethouder is hij een herkenbaar 
en aansprekend ambassadeur 
voor de gehele gemeente Velsen 
en uiteraard voor het CDA.
Robert te Beest: ,,Ik bedank de 

leden en het bestuur van het 
CDA in Velsen voor het vertrou-
wen dat ik heb gekregen om in 
het verkiezingsjaar 2014 de lijst 
voor de gemeenteraad voor het 
CDA te mogen aanvoeren. Een 
geweldige eer en daar ben ik 
buitengewoon trots op. We gaan 
de mensen in Velsen laten mer-
ken dat het CDA Velsen veel te 
bieden heeft. Met een goede 
kandidatenlijst en een goed lo-
kaal programma met sterke re-
gionale binding.”  De afgelopen 
tijd zijn de voorbereidingen voor 
het verkiezingsprogramma al in 
volle gang. Zo hebben Te Beest, 
de fractie en het bestuur onlangs 
met diverse lokale professio-
nals gesproken over de thema’s 
sport, zorg, economie en werk-
gelegenheid, toerisme en recre-
atie en onderwijs. “We zoeken 
in ons verkiezingsprogram na-
drukkelijk het thema: Dichtbij de 
mensen en de menselijke maat, 
waarbij het uitgangspunt is dat 
wat lokaal en Velsens kan, Vel-
sens moet blijven.’’

Heliomare Onderwijs 
in actie voor ALS

Regio - Op de locatie van Helio-
mare Onderwijs in Wijk aan Zee 
is vrijdag 28 juni een cheque 
overhandigd van 2.173,65 eu-
ro aan een vertegenwoordiger 
van de Stichting ALS. Dit be-
drag is opgehaald door de leer-
lingen van het J.P. Thijsse Col-
lege uit Castricum en Helioma-
re Onderwijs uit Wijk aan Zee. 
Beide scholen hebben afgelo-
pen jaar diverse activiteiten ge-
organiseerd om geld op te ha-
len voor de stichting, waaronder 
een gezamenlijk schoolfeest. 
Tijdens het feest is een groeps-
foto gemaakt die door de leer-
lingen verkocht werd. Het feest 
is mede mogelijk gemaakt door 
dj Renvo en dj Knife. Voor de 
leerlingen van beide scholen 
was de samenwerking een bij-

zondere en positieve ervaring 
die zeker voortgezet gaat wor-
den. Kinderen met en zonder 
beperking, hand in hand voor 
een goed doel! Stichting ALS is 
gekozen omdat de leerlingen er-
varing hebben met deze slopen-
de ziekte. ALS (Amyotrofische 
Lateraal Sclerose) is een snel 
progressieve en dodelijke ze-
nuw-/spierziekte, waarbij spier-
groep na spiergroep uitvalt. Ge-
middeld leeft iemand nog maar 
drie jaar nadat deze diagno-
se gesteld is. Er is nog te wei-
nig wetenschappelijk onder-
zoek naar deze ziekte gedaan, 
waardoor ook over de oorzaak 
nog steeds weinig bekend is. De 
Stichting ALS hoopt door geld in 
te zamelen onderzoek te kunnen 
financieren.
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Donderdag 
4 juli

Gratis spreekuur Healing en 
coaching van 19.00 tot 21.00 ur, 
Blauwe Zeedistel 4 in IJmuiden. 
Zie voor meer info: www.helga-
debeus.nl en www.jetwinkel.nl 
of bel 06-18281089.

Vrijdag 
5 juli

Informatieboerderij Zorgvrij 
is gedurende de zomervakantie 
dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. Iedere middag papie-
ren vlinder knutselen.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.

Zaterdag 
6 juli

Rommelmarkt op het Kenne-
merplein t/o de Vomar in IJmui-
den. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Huttenbouw tot en met 12 juli 
op hoek Keetberglaan/Snippen-
bos. Voor kinderen van 5 tot en 
met 12 jaar. Start 10.00 uur. Ein-
digt 17.30 uur. 
Tentoonstelling Sander Rood 
in Beeckestijn. Tot en met sep-
tember. Geopend van donder-
dag t/m zondag van 11.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Zeewegbar IJmuiden 40 jaar: 
14.00 Megatouwtrekken en kin-
deractiviteiten. Om 19.00 uur: 
zanger Frans Zeilmaker en DJ 
Jack Blok.
Café ‘t Centrum, Kennemer-
laan, IJmuiden: Hawaii thema-
feest met Robin Razz. Dressco-
de mag. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
7 juli

Open tennistoernooi bij LTC 
Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. Tot en met 14 juli.
Spirituele beurs, Sportcen-

trum, Kerkweg 221 in Heems-
kerk. Van 11.00 tot 17.00 uur. En-
tree 5 euro. 
Zomerfestival op Landgoed 
Duin & Kruidberg, Duin en 
Kruidbergerweg 60 Santpoort-
Noord. Van 12.00 tot 18.00 uur. 
Zoe ppl wwwnp-zuidkennemer-
land.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Spellenmiddag in Speeltuin 
Zeewijk, Orionweg 700, IJmui-
den. Vanaf 13.00 uur. Entree 
0,50 euro.
Lezing Bart de Graaff in En-
gelmunduskerk, Velsen-Zuid. 
Met foto-expositie Zuid-Afri-
ka. Lezing vanaf 14.00 uur. Gra-
tis toegang. Reserveren via 023-
5380927.
Zomerconcert Tangoquin-
tet Locos Lindos Stompe Toren, 
Kerkweg 26 Spaarnwoude. Aan-
vang 14.00 uur.

Maandag 
8 juli

Sonrise sportprogramma in 
Velserbroek, IJmuiden, Heeren-
duinweg en IJmuiden, Cruyff 
Court. Vanaf 14.00 uur voor 
jeugd vanaf 6 jaar. Vanaf 19.00 
uur voor jongeren vanaf 16 jaar. 
Tot en met vrijdag.
Huttenbouw Velserbroek tot 
en met donderdag. Voor jeugd 
van 10 tot 16 jaar. Info bij de Koe 
of (06-22921816) of Ad Otten 
(06-11883720).

Dinsdag
9 juli

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.

Woensdag
10 juli

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tot 1 no-
vember een speciale tentonstel-
ling: ‘Van Pantserfort tot Fortei-
land, 125 jaar Forteiland IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Museum: 

Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.pie-
ter-vermeulen-museum.nl.

Donderdag 
11 juli

Open tennistoernooi bij LTC 
Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. Tot en met 14 juli.

Lezing Bart de Graaff
Velsen-Zuid - Journalist Bart 
de Graaff reisde 5000 kilometers 
door Zuid-Afrika op zoek naar 
verhalen achter de vele Holland-
se plaatsnamen en maakte on-
derweg een hele serie foto’s. 
Deze werden gebundeld in het 
boek ‘1599 km tussen Amster-
dam en Gouda’. 
Van 6 tot en met 28 juli worden 
een serie foto’s en de daarbij be-
horende verhalen in de Engel-
munduskerk, Kerkplein 1, Vel-
sen-Zuid, geëxposeerd. De kerk 
en de expositie zijn geduren-
de deze periode elke zaterdag- 
en zondagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur te bezichtigen.
Op zondagmiddag 7 juli komt 
Bart de Graaff naar Velsen om 
over zijn belevenissen te vertel-
len. Hij maakt aanwezigen dan 
deelgenoot van de boeiende ver-
halen achter Hollandse plaats-
namen in Zuid-Afrika.  Hij teken-
de deze op uit de mond van de 
lokale ‘baas-vertellers’ van Gou-
da tot Amsterdam, van Delft tot 
Marken en van Haarlem tot Mid-
delburg. De verhalen zijn niet al-
lemaal helemaal waar (‘liegsto-

ries’), wel vaak gekruid met hu-
mor en verdriet (‘lag- en hart-
seerstories’). Aangevuld met 
persoonlijke reiservaringen laat 
Bart de Graaff op een heel boei-
ende manier een verborgen, fas-
cinerende kant van Zuid-Afrika 
zien. De lezing begint om 14.00 
uur. De toegang is gratis.
Om enig idee te hebben hoe-
veel belangstellenden er komen, 
graag even aanmelden, bij voor-
keur per e-mail aan gtpieters-
engelmunduskerk@xs4all.nl. Per 
telefoon 023–5380927 mag ook.

40 jaar Zeewegbar
IJmuiden - Dit jaar bestaat de 
Zeewegbar 40 jaar en dat wordt 
groots gevierd. Zaterdag 6 juli 
om 14.00 uur gaat het feest van 
start met als vanouds het Mega-
touwtrekken. Inschrijven is nog 
mogelijk tot vrijdag 5 juli. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
op de Facebook-pagina: Zee-

wegbar Centraal.
Verder zijn er voor de kinderen 
ook  verschillende leuke activi-
teiten zodat zij zich ook goed-
kunnen vermaken. Vanaf 19.00 
uur feesten we lekker door met 
een live optreden van Frans Zeil-
maker en DJ Jack Blok. Graag tot 
zaterdag.

IJmuiden – Snel, kleurrijk en 
bomvol variatie. De jaarlijkse 
einduitvoering van de dansklas 
van het Vellesan College op 19 
juni trok een bijna uitverkoch-
te zaal in Stadsschouwburg Vel-
sen. De twee uur durende voor-
stelling draaide niet alleen om 
kniebuigingen, pirouettes en zo 
nu en dan een stoere handstand 
van de breakdancers, maar liet 
ook serieuze onderwerpen aan 
bod komen. Zo dansten de 55 
leerlingen onder meer op muziek 
uit de fim Schindlers List, over de 
Tweede Wereldoorlog. Danslera-
res Pirita Alderliefste schreef ook 
een choreografie over het onder-
werp pesten, waarin een meisje 
met een hoofddoek niet met de 
rest mee mag dansen. ,,Zulke 
onderwerpen spreken de leerlin-
gen aan’’, zegt Alderliefste. ,,Pes-
ten is de afgelopen tijd natuur-
lijk veel in het nieuws, en leer-
lingen krijgen er zelf ook dage-
lijks mee te maken.’’ De dansklas 
is een initiatief van het Velle-
san College om dansgrage leer-
lingen de basis van verschillen-
de dansstromingen bij te bren-
gen en eventueel klaar te sto-
men voor een opleiding aan een 
dansacademie. De leerlingen 
mogen aan alle dansstijlen proe-
ven en dat viel in de voorstel-
ling te zien. Naast klassiek ballet 
kwamen ook jazz, moderne dans, 
hiphop en breakdance aan bod.  
In de voorstelling dansten leer-
lingen van één, twee en drie vm-
bo, havo en vwo mee. ,,Een fan-
tastische voorstelling’’, vond be-
zoekster Anneke Fielmich. ,, De 
kostuums waren mooi, de optre-
dens  gingen pijlsnel achter el-
kaar door en elke keer dat het 
doek openging kwam er weer 
iets anders. Die twee uur vlogen 
echt om.’’

Uitvoering 
Vellesan 
College

SP betaalt Provincie terug
Regio – De SP-fractie in Noord-
Holland betaalt bijna een ton be-
lastinggeld terug aan de provin-
cie, 96.516 euro. Verreweg de 
meeste politieke partijen in Pro-
vinciale Staten van Noord-Hol-
land betalen niets terug. Zij heb-
ben hun hele budget uitgegeven 
of reserveren voor het volgende 
jaar. Voor de SP is het logisch om 
zorgvuldig met gemeenschaps-
geld om te gaan. Daarom heeft 
de SP ook in het verleden regel-
matig voorgesteld de fractiebud-

getten te verlagen. Zeker in de 
huidige tijd, waarin de overheid 
aan de burgers vraagt om zuinig 
aan te doen met lonen en uitke-
ringen, past het niet als politieke 
partijen wel kwistig omspringen 
met fractiebudgetten: geld dat 
door de belastingbetaler is op-
gehoest. De SP wilde 96.516 eu-
ro besteden aan het in de vaart 
houden van de Fast Flying Ferry,   
Dit voorstel kreeg helaas onvol-
doende steun van de andere po-
litieke partijen.

IJmuiden - Zondagavond is een 
77-jarige automobilist uit IJmui-
den bekeurd nadat hij onder in-
vloed betrokken was bij een on-
geval. De man kwam uit de Vis-
seringstraat en verleende geen 
voorrang aan een 46-jarige auto-
mobiliste uit Heiloo. Er ontstond 
een botsing, beide bestuurders 
zijn ongedeerd gebleven. Wel 
bleek na controle dat de 77-ja-
rige automobilist te veel had ge-
dronken waarvoor hij is bekeurd.

Onder invloed
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Eerste zonnepanelen-
actie Energiek Velsen

Velsen - Tot 15 juni konden inwoners van Velsen inschrijven op 
de eerste actie gezamenlijk inkopen van zonnepanelen. In totaal 
15 huishoudens schreven in. In totaal gaat het om 120 zonnepa-
nelen die er in Velsen bijgeplaatst worden. Momenteel is Ener-
giek Velsen bezig de aanbesteding uit te zetten bij een Velsen-
se installateur. 
Vier installateurs worden uitgenodigd een offerte te maken. De 
beste aanbieder wordt de plaatsing gegund. 
,,Voordat de panelen geplaatst worden bij de mensen die zich 
ingeschreven hebben, vindt er door de installateur een schouw 
plaats. Er wordt nog in detail met de mensen overlegd en een of-
ferte op maat gemaakt. Uiteraard wel op basis van de prijsafspra-
ken die we met elkaar hebben gemaakt, want dat is een van de 
voordelen van gezamenlijk inkopen. Pas bij de uiteindelijke offer-
te hoeft de klant definitief te beslissen”, aldus Douwe van Rees, 
voorzitter van Energiek Velsen. ,,We letten natuurlijk op prijs, maar 
kwaliteit, levensduur en eerlijke productiemethoden van de pa-
nelen weegt voor ons zeker even zwaar mee. Doordat we met lo-
kale leveranciers en installateur werken, houden we de bedrijvig-
heid ook binnen Velsen. Dat is een van de uitgangspunten van on-
ze coöperatie.” Voor het uitzetten van de inschrijving krijgt Ener-
giek Velsen vrijwillig steun van Ben Wouda, specialist op het ge-
bied van technisch advies. Van Rees: ,,Een mooi voorbeeld hoe sa-
menwerking vanuit de coöperatiegedachte werk.t”
In het najaar start Energiek Velsen een nieuwe gezamenlijke in-
koopactie. Zie ook www.energiekvelsen.nl > deelname > actie.

Restaurant IJmond steekt 
Dames 3 in nieuwe outfit
IJmuiden - Dames 3 van Terras-
vogels uit Santpoort-Zuid wordt 
gesponsord door restaurant  
IJmond uit IJmuiden.
Het team, onder leiding van 
Yvonne ten Wolde, de vrouw 
van chefkok Ron ten Wolde 
van restaurant IJmond, bestaat, 
uit de dames: Marinda, Jessi-
ca, Elja, Sanne, Tessa, Marlies, 
Nicolet,Eva, Judith, Chantal, Na-
tascha en Wendy. Dames 3 staat 
momenteel aan kop in de com-

petitie. Aad Klein, die al vijftien 
jaar vrijwilliger is bij Terrasvogels 
honk- en softbal, werd verrast 
door het damesteam omdat Aad 
altijd voor iedereen klaar staat 
en de velden goed verzorgd. 
Hij gaat nu genieten van een 
cruise naar Noorwegen en als 
verrassing kreeg hij een enve-
lop met inhoud mee, uitgereikt in 
restaurant IJmond met een bor-
rel en een hapje waarna hij uit-
gezwaaid werd.

Velsen-Zuid - Dat was wel even 
schrikken voor de vijftien welpen 
van Scouting Wiawaha. Terwijl 
ze bezig waren met de installa-
tie werden ze verrast door een 
bezoek van mevrouw Graafsma, 
speciaal vertegenwoordiger van 
de ESA. Alle aanwezige ouders 
en leiding schenen haar te her-
kennen, maar de meiden vroe-
gen zich toch echt af wie die net-
te mevrouw nou eigenlijk was?
Een ongelooflijk verhaal, maar 
het schijnt dat de Europese 
Ruimtevaart organisatie ESA in 
het geheim een ingenieuze ac-
commodatie heeft weten te 
plaatsen op de maan. Een bij-
zonder mooie plek, compleet 
met bedden, een keuken en een 
heus maanbad. Alles wat tot 
op heden miste was een groep 
aardbewoners om  die plek te 
gaan testen. Dat de groep uit 
jonge mensen moest bestaan 
was al snel duidelijk. 
Vorige maand werd besloten op 
zoek te gaan naar een groep 

Scouts en de keuze is uiteinde-
lijk gevallen op de welpen van de 
Wiawaha.
Een grote zilveren enveloppe 
kwam tevoorschijn met daarin 
de cheque: Een ruimtereis naar 
de maan.
Mevrouw Graafsma, die veel be-
kendheid geniet door haar pers-
optreden rondom Andre Kuipers, 
overhandigde de kinderen alvast 
blauwe ruimteschoenen die ze in 
ieder geval in hun bagage moe-
ten meenemen. Zaterdag 6 ju-
li worden ze verwacht voor de 
lancering, en dat komt eigenlijk 
wel goed uit, want dan zouden 
ze toch al samen een weekje op 
zomerkamp gaan. Het was even 
slikken voor de ouders, maar na 
de belofte kaartjes te sturen, 
maakte  de meeste ongerustheid 
plaats voor gezonde voorpret.
Hoe het de welpen daar zal ver-
gaan? Dat zullen we moeten af-
wachten. Maar dat het een heel 
avontuur gaat worden dat is ze-
ker. Zie ook www.wiawaha.nl.

Santpoort-Zuid - LTC Ruï-
ne van Brederode houdt van 7 
tot 14 juli haar jaarlijkse open 
toernooi. In deze week vindt er 
overdag van 10.00 tot 17.00 uur 
(van maandag tot en met vrij-
dag) tevens een Veteranentoer-
nooi plaats. Ook van maandag 
tot en met vrijdag van10.30 tot 
17.00 uur en in het weekein-
de de hele dag is er een heus 
A-toernooi met hooggeplaats-
te spelers. Informatie hier-
over bij Bernard Jonkman: 06-
14380289.
Vanaf 17.00 tot 23.00 uur is deze 
dagen het normale open toer-
nooi, niveau 3 tot en met 8 in al-
le onderdelen, zo ook 35+cate-
gorieën. Het wordt dus een heel 
drukke week op het tenniscom-

plex aan de Brederoodseweg. 
En het belooft mooier weer te 
worden, dus komt dat zien!
Vetereranen kunnen nog in-
schrijven via www.toernooi-
klapper.nl. A-spelers kunnen 
nog inschrijven via hun ac-
count bij de KNLTB. Het open 
toernooi is inmiddels vol.
Tijdens het toernooi zijn elke 
dag volop maaltijden verkrijg-
baar, alsmede voordelige dag-
schotels en vele kleine happen.
Vrijdag 12 juli komt de vermaar-
de Nico Bakker muziek maken 
en ‘s avonds vanaf 21.00 uur 
zullen DJ Good Old Dave en DJ 
Friso weer zorgdragen voor een 
spetterende feestavond, terwijl 
er ook nog bij de buitenbar kan 
worden nagetafeld. 

Vrijdag feestavond
Open toernooi LTC 
Ruïne van Brederode

Velserbroek - De kleding-
beurs in kerk Het Kruispunt be-
staat ruim twee jaar en voorziet 
een in grote behoefte. Vrijwilli-
gers van de gezamenlijke ker-
ken verzorgen deze beurs. De 
opbrengst gaat naar goede doe-
len over de gehele wereld. Het 
afgelopen najaar zijn weer goe-
de doelen met een geldbedrag 
blij gemaakt. Ook nu is geld in-
gezameld, ook naar instellin-
gen, waar Velserbroekers bij be-
trokken zijn, onder meer: Stich-
ting Sita in Sri Lanka; Inloop-
huis Kennemerland in Santpoort 
voor kanker- en ex-kankerpa-
tiënten; dokter W. van Faassen, 
sponsoring Bike-Challenge Fly-
ing Doctors Cenay; onderwijs in 
Indonesië, betaling schoolgeld 
voor minder draagkrachtigen 
en Voedselbank Velsen. De kle-
dingbeurs is elke dinsdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur. Kle-
ding, schoenen en diverse arti-
kelen zij te koop tussen 50 cent 
en 5 euro. Vanwege de vakan-
tietijd is dinsdag 27 augustus de 
eerstvolgende beurs. Informatie 
via 023-5373281 of 023-5384997.

Kledingbeurs 
Het Kruispunt

Santpoort-Noord – De  ge-
meente heeft een verzoek ont-
vangen om twee woningen aan 
Hoofdstraat 112-114 samen te 
voegen. Het gaat om een bene-
den- en bovenwoning die boven 
elkaar liggen. Dit betreft een be-
stemmingsplanwijziging waar-
voor toestemming van college 
en gemeenteraad nodig zijn. De 
ontwikkeling past in het straat-
beeld en wijzigingen aan de bui-
tenzijde beperken zich tot klei-
nere raampartijen die karakteris-
tiek zijn voor de woningen in de-
ze buurt. Ook de uitbouw is ver-
gelijkbaar met omliggende wo-
ningen. Door de samenvoeging 
ontstaat een vrijstaande woning 
waarvan er niet meer voorkomen 
in de buurt. Het college ziet de 
aanpassing als een kwalitatie-
ve verbetering en geeft toestem-
ming voor de omgevingsvergun-
ning. Er zijn geen zienswijzen 
binnengekomen op de ter inza-
ge legging.

Samenvoeging 
woning 

Hoofdstraat

Velsen – Omdat de gemeente 
wat extra geld beschikbaar heeft 
is dit jaar 410.000 euro bestemd 
voor het Speelplan. In 2013 ko-
men er extra veel speelplek-
ken aan de beurt voor renova-
tie. Nieuw is dat ook in de buurt 
wordt gekeken of er een speel-
toestel nodig is voor kinderen 
met een beperking. Per loca-
tie wordt bekeken of participatie 
van omwonenden en gebruikers 
welkom is.

Speelplan

‘Welpen Wiawaha
gaan naar de 

maan’
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Programma Cursus & Zo
Velsen - Op deze twee pagi-
na’s vindt u het programma voor 
2013-2014 van het cursusbureau 
van Stichting Welzijn Velsen. An-
ders dan u gewend bent ont-
vangt u dit jaar geen program-
maboekje in uw brievenbus. He-
laas hadden we hiervoor te wei-
nig sponsors, waardoor het voor 
SWV te duur werd om het boekje 

te laten drukken. Hiervoor in de 
plaats zal er waarschijnlijk eind 
augustus een folder, huis aan 
huis, verspreid worden. Heeft u 
interesse in één van de cursus-
sen op deze pagina’s dan kunt u 
zich opgeven via info@welzijn-
velsen.nl of bellen van maandag 
t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.30 
uur met nummer 0255-548548. 

Vanaf 15 augustus kunt u zich 
ook via de website van SWV op-
geven. Naast het programma 
van het cursusbureau organise-
ren de buurthuizen en jongeren-
centra ook zelf nog een aantal 
activiteiten. Deze zullen eind au-
gustus naast in de folder ook ge-
publiceerd worden in de Jutter/
de Hofgeest.

Sushiworkshop
De Spil - Tijdens de workshop 
worden er 4 soorten sushi ge-
maakt, waaronder 2 verschil-
lende rollen. Uit 1 rol worden 
er 8 tot 10 stukjes sushi gesne-
den. U gaat met 20 tot 24 stuk-
jes sushi naar huis. De cursus 
kost in totaal 25 euro waarvan 
15 euro aan materiaal en ingre-
diënten.

Wat is inbegrepen in de 15 eu-
ro?
• De workshopbenodigdheden 

(inclusief handschoenen)
• De gekookte sushi-rijst
• Alle sushi-ingrediënten: nori-

vellen, sushi-azijn, gerookte 
zalm, surimikrab, tonijnmous-
se, zalmmousse, Japanse ra-
dijs, komkommer, wortelen, 
bosuitjes, bamboescheuten

• Alle sausjes: sojasaus, wasa-
bipasta, ingemaakte gember 
en wasabimayonaise

• Een digitaal receptenboek-

je (men hoeft geen aanteke-
ningen te maken tijdens de 
workshop).

Deze 15 euro dient u recht-
streeks aan de docente  te be-
talen. De workshop wordt ge-

houden in Buurtcentrum de 
Spil op 3 oktober van 19.30 
tot 21.30 uur. U kunt zich van-
af half augustus aanmelden via 
www.welzijnvelsen.nl of tele-
fonisch een inschrijfformulier 
aanvragen via 0255-548548.

De Mel - ‘Bewegen met een 
steuntje’ is gym voor iedereen 
die denkt dat het niet meer mo-
gelijk is. Rust roest. Het is van 
belang dat we in beweging blij-
ven, ook als u met een wandel-
stok loopt, gebruik maakt van 
een rollator of slecht ter been 
bent (booster). Tijdens de les-
sen wordt aandacht besteed 
aan het correct lopen met of 
zonder hulpmiddel. Verder wor-
den er oefeningen gedaan aan 
tafel en op of achter de stoel, 
zodat iedereen op zijn eigen ni-
veau kan meedoen.  We wer-
ken aan: conditie, balans, mo-
biliteit, ADL en  lenigheid. Kort-
om, een uurtje gezellig samen 
bewegen, veelal op muziek, on-
der leiding van een deskundige 
docent. Start cursus: woensdag 
11 september 2013. Tijd: 10.15-
11.15 uur. Locatie: De Mel/Wa-
tervliet, Velsen-Noord. Proefles: 
U kunt een paar keer mee doen 
om het uit te proberen.

Bewegen met 
een steuntje
in de Mel

De Spil - In deze praktische cur-
sus in Buurtcentrum de Spil ge-
bruiken we de adem- en een-
voudige bewegingsoefeningen 
om onze aandacht terug te lei-
den naar zijn natuurlijke staat 
van zijn met kwaliteiten van hel-
derheid, ontspanning en tevre-
denheid. De cursus is ervarings-
gericht met volop ruimte voor 
uitwisseling hoe meditatie in het 
dagelijks leven toe te passen. 
De cursus heeft 9 bijeenkom-
sten en op woensdag 25 augus-
tus  om 19.30 uur  tot 21.20 uur 
is er een proefles. De kosten be-
dragen 50 euro. U kunt zich op-
geven via www.welzijnvelsen.nl 
Na 15 augustus  of via  info@
welzijnvelsen.nl  Voor meer info 
kunt u bellen tussen 8.30-12.30  
naar het cursusbureau tel: 0255-
548524 en vragen naar Daniella 
van Delft.

Cursus 
meditatie

Zomer: meer kans op 
overlast van de buren
SWV - Het is een feit: in de zo-
mer is de kans groter dat je 
je buren hoort. We blijven ’s 
avonds langer buiten, steken de 
barbecue aan, de ramen blijven 
’s nachts open en geluidsover-
last is dan al snel het gevolg.
Wat kunt u hier nu tegen doen? 
Zorg dat u op tijd aan de bel 
trekt bij uw buren zodra u zich 
stoort aan bijvoorbeeld lawaai/
geluid/hard pratende mensen/
barbecue. Kijk ook naar uw ei-
gen houding hierin, hoe snel 
reageert u en op welke ma-
nier. Hier staat of valt de bood-
schap mee. Schreeuwt u iets 
over de schutting naar de bu-
ren, dan zal dat minder positief 
effect hebben dan aanbellen en 
rustig iets vragen/zeggen. Jullie 
hebben beiden een groot be-
lang om rustig naast elkaar te 
wonen.

Het is aan te raden vooraf af-
spraken te maken met de bu-
ren, bijvoorbeeld met een bar-
becue, van te voren even de bu-
ren inseinen dat ze de was kun-
nen binnenhalen/ramen dicht-
doen. Of spreek af tot hoe laat 
ze buiten hardop kunnen pra-
ten, wees daarbij redelijk naar 

elkaar toe en hou rekening met 
elkaars levensstijl. Vraag of de 
scooter buiten de poort kan 
worden gestart in plaats van in 
de tuin enzovoorts.
Iedereen heeft recht op woon-
genot, en iedereen vult dat ook 
op zijn of haar eigen manier in. 
De kunst is om hier gezamenlijk 
mee om te gaan. 
Het is geven en nemen als je zo 
dicht op elkaar woont zoals wij 
dat doen. Mocht u er toch niet 
zelf uitkomen dan kan buurt-
bemiddeling worden benaderd. 
Twee bemiddelaars zullen dan 
proberen om samen met de be-
trokkenen de situatie weer te 
herstellen. Dit gaat door mid-
del van gesprekken en het ma-
ken van afspraken. Een melding 
kunt u doen via www.buurtbe-
middelingverlsen.nl of telefo-
nisch: 0255-548 520.

De Dwarsligger - Al sinds een 
half jaar wachten er al een groot 
aantal kinderen met smart op een 
nieuwe jazzdance-juf of -mees-
ter. De lessen worden gegeven 
in Buurtcentrum de Dwarsligger, 
het liefst op zaterdag ochtend. Er 
waren vorig seizoen 3 groepen  
variërend van leeftijd tussen de 
3 en 10 jaar. Tevens zijn we op 
zoek naar een docente voor de 
volwassenen. Mocht de zaterdag 
een probleem zijn dan kunnen 
wij altijd kijken voor een ander 
dagdeel. Heeft u interesse neem 
dan contact op met Daniella van 
Delft. Dit kan via de mail daniel-
lavandelft@welzijnvelsen.nl of 
cursusbureau@welzijnvelsen.nl 
U kunt haar ook bereiken via de 
telefoon. Dit kan dagelijks tussen 
9.00 en 13.00 uur op telefoonnr. 
0255-548548 (na 21 juli).

Gezocht: jazz- 
dance docent

SWV - Het Ambulant Jongeren-
werk Velserbroek is de schakel 
tussen tieners/jongeren ener-
zijds en o.a. buurtbewoners, ge-
meente en politie anderzijds. 
Ambulant Jongerenwerk pro-
beert deze groepen door ge-
sprekken en activiteiten dich-
ter bij elkaar te brengen. De jon-
gerenwerkers gaan enkele ma-
len per week de straat op om 
contacten te leggen en onder-
houden met jongeren. Zij luiste-
ren dan naar de wensen en be-
hoeftes van de jongeren en ver-
talen dit naar activiteiten en be-
geleiding.
Ook dit jaar organiseert ambu-
lant jongerenwerk vele activitei-
ten: o.a. aanvraag, opening en 
inrichting van nieuwe hangplek-
ken, Huttenbouw Velserbroek, 
Telstar Street League, drank & 
drugsvoorlichting, graffitipro-
jecten, dagje Walibi en schoon-
maakacties. Meer weten? Bel: 
Alexander 06-22921816.

Ambulant 
Jongerenwerk 
Velsen

SWV - WonenPlus-Velsen biedt 
praktische diensten die het mo-
gelijk maken dat ouderen en 
mensen met een beperking lan-
ger zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Bij WonenPlus gaat het 
niet om het aanbieden van een 
luxe service-achtig pakket, maar 
om een breed pakket van prak-
tische diensten die door vrijwil-
ligers worden uitgevoerd. Bij 
WonenPlus werken voorname-
lijk vrijwilligers. De diensten die 
WonenPlus biedt zijn aanvullend 
op het aanbod dat er al is in de 
gemeente Velsen. Gebruik ma-
ken van de WonenPlus-diensten 
is alleen mogelijk voor abon-
nees. Meer weten? Bel: 0255-
518888.

WonenPlus
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Cursusaanbod SWV

Rubriek Activiteit Locatie Dag Tijden Aantal Kosten  Start

Beweging & dans kinderen Capoera  Spil Donderdag 16.00-17.00 30 €  106,00  31-08-2013
  Judo I Mel Dinsdag 16.10-17.00 30 €	  91,50  9/24/2013
  Judo II Mel Dinsdag 17.10-18.00 30 €	  91,50  9/24/2013
  Judo II Mel Dinsdag 18.10-19.00 30 €	  91,50  9/24/2013
  Zumba Kids Spil Vrijdag 16.00-17.00 35 €	  106,00  8/30/2013
  Jazzdance v.a. 12 jaar Dwarsligger Dinsdag 18.00-19.00 30 €	  91,50  9/3/2013

Beweging & dans volwassenen Aerobic 40+ Brulboei Maandag 18.45-19.45 35 €	  80,00  9/2/2013
  Bodyvorming Brulboei Dinsdag 9.00-10.00 35 €	  90,00  9/3/2013
  Bewegen op muziek Spil Dionsdag 9.30-10.30 40 €	  102,00  8/20/2013
  Callanetics Mel Woensdag 19.00-20.00 30 €	  99,50  9/25/2013
  Country dansen Mel Dinsdag 20.30-22.00 30 €	  114,50  9/24/2013
  Country dansen Mel Donderdag 13.30-14.30 30 €	  77,00  9/26/2013
  Orientaals dansen Dwarsligger Maandag 20.15-21.15 12 €	  45,00  9/23/2013
  Zumba Spil Dinsdag 19.00-20.00 35 €	  116,00  8/20/2013
    Spil Dinsdag 20.00-21.00 35 €	  116,00  8/20/2013
  Biljartles Spil Maandag 10.00-11.00 10 €	  34,00  9/23/2013
    Spil Maandag 11.00-12.00 10 €	  34,00  9/23/2013

Creatief 3 penselen Driehoek Dinsdag 10.00-12.00 10 €	  56,00  10/1/2013
  3 penselen Driehoek Dinsdag 10.00-12.00 15 €	  84,00  1/7/2014
  Aquarelleren  Brulboei Maandag 19.15-21.15 30 €	  168,00  9/23/2013
  Kleding maken Brulboei Maandag 18.15-20.15 30 €	  197,00  9/23/2013
  Kleding maken Brulboei Maandag 20.15-22.15 30 €	  197,00  9/23/2013
  Kijk op kunst 1 Brulboei Dinsdag 19.30-21.30 30 €	  168,00  9/24/2013
  Kijk op kunst 2 Brulboei Woensdag 20.00-22.00 30 €	  168,00  9/25/2013
  Lucasgilde Dwarsligger Donderdag 20.00-22.30 10 €	  70,00  9/26/2013
  Schilderen olieverf Brulboei woensdag  19.30-21.30 30 €	  168,00  9/25/3013
  Tekenen & Aquarel Dwarsligger Donderdag 13.30-16.00 28 €	  195,00  9/26/2013
  Tekenen & Schilderen Mel Woensdag 14.00-16.00 24 €	  134,00  10/2/2013
  Tekenen & Schilderen Mel Donderdag 09.45-11.45 24 €	  134,00  10/3/2013

Culinair Surinaams koken Brulboei Dinsdag 19.30-21.30 6 €	  32,00  9/24/2013
  Surinaams koken Brulboei Dinsdag 19.30-21.30 6 €	  32,00  11/5/2013
  Sushi workshop * Spil Donderdag 19.30-21.30 1 €	  10,00  10/3/2013

Taal Engels Beginners Spil  Dinsdag 11.00-12.00 10 €	  41,00  9/24/2013
  Engels gevorderden Spil  Dinsdag 10.00-11.00 10 €	  41,00  9/24/2013
  Engels plus Dwarsligger Maandag 11.00-13.00 12 €	  98,50  9/23/2013
  Frans conversatie 1 Driehoek Vrijdag 9.00-10.15. 20 €	  102,50  10/18/2013
  Frans conversatie 2 Driehoek Vrijdag 10.15-11.30 20 €	  102,50  10/18/2013
  Spaans op reis * Terras Donderdag 19.30-21.00 10 €	  63,00  9/26/2013
  Spaans gevorderden Spil  Donderdag ** 19.30-20.30 10 €	  41,00  26-9-2013**
  Spaans gevorderden Dwarsligger Woensdag 09.00-10.30 10 €	  63,00  9/25/2013
  Spaans beginners Mel Maandag 09.30-11.00 8 €	  49,00  9/23/2013
  Spaans opfris * Dwarsligger Woensdag 19.30-21.00 10 €	  63,00  9/25/2013
  Spaans beginners Spil  Donderdag ** 20.45-21.45 10 €	  41,00  26-9-2013 **

Gezondheid E.H.B.O.* Dwarsligger Dinsdag 19.30-22.00 6 €	  62,00  10/1/2013
  Meditatie proefles Spil Woensdag 19.30-21.00 1  Gratis 9/25/2013
  Meditatie  Spil Woensdag 19.30-21.00 9 €	  50,00  10/2/2013
  Tai-chi Brulboei Donderdag 20.00-21.00 30 €	  99,50  9/10/2013
  Yoga Dwarsligger Maandag 10.00-11.00 35 €	  116,00  9/16/2013
    Dwarsligger Maandag 13.30-14.30 35 €	  116,00  9/16/2013
    Polderhuis Dinsdag 13.00-14.00 35 €	  116,00  9/17/2013
    Mel Woensdag 19.00-20.00 30 €	  99,50  9/18/2013
    Spil Donderdag 11.00-12.00 35 €	  116,00  9/19/2013
    Brulboei Donderdag 14.00-15.00 35 €	  116,00  9/19/2013
    Spil Donderdag 19.00-20.00 35 €	  116,00  9/19/2013
  Yoga Spil Donderdag 20.15-21.15 35 €	  116,00  9/19/2013
           
Gezondheid senioren M.B.V.O Brulboei Vrijdag 09.30-10.30 31 €	  70,00  9/13/2013
  M.B.V.O Driehoek Woensdag 14.00-15.00 35 €	  85,00  9/25/2013
  Senioren fit Zeewijk Donderdag 13.30-14.30 35 €	  75,00  9/5/2013
  Senioren fit Zeewijk Donderdag 14.30-15.30 35 €	  75,00  9/5/2013
  Stoel gym Zeewijk Woensdag 09.00-09.45 35 €	  75,00  9/4/2013
  Senioren fit Velserduin Donderdag 09.30-10.30 35 €	  75,00  9/5/2013
  Senioren fit Velserduin Donderdag 10.30-11.30 35 €	  75,00  9/5/2013
  Senioren fit Hofstede Woensdag 09.00-10.00 35 €	  75,00  9/4/2013
  Senioren fit Hofstede Woensdag 10.00-11.00 35 €	  75,00  9/4/2013
  Stoel gym Hofstede Woensdag 11.00-12.00 35 €	  75,00  9/4/2013
  Senioren fit Hofstede Vrijdag 09.00-10.00 35 €	  75,00  9/6/2013
  Senioren fit Hofstede Vrijdag 10.00-11.00 35 €	  75,00  9/6/2013
  Bewegen met steun Hofstede Vrijdag 11.00-12.00 35 €	  75,00  9/6/2013
  Senioren fit Watervliet Woensdag 09.15-10.15 35 €	  75,00  6/4/2013
  Senioren fit Watervliet Woensdag 10.30-11.30 35 €	  75,00  6/4/2013
  Country line Zeewijk Woensdag 14.30-16.30 37 €	  80,00  9/4/2013
  Country line Hofstede Donderdag 09.30-11.00 30 €	  64,50  9/5/2013

  *= exclusief matetiaal     **= onder voorbehoud  

31-08-2013
24-09-2013
24-09-2013
24-09-2013
30-08-2013
03-09-2013

02-09-2013
03-09-2013
20-08-2013
25-09-2013
24-09-2013
26-09-2013
23-09-2013
20-08-2013
20-08-2013
23-09-2013
23-09-2013

01-10-2013
07-01-2014
23-09-2013
23-09-2013
23-09-2013
24-09-2013
25-09-2013
26-09-2013
25-09-3013
26-09-2013
02-10-2013
03-10-2013

24-09-2013
05-11-2013
03-10-2013

24-09-2013
24-09-2013
23-09-2013
18-10-2013
18-10-2013
26-09-2013
26-9-2013**
25-09-2013
23-09-2013
25-09-2013
26-9-2013 **

01-10-2013
25-09-2013
02-10-2013
10-09-2013
16-09-2013
16-09-2013
17-09-2013
18-09-2013
19-09-2013
19-09-2013
19-09-2013
19-09-2013

13-09-2013
25-09-2013
05-09-2013
05-09-2013
04-09-2013
05-09-2013
05-09-2013
04-09-2013
04-09-2013
04-09-2013
06-09-2013
06-09-2013
06-09-2013
04-06-2013
04-06-2013
04-09-2013
05-09-2013
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HHI Metaalwerken 
hoofdsponsor volleybal
Velserbroek - HHI–Metaal-
werken uit Haarlem is ook 
het komende jaar hoofdspon-
sor van het traditionele Dames 
Straten Zaalvolleybaltoernooi 
Velserbroek. Op de foto direc-
teur Jos Baars bij het HHI sier-
hek rond de koningsboom in 
het Julianapark in Haarlem met 
Frans Looij van de organisa-
tie van het toernooi. HHI-Me-
taalwerken heeft in 2009  het 
hoofdsponsorschap overgeno-

men van Nieuw Velsen Make-
laardij uit Velserbroek. 
Zaterdag 12 oktober rond 14.00 
uur zal de eerste bal in het ka-
der van het tiende HHI Metaal-
werken Dames Straten Zaalvol-
leybaltoernooi worden geser-
veerd in sporthal Het Polder-
huis in Velserbroek. Vanaf 21.00 
uur zal in de kantine van het 
Polderhuis weer een fantastiZie 
ook www.straatvolley.nl. (foto: 
Albert Kriek).  

Hoge opbrengst
Rode Kruis-collecte

Velsen - Afgelopen maand heeft het Rode Kruis gecollec-
teerd in de gemeente Velsen. 

Dit jaar heeft het bestuur van de afdeling Velsen het opgepakt om-
dat er geen collecte coördinatoren voor Velsen waren. Een overi-
gens dankbare klus, die mede dankzij Velsense inwoners een groot 
succes is geworden. Mensen hebben zich beschikbaar gesteld als 
wijkcoördinator en/of als collectant. De coördinatoren zorgden er-
voor dat de collectanten een of meerdere straten toegewezen kre-
gen, evenals de collectebus en telden samen na afloop van de col-
lecte het geld in de collectebus. Vol enthousiasme kwamen zij bij 
u aan de deur en over het algemeen was er een positief geluid en 
gaf u gul. 
Gebleken is dat mensen steeds vaker liever lokaal dan internatio-
naal geld willen schenken. Ondanks het feit dat er in straten in Vel-
sen niet is gecollecteerd stond de teller na de collecte op 9.487,74 
euro! Een fantastisch bedrag waar we goed werk voor kunnen 
doen voor de Velsense inwoners.

Megan 22.500ste 
bezoeker in zwembad

IJmuiden - Het was weer een 
goede maand voor het zwem-
bad. Op vrijdag 28 juni was Me-
gan van de Linde de 22.500ste 
bezoeker van de maand juni. Op 
de foto proeft ze alvast van de 
mooie taart die zij kreeg uit han-
den van zwembadmanager Cor 
Speelman. Megan was een van 
de jongste deelnemers aan de 

33ste zwemvierdaagse die vorige 
week plaatsvond. In totaal heb-
ben 584 zwemmers meegedaan. 
Ondanks de staking bij Post.nl 
kregen zij toch hun medailles. 
Coördinator Ton Weber heeft de 
medailles hoogstpersoonlijk in 
Nieuwegein opgehaald zodat zij 
toch nog konden worden uitge-
reikt. 

Slotfeest avondschool
IJmuiden - Maandag 24 juni 
heeft de Avondschool van SNV 
(Stichting Naschoolse Vorming 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking) weer het cur-
susjaar afgesloten. Ook dit keer 
werd de feestavond gehouden in 
de feestzaal van Paviljoen Noord-
zee op het strand van IJmuiden.
Al 18 jaar lang wordt deze avond 
mede georganiseerd door Piet 
Dekker ( voormalig havenmees-
ter van Zeehaven IJmuiden) en 
Frans en Ursula Koks ( Pavil-
joen Noordzee). Naast Zeehaven 
IJmuiden en Paviljoen Noord-
zee is ook keurslager Arno Groe-
nendaal een vaste sponsor voor 
dit feest en zorgen zij voor een 
lekker drankje en een hapje. De 
deelnemers deden mee aan een 
playbackshow met Frans Koks 

aan de draaitafel.  Het feest werd 
ook dit keer weer opgeluisterd 
door een aantal optredens van 
de bekende IJmuidense zan-
ger Cock Zwanenburg, die ook 
dit keer weer geheel belange-
loos optrad. Hij mag de Avond-
schoolbezoekers dan ook reke-
nen tot zijn  allergrootste fans. 
Een aantal van hen zong uit vol-
le borst mee, vooral bij het finale-
lied ‘You never walk alone’ en er 
is tijdens de optredens van Cock 
ook flink gedanst. Tot slot was er 
een vertegenwoordiger van de 
KNVB in de persoon van de heer 
Gerhard Verwoort, die alle deel-
nemers namens de voetbalbond 
een klein presentje kwam geven.
Zelfs vlak na zo’n geweldige 
avond, kijkt iedereen al weer uit 
naar het volgende jaar. 

Boek over Westerveld 
Driehuis - 125 jaar geleden 
werd Begraafplaats Westerveld 
gesticht. In 1913, dus 100 jaar 
geleden, werd op de begraaf-
plaats het éérste crematorium 
van Nederland gebouwd. Ter ge-
legenheid hiervan verscheen de-
ze maand het boek ‘Westerveld: 
125 jaar begraafplaats -100 jaar 
crematorium’. De eerste exem-
plaren werden tijdens het Con-
certo in Memoriam in ontvangst 
genomen door minister-presi-
dent Mark Rutte en burgemees-
ter Franc M. Weerwind van Vel-
sen. 
Het 160 pagina’s tellende boek 
vertelt op een toegankelijke ma-
nier over Westerveld in al haar 
facetten; van buitenplaats tot 
gedenkpark met monumenta-
le status.  
Westerveld, een Rijksmonument 
en officieel erkend vogelreser-
vaat, is als het ware een open-
luchtmuseum van natuur, kunst 
en architectuur. In het boek 
komt niet alleen het ontwerp 
van de grote tuinarchitect Louis 
Paul Zocher aan bod, maar ook 
de talloze bijzondere monumen-
ten en mausolea. Uiteraard wor-
den tevens de vele monumenta-
le gebouwen en columbaria (ur-
nennissen) van vooraanstaan-
de architecten als Willem Mari-
nus Dudok en Marius Poel be-
schreven. In het boek aandacht 
voor de gebeurtenissen - waar-
onder de Tweede Wereldoorlog - 
én natuurlijk de mensen die van 
Westerveld maakten wat het nu 
is: van de oprichters tot de ve-
le (bekende) Nederlanders die 

sinds 1888 voor Westerveld ko-
zen, waaronder Multatuli, Antho-
ny Fokker, Aletta Jacobs, Louis 
Couperus en Pim Fortuyn. Diver-
se interviews met onder andere 
(oud) medewerkers en (oud) be-
stuurders belichten Westerveld 
vanuit een zeer persoonlijke in-
valshoek.
‘Westerveld: 125 jaar begraaf-
plaats -100 jaar crematori-
um’ is een bijzonder boek over 
een uniek funerair icoon. Mede 
dankzij de vele vaak nog nooit 
eerder gepubliceerde historische 
foto’s is het zeer toegankelijk. 
Het boek is verkrijgbaar bij Wes-
terveld (Duin en Kruidbergerweg 
2-6 in Driehuis) en kost 29,95 
euro, exclusief verzendkosten. U 
kunt het boek ook per post ont-
vangen. Stuur dan een mail naar
mijnbestelling@facultatieve-me-
dia.nl. Meer informatie: www.
bc-westerveld.nl/jubileumboek-
en-cd.

Regio - Afgelopen zaterdag 
heeft Sanne de Boer van a.v. 
Suomi  het 400 meter record van 
haar oma verbeterd. 
Oma Ineke Kloeg uit IJmuiden 
liep 49! jaar geleden 58.6 sec. 
en werd daarmee vierde van Ne-
derland. Vaak moedigde ze haar 
kleindochter aan te proberen 
een snellere tijd te lopen. Nu is 
het gelukt. Op de Nederlandse 
Kampioenschappen atletiek ju-
nioren in Eindhoven liep Sanne 
58.15, wat voor haar een nieuw 
persoonlijk record betekent en 
een goede vierde plaats, slechts 
0.3 seconden af van het brons. 
Oma Ineke: ,,Ik ben erg blij dat ik 
dit heb mee mogen maken. Het 
was een geweldige dag!’’

Sanne de Boer 
verbetert 

record van 
haar oma

Velserbroek – De provincie 
Noord-Holland heeft in april 
2013 het Ontwerp Ontwikkelings 
Plan Grote Buitendijk/Hofgeest 
goedgekeurd. De gemeente kan 
nu aan het werk met de volgen-
de stappen. Men verwacht dit 
jaar nog de initiatieffase af te 
sluiten, waarna de definitiefase 
kan starten. Het raadsvoorstel 
dat hiervoor nodig is wordt nu 
voorbereid. Het project zal in fa-
sen worden uitgevoerd, ook van-
wege de weerbarstige woning-
markt. Realisatie van de woning-
bouw zal naar verwachting pas 
in 2017 plaatsvinden. De eerste 
fase wordt waarschijnlijk het ge-
bied Hofgeest/VSV. Dan moeten 
wel eerst de nieuwe sportvel-
den langs de A22 worden gere-
aliseerd. Binnenkort wordt hier-
over gesproken met de grondei-
genaar. Ook is overleg geweest 
met Rijkswaterstaat over het ge-
luidsscherm langs de A22. Er is 
nog meer onderzoek nodig van-
wege een wijziging in de Wet 
Geluidhinder 2012. 

Geluidsscherm 
bij nieuwbouw 

langs Grote 
Buitendijk
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Sterrenstorm opgeleverd
IJmuiden - Woningbedrijf Vel-
sen greep dinsdagmiddag de 
gelegenheid van deze offi-
ciële oplevering aan om een 
klein feestje te vieren. Toe-
komstige bewoners, genodig-
den en belangstellenden ver-
zamelden zich rond vier uur 
aan de achterzijde van het 
nieuwe complex om getuige 
te zijn van dit heugelijke feit.

Sprekers waren onder meer van 
de wethouder voor volkshuisves-
ting Robert te Beest en Ted Kuné, 
directeur van Woningbedrijf Vel-
sen. Wethouder te Beest wees 
er in zijn toespraak op dat het 
in deze moeilijke tijden tamelijk 
uniek is om dit soort openings-
handelingen te verrichten. En hij 
zwaaide Woningbedrijf Velsen 
derhalve lof toe dat het in deze 
tijd durft te investeren. ,,Woning-
bedrijf Velsen neemt zijn verant-
woordelijk om door te gaan met 
bouwen”, aldus Te Beest.
Ted Kuné was vooral trots: ,,Ik 
ben trots op deze oplevering, 
trots op het ontwerp, trots op 
duurzaam bouwen, trots op onze 
huurders die deze stap hebben 
durven maken en trots op het feit 

dat binnenkort nog meer opleve-
ringen gaan plaatsvinden’’, ver-
volgde Kuné. Een onderdeel van 
duurzaam bouwen in dit com-
plex is onder meer de Warmte 
Koude Opslag, WKO. Deze col-
lectieve duurzame energie-in-
stallatie zorgt voor verwarming, 
koeling en warm water.
Sterrenstorm bestaat uit 35 ap-
partementen met buitenruim-
te en een half-verdiepte par-
keervoorziening met 35 parkeer-
plaatsen en bergingen. Binnen 
de 35 appartementen zijn zowel  
twee-, drie- en vierkamerwonin-
gen gerealiseerd. Nu de officië-
le opening heeft plaatsgevon-
den kunnen de nieuwe bewo-
ners morgen hun sleutel in ont-
vangst nemen. Eén van de nieu-
we bewoners is mevrouw Evelien 
Kok die, samen met haar vrien-
din, deze middag haar nieuwe 
woning mag bewonderen. ,,Ge-
weldig. Kijk eens wat een ruimte. 
Hoe moet ik dat allemaal inrich-
ten met de meubeltjes die ik nu 
heb?”, zegt zij tegen haar vrien-
din. ,,En ook nog een groot bal-
kon waar ik zo uit de woonkamer 
naar toe kan. Prachtig!” Vreugde 
alom dus. 

Heemskerk - Zondag 7 ju-
li wordt een huiselijke, spiritue-
le beurs gehouden in het sport-
centrum aan Kerkweg 221 in 
Heemskerk. De beurs is van 
11.00 tot 17.00 uur geopend. De 
entree bedraagt 5 euro. Kinde-
ren tot 12 jaar mogen,  onder 
begeleiding, gratis naar bin-
nen. Er is weer heel veel te be-
leven op deze beurs. Er zijn pa-
ragnosten, helderzienden, me-
diums, kaartlegsters, aurofo-
tografie, edelstenen, sieraden, 
boeddha’s, welnessproducten, 
psychometrie enzovoorts. Elke 
25ste bezoeker krijgt een gra-
tis consult. Bovendien is er voor 
elke bezoeker de mogelijkheid 
voor een gratis vetmeting en 
deskundig voedingsadvies. De 
organisatie en presentatie zijn 
in handen van Pracht en Kracht 
van het Licht. Voor meer infor-
matie kan men bellen met 06-
14164152.

Spirituele 
beurs

IJmuiden - Zaterdag 6 ju-
li wordt van 9.00 tot 16.00 uur 
weer een gezellige rommel-
markt gehouden op het Kenne-
merplein tegenover de Vomar. 
Ook deze keer is er weer van 
alles te koop op de rommel-
markt. De volgende rommel-
markten zijn op 3 en 24 augus-
tus en op 7 september. Voor in-
formatie of het reserveren van 
een kraam kan men bellen met 
0255-533233 of 06-10475023.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Consument: liever fysiek winkelen dan webshop
IJmuiden - ‘Liever fysiek win-
kelen dan een webshop’ is een 
statement waar men zich bij Jac-
ky Hart Mode volledig in kan 
vinden. Eigenaresse Jacomien: 
,,De klanten  waarderen de per-
soonlijke aandacht en professi-
onaliteit die wij geven. Wij vin-
den het heerlijk als de klant zich 
thuisvoelt en ons het vertrouwen 
geeft.’’ 
De damesmodezaak aan de Ken-
nemerlaan bestaat inmiddels al 
ruim 15 jaar en is dan ook een 
modebegrip in IJmuiden en daar-
buiten juist op het gebied van 
adviezen en creativiteit. De juis-
te pasvorm adviseren zodat je fi-
guur het best tot zijn recht komt. 
De nadruk leggen op positieve 
kanten en de mindere camou-
fleren. Dat is waar het om gaat.  
Om het maximale advies te kun-
nen geven  worden er binnen het 
team regelmatig brainstorma-
vonden gehouden.

Er komen wekelijks nieuwe items 
binnen, deze worden vervol-
gens met elkaar bekeken om er 
zo goed mogelijk mee te combi-
neren. Het blijft de ultieme uit-
daging om voor ieder gelegen-
heid de klant juist te kleden. Met 
veel liefde en passie voor het vak 
gaan het team ieder dag weer 
deze uitdaging aan. En er is geen 
webwinkel die hier tegenop kan!
Het organiseren van klanten-
avonden met verschillende the-
ma’s zullen uitgebreid gaan wor-
den. Naast de bekende mode-
shows die twee maal per jaar 
worden gehouden gaat er meer 
gebeuren. Met onderwerpen als: 
goed kunnen combineren en wat 
past er nou toch het beste bij mijn 
figuur gaat Jacky Hart Mode er in 
het najaar gezellige avonden van 
maken. Men kan zich via de web-
site voor de nieuwsbrief aanmel-
den, zodat u op de hoogte blijft 
van al dit interessants! Onder het 

motto ‘de Kennemerlaan leeft’ 
wordt er van 17 tot en met 21 ju-
li veel georganiseerd. Er is van al-
les te doen. Voor kinderen, voor 
‘sterke mannen’ en charmante 
vrouwen en tot slot een culinai-

re markt op zondag 21 juli.En het 
parkeren in de laan is nog altijd 
gratis en waar vind je dat nog? 
Jacky Hart Mode, Kennemerlaan 
94 in IJmuiden. Zie ook www.jac-
kyhart.nl.

Santpoort-Zuid – De hui-
dige grondeigenaren van 
het voormalige Nova-terrein 
in Santpoort-Zuid, ook wel 
Blekersduin genoemd, gaan 
nieuwe bouwplannen ont-
wikkelen. In 2009 liepen on-
derhandelingen over ontwik-
kelingen op dit terrein dood, 
vanwege bezwaren van be-
langhebbenden. De initiatief-
nemers van deze plannen, de 
vennoten VOF NOVA, hebben 
aangegeven dat zij binnen 
dit project niet meer met el-
kaar samenwerken. Het col-
lege van de gemeente Velsen 
staat in beginsel positief te-
genover herontwikkeling van 
het NOVA-terrein. Bij de toet-
sing van een voorstel zal on-
der meer rekening worden 
gehouden met de landschap-
pelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten van de locatie en 
haar directe omgeving. De 
grondeigenaren is geadvi-
seerd de belanghebbenden 
vroegtijdig bij de planvor-
ming te betrekken.

Nieuwe 
plannen 

Blekersduin

Zonovergoten weekeinde
Opmerkelijk is het feit dat 
de eerste zes maanden van 
2013 in Nederland te koud 
zijn verlopen. Dit was natuur-
lijk te wijten aan de lange na-
winter waardoor het zeewa-
ter erg koud bleef. Voor het 
laatst waren de maanden ja-
nuari tot en met juni zo koud 
in 1985.
 
Gelukkig breekt deze week 
een nieuw, zomers getint 
weerbeeld aan. Aan het we-
kenlange te koele en vaak 
wisselvallige weer komt nu 
snel een einde. 

De regen van woensdag was 
voorlopig de laatste neer-
slag; er start een langduri-
ge droge fase. We schake-
len over naar een droog en 
zeer zonnig weertype waarbij 
de temperatuur in het week-
einde op bijzonder aange-
name waarden uitkomt. Echt 
warm wordt het nog niet om-
dat de luchtstroming voorals-
nog noord blijft. 

Het kwik komt uit rond de 
21 graden. Met de zon er bij, 
niet al te veel wind en een la-
ge luchtvochtigheid wordt 
het uitstekend weer! Zelfs 
ideaal voor menigeen en met 
nadruk een weertype voor re-
creatieve doeleinden, maar 
perfect strand – en tuinweer 
is het ook, zeker op zondag.

Het bekende Azoren-hoge-
drukgebied stuurt een ferme 
uitloper richting het Noord-
zeegebied en die ontwikke-
ling staat voorlopig garant 
voor een stabiele atmosfeer. 
De verwachting is ook dat 
zich min of meer zelfstandig 
een blokkade van hoge druk 
opwerpt boven de Noordzee. 
In dat geval wordt het enkele 
dagen zonovergoten met een 
staalblauwe lucht! De kans 
bestaat ook nog dat het ho-
gedrukgebied zich nog wat 
noordoostwaarts uitbreidt 
richting Scandinavië. Dat is 
de klassieke zomersetting die 
in topzomers uit het verle-
den soms zes tot acht weken 
aanhield.

Later in de periode (na medio 
komende week) lijkt de ho-
gedruk zich weer westwaarts 
terug te trekken hetgeen een 
windkrimp kan inhouden, in-
clusief wat lagere temperatu-
ren en meer bewolking. Toch 
blijft het stabiele karakter van 
het weer waarschijnlijk goed-
deels behouden.

Eindelijk gaat de langver-
wachte zomer van 2013 be-
ginnen!

Meer via de weerprimeur-
lijn 0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl
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Velserbroek - Zaterdag 15 en 
zondag 16 juni waren de landelij-
ke fi nales trampolinespringen in 
Ahoy Rotterdam. Voor TVIJ waren 
de verwachtingen erg hoog, er is 
het hele jaar keihard getraind en 
de resultaten mogen er zijn. 
Jimmy Demmers mag zich nu 
Nederlands Kampioen Trampoli-
nespringen in de hoogste klasse 
noemen. Samen met Maxim van 
Zeijl (Pro Patria) werd hij in de fi -
naleronde synchroon derde. 
Romana Schuring sprong samen 
synchroon met Carlijn Blekkink 
uit Heerenveen maar bereikte 
niet de fi nale. Bij het individuele 
onderdeel ging het beter met Ro-
mana maar ze moest genoegen 
nemen met een zevende plek.  
Bij de B junioren werd Selina van 
Maren bij het synchroonsprin-
gen samen met Lara Schut (Trif-
fi s Alkmaar) tweede. Individu-
eel werd ze derde. Haar zus Jen-
nifer van Maren viel ook bij de 
B jeugd in de prijzen, ze pakte 
een verdiende bronzen medaille. 
Maaike Spring in ‘t Veld sprong 
ook een goede wedstrijd maar 
kwam niet in de fi naleronde. Mel 
van der Kolk plaatste zich bij de 
B jeugd wel voor de fi nale, maar 
hij belandde op een vierde plaats. 
Bij het synchroonspringen kreeg 
hij wel een medaille omgehan-
gen: samen met Richard de Graaf 
uit Heerenveen kwamen ze uit op 

een tweede plaats.
Op zaterdag waren de C, D en E 
springers van TVIJ aan de beurt. 
Tara Huveneers en Annick Hout-
huizen behaalden bij het syn-
chroonspringen goud. Tara Hu-
veneers kwam individueel punten 
te kort en mocht niet meedingen 
naar de medailles. Annick Hout-
huizen mocht na een zinderende 
fi nale de zilveren medaille in ont-
vangst nemen. Britney Steenber-
gen kwam precies één tiende te 
kort voor de derde plek. Samen 
met Tessa Koster kwamen ze bij 
het synchroonspringen uit op een 
vijfde plaats. Siebe Wielenga was 
te sterk voor zijn concurrenten 
bij de pupillen D, hij kwam dan 
ook eenvoudig uit op een eerste 
plaats.
Bij de E jeugd was het ook span-
nend. Merel Wolzak sprong zich 
niet onverdienstelijk naar een 
bronzen medaille. Samen met 
Britt Klous sprong ze ook syn-
chroon en eindigde daar op de 
vierde plaats. In diezelfde klas-
se moest Nova Houthuyzen met  
Myra Velthuyzen samen met Ru-
ben Walkeuter en Stijn Nissink 
toekijken hoe anderen met de fi -
naleplaatsen aan de haal gin-
gen.  Tenslotte kwam Daan Over-
beek bij de E pupillen op een zes-
de plaats. Dit was helemaal niet 
slecht voor deze nieuwkomer tus-
sen de vijftien andere kandidaten. 

Straatvoetbaltoernooi 
Santpoort populair
Santpoort-Noord - Het straat-
voetbaltoernooi Santpoort tijdens 
Dorpsfeest Santpoort is dit jaar 
op maandag 29 juli. Het toernooi 
staat al meer dan 30 jaar in het 
teken van sport en spel Dit jaar 
steunt Stichting Straatvoetbal 
Santpoort de Stichting Kinderen 
Kankervrij. Daarom doneert de 
stichting het inschrijfgeld (3 eu-
ro) van alle spelers aan KiKa Ook 
komt de gehele opbrengst van de 
koffi everkoop  ten goede aan Ki-
Ka. 

Kinderen van 6 t/m 13 jaar kun-
nen zich via de website inschrij-
ven. Voor kinderen onder de 6 
jaar kan dat voor de pauzewed-
strijd.  Al heel veel kinderen zijn 
via www.straatvoetbalsantpoort.
nl  aangemeld. Op deze website 
is alle informatie te vinden. Er zijn 
op dit moment nog enkele plek-
ken vrij per leeftijdsgroep. Vorig 
jaar moesten de organisatie te-
gen meer dan 40 kinderen helaas 
nee zeggen omdat ze al vol zaten. 
Schrijf uw kinderen dus tijdig in.   

Finaledag 19e Bon & 
Breed open toernooi

Velserbroek - Afgelopen 
zondag zijn de fi nales ver-
speeld van het 19e Bon & 
Breed open toernooi van de 
LTC Hofgeest onder, werkelijk, 
ideale omstandigheden.
’Te veel wind om te fi etsen en 
te koud om op het strand te lig-
gen’, dachten honderden tennis-
liefhebbers en familieleden van 
de fi nalisten. Dan maar naar het, 
compleet gerestaureerde, ten-
nispark met zijn probounce-ba-
nen en het schitterende ter-

ras aan de Broeklanden in Vel-
serbroek. Na 325 partijen in de 
voorrondes stonden de fi nalisten 
klaar om vanaf 09.00 uur 43 fi na-
lepartijen af te werken.
Rond 17.30 uur was de prijsuit-
reiking, waar de kampioenen en 
runner-ups de waardebonnen 
van subsponsor Intersport Ken-
nemer door de wedstrijdleiding 
overhandigd werden.
Winnaars in de hoogste catego-
rie heren en dames waren Be-
rend Jonker (LTC Brederode) 

en Merel van Zanten (LTC Hof-
geest). In de damesdubbel waren 
Suzanne Kremer en Kim de Lugt 
de sterkste, in de herendubbel 
Casper Mantje en Tom Tak en in 
de mix gingen wederom Suzan-
ne Kremer en Lars Kappen aan 
de haal met de mooiste bonnen.
Na de traditionele groepsfoto 
met alle winnaars werd het toer-
nooi afgesloten met een koud 
buffet voor de vele vrijwilligers 
die bij het toernooi betrokken 
waren.

Derde bij Zeepkistenrace
Regio - Vrijdag 28 juni werd de 
jaarlijkse zeepkistenrace gehou-
den in Wijk aan Zee. De organi-
satie had er weer een verrassend 
feest van gemaakt. Bijna 20 deel-
nemers streden om de prijzen. 
Onze Santpoortse plaatsgenoot 
Joris Zandbergen (9), die vorig 
jaar ook mee deed, wist zich dit 
jaar in de prijzen te rijden. Met 

zijn snelle zilverkleurige zeepkist 
veroverde hij de derde prijs. Op 
de foto Joris met zeepkist, beker, 
bloemen en envelop met inhoud. 
De eerste en tweede prijs gin-
gen naar Thijs de Goede en Pa-
trick Schouten. Hoewel de race  
droog begon, moesten de cou-
reurs later de nodige regenbui-
en trotseren.

Velserbroek - In de eerste 
week van de zomervakantie, van 
maandag 8 tot en met donder-
dag 11 juli, houdt het jongeren-
werk Velserbroek in samenwer-
king met Buurtsport voor de 
vierde keer de Huttenbouw Vel-
serbroek. Dit is bedoeld voor 
een honderdtal tieners van 10 
tot 16 jaar, die in principe zelf-
standig, dus zonder vaders, 
een hut gaan bouwen. Dit ge-
beurt op het prachtige natuur-
gebied aan de Grote Buitendijk 
in Velserbroek (tegenover num-
mer 214). De bouwactiviteiten 
worden afgewisseld door sport 
en spel, zoals het boogschieten 
en katapultschieten. Ondertus-
sen wordt van pallets een podi-
um gebouwd waarop bands en 
DJ’s optreden.  Het bijzonde-
re van deze huttenbouw is, dat 
het geheel begeleid wordt door 
een 15-tal jongeren, die op hun 
beurt weer gecoached worden 
door de jongerenwerkers van de 
Koe. Meer informatie is verkrijg-
baar op jongerencentrum de Koe 
of bij Alexander van der Pieter-
man (06-22921816) of Ad Otten 
(06-11883720).

Maandag start 
Huttenbouw 
Velserbroek

Trampolinespringers 
winnen tien medailles



Cowboys en Indianen 
op de Parnassiaschool
Santpoort-Noord - Wie afge-
lopen vrijdag langs de Parnas-
siaschool liep, waande zich in 
Noord Amerika. Een heus fort 
rond de ingang van de school, 
daarachter op het plein wel 300 
leraren, leerlingen en hun ou-
ders verkleed als cowboys en 
indianen. Wigwams, een kajak, 
paardenzadels, strobalen en  een 
halve saloon als fotosetting. Voor 
de hongerige cowboys en lege 
magen van de indianen waren er 
hotdogs, hamburgers en ijs toe. 
Met volle magen konden de kin-
deren in de huifkar stappen die 

een rondje om de school reed.
Een fanatieke line-dance groep 
spoorden de ouders en kinderen 
aan zich aan te sluiten en mee te 
dansen. De leerling cowboys en 
indianen konden meedoen aan 
lasso-voetbal en er werd een ta-
lentenshow gehouden.
De zeer actieve Slotfeestcom-
missie, deze avond verkleed als  
indianen, heeft ook dit jaar weer 
alles uit de kast gehaald om het 
slotfeest weer tot een enorm 
leuke avond te maken. Zelfs de 
weergoden werkten tot vlak voor 
het einde van het feest mee.

Santpoort-Noord - Scouting-
groep Sint Radboud is afgelo-
pen maandag gesponsord in na-
tura door DekaMarkt Santpoort-
Noord. Op 17 oktober 2012 werd 
de vernieuwde DekaMarkt op 
ludieke wijze geopend door de 
kinderen van deze scouting-
groep door middel van een zelf-
gebouwde stormram.
Als dank voor deze actie moch-
ten vijf speltakken voor 50 eu-
ro aan artikelen winkelen in de 
DekaMarkt. De speltakken zijn 
erg blij met deze actie. Zoals elk 
jaar gaat de Radboud met onge-
veer 100 jongens en meiden in 
de eerste week van de zomer-
vakantie  op kamp in Nederland 
en de Rowans en Sherpa’s gaan 
op expeditie naar Noorwegen en 
Kroatië. De Radboud kan deze 

boodschappen goed gebruiken 
tijdens het zomerkamp of expe-
ditie. 
Scoutinggroep Sint Radboud is 
een grote scoutingvereniging 
in Velsen met ongeveer 200 le-
den. Elke vrijdagavond en zater-
dagmiddag komen de kinderen 
bij elkaar voor avontuurlijke ac-
tiviteiten het eigen speelbos na-
bij de Willem de Zwijgerlaan aan 
Middenduinerweg 74 in Sant-
poort-Zuid. De Radboudgroep 
heeft de beschikking over een 
ruime blokhut voorzien van alles 
wat de moderne scout zich maar 
kan wensen. De blokhut is gele-
gen in anderhalve hectare eigen 
speelbos met alle ruimte om te 
kamperen en een kampvuurplek. 
Zie voor meer informatie www.
scouting-radboud.nl.

Ossenland viert 
25-jarig bestaan

Velserbroek - In het vroege 
voorjaar van 1988 trokken zij het 
Ossenland in. Zij kwamen van 
IJmuiden, Santpoort, Haarlem 
of elders. Het gevecht tegen de 
klei kon beginnen, de tijdsdruk 
om de woning op tijd in te rich-
ten was daar, een sprong in het 
onbekende voor allemaal. Maar 
de Os, bleek al snel, was tot veel 
in staat. Met vereende krachten 
werd de straat tot een hechte ge-
meenschap gesmeed. Creativi-
teit, respect, gezelligheid, saam-
horigheid en hulpvaardigheid. Zo 
maar een paar eigenschappen 
die er toe hebben geleid dat de 
meeste bewoners van het eerste 
uur nu, 25 jaar later, nog steeds 
in het Ossenland wonen. Het ver-
loop is gering. 
Tijd voor een feest bedacht de 
vaste organisatieploeg, Os Yvon-
ne en Os Bianca. Daar stemde de 
rest van de Ossen mee in.
Zaterdag 29 juni rond 14.00 werd 
het mobiele podium van 16 bij 4 
meter professioneel de straat in-
gereden. Achter het stuur, pro-
duct van de geboortegolf, Os Ol-
ger. Nu 23 jaar oud en in het da-
gelijks leven beroepschauffeur. 
De straat werd veranderd in een 
‘Santpoortsfeestweeks’ tafereel. 
Vanaf 17.00 was het feest, het 
weer zat mee. Ondanks  het the-

ma ‘oer-Hollands” werden rond 
19.00 de zelfgemaakte overheer-
lijke internationale gerechten on-
der streng toezicht van de culi-
naire commissie in de partytent 
uitgestald. Paella, tzatziki, pizza, 
nasi, gevulde broodjes en 10 liter 
championsoep. Zo maar wat ge-
rechten waarvan werd genoten. 
Intussen begon een achtkoppi-
ge band aan hun voorbereiding.
Om 21.00 werd er muzikaal af-
getrapt door Disc-cover. In hun 
midden bassist en Os Hans. Tot 
00:30 speelden zij de overbeken-
de nummers. Van pop tot dis-
co, van rock and roll tot  Neder-
landstalig. De dansvloer is geen 
moment leeg gebleven. Nu, 25 
jaar later, vierden 3 generaties 
Ossenlanders uitbundig feest. 
Een Ossenlander mocht het he-
laas niet meer meemaken. Tij-
dens een pauze werd in een in-
drukwekkende minuut stilte stil-
gestaan bij de afwezigheid van 
de in het voorjaar overleden mar-
kante buurman Co. Hij, maar ook 
zijn orgelspel, worden gemist. 
Al met al een bijzonder ge-
slaagd feest. Over 25 jaar mis-
schien weer. De gemiddelde Os 
van het eerste uur is dan hoog-
bejaard. De vierde generatie zal 
klaarstaan om de fakkel over te 
nemen. (Os nr 6)

Sanpoort-Noord - Na de lan-
delijke actie van KiKa om bij al-
le supermarkten statiegeldbon-
nen in te zamelen voor de bouw 
van het Prinses Máxima Cen-
trum, steunt de DekaMarkt in 
Santpoort-Noord opnieuw KiKa. 
Op 3 november 2013 gaan Jody 
en Wicky van Zelst samen met 
nog 130 hardlopers de marathon 
van New York lopen voor KiKa. 
De afgelopen twee weken kon-
den klanten van de DekaMarkt 
hun statiegeldbonnen inleveren 
voor de actie van Jody en Wicky. 
Het geld dat ingezameld wordt 
gaat naar onderzoek naar gene-
zing van kinderkanker. De tus-
senstand na twee weken was al 
126 euro. De actie gaat nog een 
paar weken door. Jody en Wicky 
sponsoren kan ook via www.run-
forkikanewyork.nl/runners.

KiKa bij Deka

Staat uw maat er niet bij, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging voor een scherpe prijs!
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 15,- montagekosten per band.

GROOT INGEKOCHT, VOORDEEL VOOR U!

Altijd de 
beste deal

Continental 
185/60 R15 84H Premium 5

Continental 
155/80 R13 79T Eco 3

Continental 
195/65 R15 91H Premium 5

Continental 
185/65 R15 88T Eco 5

Continental 
205/55 R16 91H Premium 5

Continental 
155/65 R14 75T Eco 3

49.00

Gegarandeerd de 
goedkoopste 

van Nederland!

MEGA
voordeel 

op banden

Prijs bij 
concurrent 

€ 70

Prijs bij 
concurrent 

€ 81

Prijs bij 
concurrent 

€ 106

Prijs bij 
concurrent 

€ 68

Prijs bij 
concurrent 

€ 100

Prijs bij 
concurrent 

€ 57

63.50 79.00 79.00

0059.69.00

Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op Motorhuis.nl of bel naar 088 088 03 33

DekaMarkt sponsort 
Scouting Radboud
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Superverse tonijn bij 
Vishandel Molenaar

IJmuiden - Na een reis van nog 
geen twintig uur kan een trotse 
Jan Molenaar zijn vers gevangen 
Big eye tonijn van ruim dertig ki-
lo, gevangen in de wateren rond 
de Canarische Eilanden, in de ar-
men sluiten. ,,In het algemeen is 
goede, verse tonijn moeilijk te 
krijgen want het meeste wordt 
diepgevroren geleverd met toe-
voeging van conserveringsmid-
delen. Maar in overleg en in sa-
menwerking met William Brands 
van Visrestaurant De Meerplaats 
zijn we gaan onderzoeken of dit 
ook anders zou kunnen’’, vertelt 
Jan.
En hij vervolgt: ,,Vorige week ben 
ik daarom naar Lanzarote ge-
gaan om ter plekke te kijken of 
we daar verse tonijn kunnen ko-
pen die aan onze eisen, onder 
meer wat betreft milieu,  voldoet. 
Ik ben mee geweest op de vis-
sersboot en heb gezien hoe de-

ze mooie vissen met een handlijn 
worden gevangen. Weer terug 
aan land worden de tonijnen di-
rect goed verpakt want een be-
langrijk deel van de vangst is be-
doeld voor export. Ze gaan dan 
direct door naar het plaatselijke 
vliegveld van Lanzarote en dank-
zij deze logistiek heb ik mijn vis 
binnen twintig uur in huis. Ver-
ser kan niet.’’
Jan Molenaar levert veel verse 
vis aan Visrestaurant De Meer-
plaats en daar komt dus binnen-
kort ook deze verse tonijn op de 
kaart te staan. Kwalitatief staat 
de Big eye tonijn (grootoogto-
nijn) hoog aangeschreven bin-
nen de vele tonijnsoorten. Lief-
hebbers van deze vissoort kun-
nen dus hun hart ophalen zowel 
in de winkel van Jan Molenaar 
aan de Cepheusstraat als bij Vis-
restaurant De Meerplaats aan de 
Trawlerkade.

Velserbroek - De politie is op 
zoek naar de verdachte van een 
tasjesroof en getuigen die hier 
mogelijk informatie over heb-
ben. Vorige week donderdag-
middag omstreeks 16.40 uur is 
een dame op de Velserbroekse 
Dreef beroofd van haar tas door 
een jongen op een bromfiets. De 
knaap griste de tas uit het fiets-
mandje en ging ervandoor in de 
richting van de Kamp. Bij de ver-
keerslichten reed hij door rood 
en ging rechtsaf de Kamp op. De 
verdachte reed op een donker-
kleurige bromfiets en had don-
kere kleding aan. Het kenteken 
was onleesbaar gemaakt. De po-
litie onderzoekt de zaak en waar-
schuwt de burgers voor dit soort 
praktijken

Tasjesroof

Velsen-Zuid - Zaterdagmid-
dag heeft er een kettingbotsing 
plaatsgevonden op de A9 ter 
hoogte van Velsen-Zuid. Hierbij 
waren acht auto’s betrokken. Een 
automobilist remde en de achter-
op komende auto zag dit te laat. 
Hierbij zijn vier auto’s tegen el-
kaar gebotst. Daarachter ge-
beurde hetzelfde omdat een au-
tomobilist remde die de ketting-
botsing voor zich zag. Ook hier 
kwamen vier auto’s tegen elkaar 
aan. Alleen de bijrijder van de al-
lereerste auto is met nekklach-
ten naar het ziekenhuis overge-
bracht, de overige betrokkenen 
zijn met de schrik vrijgekomen.

Kettingbotsing

IJmuiden - In IJmuiden is zater-
dag een verwarde man aange-
houden. Deze 42-jarige IJmui-
denaar had de ramen van bu-
ren aan de Scheldestraat ver-
nield. Toen de politie langs-
kwam bedreigde hij de agenten. 
Na op de man in te hebben ge-
praat kwam hij enigszins tot rust 
en kon hij worden aangehouden. 
Hij is meegenomen naar het po-
litiebureau.

Verwarde man

Alle kandidaten halen diploma
Geslaagd schooljaar 
voor Study Consultancy
Santpoort-Noord - Study Con-
sultancy heeft dit schooljaar pri-
ma gescoord. Alle examenkan-
didaten van het Velsense stu-
diebegeleidingsinstituut hebben 
hun diploma gehaald. Ook de 
andere leerlingen die huiswerk-
begeleiding of bijles kregen, be-
haalden goede resultaten. 
Study Consultancy heeft in 
meerdere opzichten een suc-
cesvol jaar achter de rug. Van-
wege het nog steeds groeiende 
aantal leerlingen opende het in-
stituut onlangs zijn derde vesti-
ging. Naast het Tata Steel stadi-
on in Velsen-Zuid en het pand 
aan de Wagenmakerstraat in 
Velserbroek, kunnen leerlingen 
nu ook in Santpoort-noord te-
recht. 
Study Consultancy heeft zijn in-

trek genomen in een karakteris-
tiek pand aan het dorpsplein op 
de hoek van de Broekbergen-
laan en de Velserbroekstraat. 
Hier komt op de eerste verdie-
ping een ruimte voor de huis-
werkbegeleiding, individuele 
begeleiding, bijlessen en exa-
mentrainingen die het instituut 
al meer dan tien jaar verzorgt. 
Daarnaast gaat Study Consul-
tancy in Santpoort ook haar 
nieuwe diensten loopbaanori-
entatie, examentraining Neder-
lands en de vrijdagmiddagclub 
in aanbieden. Bovendien is het 
kantoor van Velserbroek naar 
deze locatie verhuisd. Het nieu-
we adres is Broekbergenlaan 
48A, 2071 EW Santpoort-Noord. 
Zie ook www.studyconsultancy.
nl of bel 023-5392664.

Velsen - De 2x2 vrijkaarten voor 
Turn Up The Beach zijn gewon-
nen door Ed en Jolanda ten Ca-
te uit Velserbroek en Shirley van 
Dijk uit IJmuiden. Zij gaven het 
juiste antwoord op de vraag wel-
ke dj’s dit jaar terugkeren op het 
strandfeest van 538. Er waren 
meerdere antwoorden mogelijk 

(Billy the Kit, Quintino, Firebeatz, 
TV Noise en DubVision), maar 
een juiste naam was voldoen-
de om in aanmerking te komen. 
Turn Up The Beach wordt zater-
dag 13 juli van 13.00 tot 23.00 
uur gehouden ter hoogte van de 
strandopgang IJmuiderslag. Zie 
ook www.turnupthebeach.nl.

Winnaars Turn Up The Beach 
Velsertunnel op slot
Velsen - Rijkswaterstaat heeft 
op 24 juni laten weten dat de 
Velsertunnel wegens renovatie 
in de periode 2015-2016 volle-
dige gesloten wordt. Om aan de 
nieuwe tunnelwetgeving te vol-
doen en om de doorstroming 
van de tunnel te verbeteren is 
een renovatie noodzakelijk. Be-
gin 2014 zal de aannemer met de 
voorbereiding van de uitvoering 
starten. De uitvoering van de-
ze werkzaamheden zal gepaard 
gaan met hinder (waarschijnlijk 
in 2015 en 2016). 
Om hinder voor weggebruikers 
zoveel mogelijk te beperken, 
wil Rijkswaterstaat in een vroeg 
staduim in gesprek over de ver-
keersopgave, alternatieve reis-
mogelijkheden en gedragsbeïn-
vloeding. Hiervoor worden een 
aantal specifieke bijeenkomsten 
georganiseerd. Het projectteam 
heeft bij de startbijeenkomst op 
24 juni de aanwezigen geïnfor-
meerd over de inhoud van het 
project, de globale planning en 
de te verwachten gevolgen voor 
de omgeving. 
MKB-IJmond was zeer verrast 
over het voornemen om de tun-

nel volledig te sluiten voor een 
periode van 3 tot 6 maanden. De 
vertegenwoordiger van het Mid-
den- en Kleinbedrijf in de regio 
is ‘not amused’ en heeft al flink 
meegedacht over verschillen-
de verlichtende maatregelen zo-
als;  opschalen en betaalbaar/
gratis maken van het OV, in de 
vaart houden en ook opschalen 
van de Fast Flying Ferry, extra rij-
strook in de Wijkertunnel, P&R 
bij Velsen-Noord/Beverwijk en 
extra rijstroken bij de afslagen 
vanaf de A9.
Regiodirecteur MKB Fabian 
Nagtzaam: ,,Dit kan rampzali-
ge gevolgen hebben voor de 
IJmond. Als bedrijven slecht be-
reikbaar zullen de omzetten  da-
len en zeker in dit economisch 
perspectief kan dat het laatste 
duwtje zijn om bedrijven over 
de rand te duwen in een faillis-
sement. Wij pleiten dan ook voor 
andere oplossingen in plaats van 
een gehele afsluiting van de tun-
nel. Rijkswaterstaat heeft de in-
breng van aanwezigen tijdens de 
startbijeenkomst meegenomen 
om zo te komen tot een betere 
oplossing.”

(023) 525 75 00
(0255) 51 55 44

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

Is uw aIrco stuk? 
In de maand juli bieden wij u een 
gratIs aircocheck aan. 
airco onderhoud inclusief airco reinigen van  
€ 129,- voor € 99,-.
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Carrouselwedstrijd bij 
Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 30 ju-
ni stond in het teken van car-
rouselrijden bij manege Hip-
pisch Centrum Velsen. Onder 
leiding van de instructrices Syl-
via Boers, Marloes van Mee-
teren-Keijzer, Romy Pielanen, 
Conny Kruup-Koster en sta-
giair Jochem Thijssen was er 
weken van tevoren geoefend. 
Door 20 verschillende manege-
lessen teams werd gestreden 
om de HCV wisselbekers, uiter-
aard beoordeeld door een des-
kundige jury. 
Alle pony’s en paarden wer-
den netjes gepoetst en getoil-
letteerd. En ook de deelnemers 
en ouders hadden veel werk 
gemaakt van de kleding. Zo 
zagen wij ondermeer heksen, 
kuikens, haremdames, zwart/
wit, oudjes en pubers, pira-
ten, koeien, lieveheersbeestjes, 
party animals en nonnen. Om 
12.30 uur werd in de binnen-
manege het startsein gegeven 
voor de eerste carrouselproef. 
Het in groten getale aanwezi-
ge publiek kon op het terras in 
het zonnetje genieten van een 
drankje en een hapje tijdens de 
carrouselwedstrijd.
De eerste prijs in de A-pou-
le  was voor de ponyles van 
woensdag 14.00 uur, de Lieve-
heersbeestjes. De tweede prijs 
ging naar de ponyles van za-
terdag 14.15 uur uur oftewel 

de Neonmeisjes en de derde 
plaats was voor de Party Ani-
mals van vrijdag 16.00 uur. 
In de B-poule ging de eerste 
prijs naar de Nonnen van de 
woensdag 19.00 uur uur. Een 
knappe tweede prijs werd ge-
wonnen door de Kuikens van 
de woensdag 17.00 uur en de 
donderdag 17.00 uur, gekleed 
in zwart/wit mocht de derde 
prijs mee naar huis nemen. De 
originaliteitsprijs ging naar de 
kuikens van de woensdag 17.00 
uur. 
Tevens mochten de Lieve-
heersbeestjes van de woens-
dag 14.00 uur de wisselbeker 
van de A-poule in ontvangst 
nemen en de Nonnen van de 
woensdag 19.00 uur in de B-
poule namen ook de wissel-
beker een jaar lang mee naar 
huis.
Ook de dames van de woens-
dagochtend 10.00 uur les, ver-
kleed als holbewoners, reden 
een vlekkeloze carrouselproef, 
chapeau!
De carrouseldag was een groot 
succes. Na afloop werd het 
sportieve ruitersportseizoen af-
gesloten met live-muziek en 
een heerlijke zomerse en ge-
zellige barbecue op het terras. 
Maandag 8 juli begint het eer-
ste ponydagkamp bij Hippisch 
Centrum Velsen. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Leerlingen Tender College
Zes keer geslaagd voor Vorkheftruckcertificaat

IJmuiden - Drie weken geleden 
begonnen tien leerlingen van het 
Tender College  aan de cursus 
voor het vorkheftruckcertificaat. 
In samenwerking met Post Ver-
keerseducatie uit IJmuiden en 
het TLDD uit Beverwijk, een op-
leidingscentrum in transport en 
logistiek, kregen de leerlingen 
van het Praktijkonderwijs zowel 
theorie- als praktijkles.
Het theoretische gedeelte werd 
gegeven bij Post Verkeersedu-
catie aan de Dokweg. De tien 
leerlingen kregen het praktijk-
gedeelte in een loods van het 
TLDD. Zij moesten hier de eigen 

vaardigheden op de vorkhef-
truck leren en trainen door heel 
veel te oefenen.
Vorige week was het examen.   
Zes van de leerlingen voldeden 
zowel aan het theoretische- als 
praktijkgedeelte en kregen het 
zeer bruikbare Vorkheftruckcer-
tificaat waarmee zij straks letter-
lijk en figuurlijk vele kanten op 
kunnen in de transport en logis-
tieksector. De leerlingen die niet 
geslaagd zijn mogen begin vol-
gend schooljaar herkansen. Op 
het Tender College kunnen leer-
lingen meer certificaten als las-
sen en VCA binnenhalen.

IJVV Stormvogels
sluit jubileumjaar af

IJmuiden - Het weekend van 1 en 
2 juni ligt al weer even achter ons. 
Het was in dat weekend dat IJVV 
Stormvogels haar 101ste verjaar-
dag vierde en die gelegenheid ook 
meteen aangreep om het afgelo-
pen jubileumseizoen ter ere van 
het 100-jarig bestaan op passen-
de wijze af te sluiten. 
Op zaterdag 1 juni deden maar 
liefst 34 teams mee aan het Gerard 
van Es 7 tegen 7 toernooi. In de 
zeven poules werd pittig strijd ge-
leverd. Op dit mooie en traditione-
le toernooi met een open inschrij-
ving was er ruimte voor presta-
tieteams, recreatieteams, dames-
teams en veteranen. In het kader 
van het 100 jarig bestaan was er 
een speciale ‘Goud van Oud’ pou-
le waarin de 50+ van Telstar, VSV, 
IJmuiden, Waterloo, SVIJ, Olympia 
Haarlem en tweeteams van Storm-
vogels hun beste beentje voor zet-
ten. Het was weer eens een groot 
succes en met name de ‘Goud van 
Oud’ categorie zou graag ook ko-
mende jaren uitgenodigd worden. 
Iets wat de organisatie goed in de 
oren heeft geknoopt. 
Na het inspannende gedeelte en 
na de feestelijke prijsuitreiking 
door voorzitter Nico Stoker, zette 
Visrestaurant Gerard van Es zijn 
beste beentje voor en werden al-
le 400 deelnemers getrakteerd op 
vers gebakken vis. Dat visrestau-
rant Gerard van Es en Stormvo-
gels elkaar nu gevonden hebben 
in een samenwerking is helemaal 
prachtig. Beiden staan voor een 

prachtig en krachtig beeldmerk 
in IJmuiden en wijde omgeving. 
Stormvogels is ooit ontstaan in de 
vishallen te IJmuiden. Een sterke 
relatie tussen Stormvogels en vis 
en visserij is er altijd geweest en 
krijgt nu, door deze samenwer-
king een verdere impuls. Stormvo-
gels bedankt Rick Koelemeij dan 
ook zeer voor het feit dat zij met 
Stormvogels deze samenwerking 
zijn aangegaan. 
Met een hapje en een drankje en 
dj Bas en het optreden van volks-
zanger Cock Zwanenburg werd op 
imponerende wijze een punt gezet 
achter de viering van het 100-jarig 
bestaan. Volgend seizoen is weer 
de normale editie van het open 
Gerard van Es 7 tegen 7 toernooi 
bij IJVV Stormvogels. 
Zondag 2 juni werd de 101ste ver-
jaardag opgeluisterd met een spe-
ciale dag voor de jeugd van Storm-
vogels. Voetbalcity was te gast op 
sportpark Zeewijk en zorgde met 
een flink aantal schitterende voet-
balspellen dat de jeugd zich de 
gehele dag niet hoefde te verve-
len. Onder een heerlijk brandend 
zonnetje werd op het scherpst ge-
streden door de jeugdige voetbal-
lers van Stormvogels. Tussendoor 
lieten zij zich de pannenkoeken en 
drankjes heerlijk smaken. 
En zo kwam er een mooie kers op 
de jubileumtaart van IJVV Storm-
vogels. Een vereniging die heeft 
laten zien hoe je een jaar lang je 
100ste verjaardag met veel elan en 
bruisend kan vieren.

IJmuiden - Filmmakers weten 
steeds vaker de omgeving van 
de IJmond te vinden. De afge-
lopen week was IJmuiden weer 
een belangrijke trekpleister voor 
afstuderende filmmakers, maar 
ook de crew van de hitserie Pe-
noza wist de interessante plek-
jes te vinden die IJmuiden rijk is.
Wat maakt de IJmond zo aan-
trekkelijk voor filmmakers? Is het 
de haven, met op de achtergrond 
het laden en lossen van boten.  
Bekende acteurs en regisseurs 
worden met regelmaat gespot in 
de meest uiteenlopende hoeken 
en gaten, waarvan de gemiddel-
de IJmonder niet eens het be-
staan van weet.

Met name het industriegebied 
is een perfecte locatie om se-
ries als Penoza op te nemen. Vo-
rige week werd de huiskamer 
van Grandcafé La Belle omge-
bouwd tot westerncafé om een 
remake uit de film Django te ma-
ken. ,,Er komt nogal wat kijken 
voor het opnemen van slechts 
een scène’’, weet Irene ’t Hart te 
vertellen. ,,Voor mijn regie oplei-
ding heb ik als eindproject deze 
scene uit de Django Unchained 
gekozen. Een niet al te moeilijke 
scène om in een dag te filmen, 
maar wel maanden voorberei-
ding nodig om het goed te doen.’ 
Alles moest no budget. De uit-
straling La Belle is echt gewel-
dig en met de houten vloeren, 
prachtige bar en fluwelen gordij-
nen een schot in de roos.
Als IJmuidense ben ik trots dat 
we zoveel mogelijkheden heb-
ben. Strand, bos, havens, duiste-
re straatjes, nostalgische plekjes 
zoals in oud IJmuiden. Ze zeg-
gen wel eens wie goed luistert 
hoort meer, ik zou willen zeggen 
wie goed om zich heen kijkt ziet 
meer.’’

Regio IJmond 
populair onder 

filmmakers
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Ichthus Lyceum
HAVO: Iselle de Graaf, Jacqueli-
ne Hilgers, Ramon Hoogeboom, 
Deborah Loocks, Ayse Özde-
mir, Rolf Prüst, Lisa Smit, Chan-
tal Stangenberger, Rico Struijs. 
Atheneum: Stijn Greveling, Se-
bastiaan Joustra, Laura Lieve.

Vellesan College
Kaderberoepsgerichte leer-
weg, afdeling economie: Defne 
Aydogan, Damon van den Berg, 
Nathasja Boogaard. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg, afde-
ling sport, dienstverlening en 
veiligheid: Joshua Mol, Paul Nij-
man, Claudia Scanu. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg, afde-
ling zorg en welzijn: Annelies 
Bosma,  Mirthe Cobelens, Kel-
ly Fortuin, Loes Gorter, Lindsey 
Hofstee, Jamie Mooi, Elisabeth 
de Stoppelaar, Angelina Thijs-
sen. MAVO: Roy Bleeker, Da-
niel Hosseini, Tara der Kinderen, 
Nikita de Nieuwe, Mees Huider, 
Cynthia Mink, Iw Stoianov, Diel-
la Jans. HAVO: Laura Bakker, 
Anouk Bakker,  Gijs Bouws, Che-
rel Burgess, Jari Kuijpers. VWO: 
Ellen Mathijssen.

Tender College
Basisberoepsgerichte leer-

weg, VMBO: Sema Gülcan, 
Shirley van Loenen. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg, VM-
BO: Ludo Domna, Sergej Janus-
evski, Danique Zwart.

Gymnasium 
Felisenum
Gymnasium: Lotte van Alewijk, 
Maud Jansen, Robbie van Von-
delen

Duin en 
Kruidbergmavo
MAVO: Ferry de Boer, Tim Boevé, 
Jesse Eefting, Bart Mussche, Am-
ber van Peenen, Maaike Wit, Sel-
can Yilmaz.

Schoter Scholen-
gemeenschap
Theoretische leerweg, VM-
BO: Jordy Floris, Meryem Altin-
tas, Dennis de Kok, Noor Otten, 
Lize Toering, Chaimae el Mesba-
hi. HAVO: Jan Caspers, Keltoum 
Hajji, Angelica Heinsbergen, So-
fyan El Mesbahe, Laura Moeke, 
Katie Putzes, Dennis Vrugt, Juli-
an van Wechem, Brian de Wendt. 
VWO: Mukhtar Kakar, Rolien van 
den Raadt.

Technisch College 
Velsen

Basisberoepsgerichte leer-
weg, voertuigentechniek: Nick 
Admiraal, Angelo Bendrot, Mit-
chel Berends, Niels Ruiter, Darren 
Timmerman, Myron Uitendaal, 
Dylan Pekelharing, Maarten Bak-
ker, Niels Stoker. Basisberoeps-
gerichte leerweg, bouwtech-
niek: Jort van Delft, Glenn Ede-
ling, Rudy Gozeling, Steven Jan-
sen, Vincent de Jong, Bas Kor-
tekaas, Max Letema, Job Muller, 
Nick Verhoef, Kelvin Hoeksema, 
Jessy Plug, Basisberoepsge-
richte leerweg, elektrotech-
niek: Dylan Duin, Bashir Oma-
ri, Niels de Ruyter, Darren Van-
staen, Max de Vries, Brent Zwart, 
Damien Snijder. Basisberoeps-
gerichte leerweg, installatie-
techniek: Jasper Aldenkamp, Er-
kay Arslan, Daryl van Leeuwen, 
Kevin Mink, Max Staalman, Joey 
Verdikt, Randy Wassink, Melvin 
Westerwal. Basisberoepsge-
richte leerweg, metaaltech-
niek: Kelly Borst, Yvan Heino, 
Daan van den Heuvel, Wesley 
Maalman, Giorgio Raar, Remco 
Tromp. Kaderberoepsgerich-
te leerweg, voertuigentech-
niek: Kay van Bellen, Yannick 
Braber, Dyon Meinema, Wessel 
de Bruin, Mike Hooning, Daan 
Fris, Mees de Vries, Elvin Hen-

driks, Jordi Monden, Brian Jas-
pers, Ben Zentveldt. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg, bouw-
techniek: Dave van den Brom, 
Justin de Haan, Wesley Janssen, 
Sid de Lijster, Jordy van Schagen,  
Floris Witteman, Maurice Mettes, 
Marijn Bel, Danny Rienstra,  Stan 
Poelarends, Deylano Leenknegt, 
Rick van Veelen, Simon Loogman, 
Nick Piersma, Mike Terol. Ka-
derberoepsgerichte leerweg, 
elektrotechniek: Barry Broek, 
David Crielaard, Ivan van Eg-
mond, Vincent de Haas, Jari He-
hanussa, Mathijs Huizing, Mike 
Koks, Senna de Krou, Danny Me-
ijer, Matthieu Posthumus, Kevin 
Schütt, Youp van Waardenburg, 
Matthijs Zandbergen, Etienne 
Osendarp, Popke Mulder, Kevin 
Pichel, Jeffrey van der Vlugt, Nick 
Bierenbroodspot, Dylan Heyden-
reich, Max Molleman. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg, instal-
latietechniek: Dani Hamstra, 
Rik Schellevis, Jerry Visser, Mike 
Wassink. Kaderberoepsgerich-
te leerweg, metaaltechniek: 
Joey Allard, Duncan Jongbloed, 
Thomas Kemink, Jari Pols, Ra-
mon Poppe, Bas Ulehake, Chris-
tiaan van de Graaf, Mitch Kaan-
dorp, Jarne van Rij. Gemeng-
de leerweg, voertuigentech-

niek: Nino Jaspers,  Wesley Wild, 
Mark Spaanderman, Ayrton de 
Kock, Samuel Perez. Gemeng-
de leerweg, bouwtechniek: 
Thomas Lust, Job van Ingen, Ru-
ben Wijker, Nick Vermaat, Jaï-
ro Scope. Gemengde leerweg, 
elektrotechniek: Mark Akker-
mans, Irfan Kinik, Swen van der 
Krogt, Nick Roos, Pim Sturken-
boom, Glenn Comis. Gemeng-
de leerweg, installatietech-
niek: Huib Kleintjes. Gemeng-
de leerweg, metaaltechniek: 
Arno Grim, Dirk Kleintjes, Mark 
Schoorl, Sverre de Lange, Mac de 
Ridder, Wesley de Vriend. Leer-
werktraject, metaaltechniek: 
Sjaak Winter.

Maritiem College
Basisberoepsgerichte leer-
weg: Nick Borgsteede, Seraino 
Elmzoon, Jordi Hoogkamer, Frank 
Meijer, Dani Sont, Vinny de Vaal, 
Dave Vader. Kaderberoepsge-
richte leerweg: Sytse Feitsma, 
Alec Blanckenburg, Johan, Bos-
ma, Matthijs Köller, Jordi Plui-
mers, Boris Veenstra, Tobias Hi-
dayat, Tim Durge, Damiën Kraan, 
Rick Folkerts, Nils Heanen. Ge-
mengde leerweg: Juliet Haring, 
Kick Smit, Dominique de Vree, 
Mitchell Smid.

Geslaagd!

Spetterend weekeinde 
bij GroenRijk
Velserbroek - Afgelopen vrij-
dag, zaterdag en zondag was het 
bij tuincentrum GroenRijk een 
natte bedoening tijdens het wa-
terweekeinde. Het gehele week-
end liep het tuincentrum over 
van het water.
De vlaggetjes wapperden je vro-
lijk toe op het parkeerterrein, in 
de sloot waren de modelsche-
pen van SMG IJmond, en voor 
de deur stonden de funspa’s. Op 
vrijdag ging het weekeinde van 
start met een workshop vijvers 
beplanten. Waterplantenleveran-
cier Moerings demonstreerde de 
geïnteresseerden hoe je die lelij-

ke rand van je vijver mooi weg 
kan werken, en liet zien hoe je   
een waterlelie moet planten.
Iedere dag was er een moge-
lijkheid om je door professione-
le hoveniers te laten voorlichten 
over vijvers aanleggen en tuin-
beregening.
Om het geheel een muzikale bij-
val te geven waren de geweldi-
ge koren van de Delta Singers en 
Nortada (foto) er. 
Naar aanleiding van de actie 
‘Duik eens in een spabad’, zijn er 
drie gelukkigen door Lengerique 
uit Santpoort beloond met een 
cadeaubon.

Velsen-Zuid – Gedeputeer-
de Staten (GS) van de provin-
cie Noord-Holland heeft on-
langs ‘nee’ gezegd tegen het 
concept van Fun Village in de 
Zuiderscheg. Erg duidelijk wa-
ren zij hierover niet. Op 11 juni 
liet GS nog weten dat verder on-
derzoek naar de aanpassing van 
de ecologische hoofdstructuur 
nodig was. Vlak daarop kwam 
een tweede brief met een duide-
lijk ‘nee’. Als redenen gaf de pro-
vincie onder meer op dat ‘nut en 
noodzaak van winkellocaties in 
landelijk gebied niet aangetoond 
zijn’ en dat ‘de wegen en kruis-
punten in het gebied al zwaar 
belast zijn’. Maar ook het feit dat 
andere ontwikkelingen in de re-
gio gaande zijn, zoals het bun-
galowpark bij Fort Benoorden 
Spaarndam en een mogelijke 
uitbreiding van het havengebied 
van Amsterdam, maken het voor 
de provincie van belang groe-
ne bufferruimte te behouden. 
Tevens werd genoemd de klei-
ne markt in de regio, de provin-
cie noemde Sugar City in Half-
weg waar nu een enorm com-
plex wordt ontwikkeld met kan-
toren, horeca, een casino, out-
letcenter  en hotel. De gemeente 
Velsen gaat nog informeren wat 
wel mogelijk is op Zuiderscheg.

‘Nee’ tegen 
FunVillageBeslissing Bosbeek-

school na de zomer
Santpoort-Noord – Wordt het nieuwbouw, renovatie of een com-
binatie hiervan? Team, ouders en leerlingen van de Bosbeekschool 
horen na de zomervakantie wat het gaat worden met de school. In 
februari van dit jaar is besloten dat de school in ieder geval op de-
zelfde locatie blijft. De afgelopen maanden is hierover druk ge-
praat met de gemeente, het schoolbestuur, leerkrachten en de Me-
dezeggenschapsraad. Ook zijn een aantal andere, nieuwe scholen 
bezocht om als inspiratie te dienen. Er wordt bijvoorbeeld ook be-
sloten of bepaalde onderdelen van de Bosbeekschool kunnen wor-
den behouden en aan welke eisen de nieuwe school moet voldoen. 
Uiteraard zijn ook de fi nanciële consequenties van belang. De ge-
meente zal hierover beslissen in overleg met Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs IJmond. Het laatste woord hierover valt pas na 
de zomervakantie.

Bomen toetsen
Velsen – Na alle examens en 
proefwerkweken voor scholie-
ren zijn nu de bomen in Velsen 
aan de beurt om te worden ge-
toetst. Dat heeft te maken met de 
Lijst Waardevolle en Monumenta-
le Bomen. Het gaat dan om een 
inventarisatie van bomen die niet 
zonder omgevingsvergunning 
mogen verdwijnen, zoals bomen 
met een culturele of natuurhisto-
rische waarde. Maar het opstellen 
van de Lijst Waardevolle en Mo-
numentale Bomen is lastiger dan 
verwacht. Er zijn namelijk veel re-

acties gekomen op een eerder 
opgestelde lijst die in november is 
vrijgegeven voor inspraak. Die re-
acties gaan veelal over bomen die 
(nog) niet op de lijst voorkomen. 
Daarom gaat de gemeente Vel-
sen de komende weken bomen 
toetsen die bij de inspraak zijn 
genoemd als waardvol of monu-
mentaal. Bovendien is het verzoek 
gekomen om het gebied waarbin-
nen de kapverordening voor alle 
bomen geldt uit te breiden over 
een groter deel van Santpoort-
Zuid en Santpoort-Noord.
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Haventoernooi Telstar
IJmuiden - Op 19 en 21 juli is 
het Tata Steel stadion het de-
cor van het Haventoernooi van 
Telstar. Tijdens het tweedaagse 
evenement zullen Telstar, FC Vo-
lendam, FC Dordrecht en Hapoel 
Kyriat Shmone (Israël) het tegen 
elkaar opnemen in toernooivorm. 
Vanaf 18.00 uur zullen alle ploe-
gen volledige wedstrijden afwer-
ken in het stadion. 
Op vrijdag 19 juli trappen Ha-
poel Kyriat Shmone en FC Dor-
drecht om 18.00 uur af. Om 20.30 
uur is het de beurt aan Telstar en 
FC Volendam om een mooie pot 
op de mat te leggen. 
Op zondag 21 juli trapt FC Dor-
drecht om 12.30 uur af tegen FC 
Volendam. Het toernooi wordt af-
gesloten met de wedstrijd tussen 
Telstar en Hapoel Kyriat Shmone. 
Er zullen speciale regels gehan-

teerd worden. Naast de gebrui-
kelijke drie punten voor winst 
en een punt voor gelijkspel, le-
vert elk doelpunt ook een punt 
op. Deze telling wordt gehan-
teerd om aanvallend spel te sti-
muleren. Een 3-3 levert zodoen-
de bijvoorbeeld evenveel punten 
op als een 1-0.
Seizoenkaarthouders van Telstar 
hebben vrije toegang tot beide 
dagen. 
Voor de losse kaartverkoop han-
teert Telstar mooie prijzen: Vol-
wassene 10 euro, kinderen en 
65+ 5 euro per avond. Passe-
partout Volwassene 15 euro, 
kinderen en 65+ 7,50 euro voor 
twee avonden.
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
het secretariaat van Telstar. Een 
kaart geeft toegang tot beide 
wedstrijden op dezelfde dag. Santpoort-Noord - Vorige 

week zondag was er een spel-
letjesmiddag op het veldje Bic-
kerlaan in Santpoort-Noord. De-
ze spelletjesmiddag werd geor-
ganiseerd door het voetbalteam 
van groep 8 van de Bosbeek-
school. Naast het voetballen is 
een wijkbijdrage onderdeel van 
het Telstar Street League toer-
nooi. Woensdag 19 juni werd dit 
jongensteam derde op het voet-
baltoernooi in Velserbroek. Toen 
hebben deze acht jongens in 
drie dagen tijd deze spelletjes-
middag georganiseerd! Er hin-
gen posters door het hele dorp 
en de groepen 4 tot en met 8 van 
de Bosbeekschool zijn hierover 
gemaild. 
De jongens zijn zelf langs winke-
liers in Santpoort-Noord gegaan 
om sponsors te zoeken voor de 
prijzen. Tevens hebben zij een lo-
terij georganiseerd. Van 14.00 tot 
16.00 uur konden kinderen van 
7 tot en met 12 jaar gratis mee-
doen. Er waren vier groepen in-
gedeeld op leeftijd en er waren 
zes spelletjes. Er zijn wel 50 kin-

deren gekomen! Samen met hun 
aanhang hebben zij binnen twee 
uur gezorgd voor een loterij op-
brengst van maar liefst 131 eu-
ro! Deze is al overgemaakt naar 
Stichting KiKa. Het was een heel 
geslaagde middag. Petje af voor 
Gus, Jort, Kai, Martijn, Max, Thijs, 
Tom en Tom. 
Ook de vertegenwoordiger van 
de Telstar Street League was 
diep onder de indruk en heeft 
ze de maximale punten hiervoor 
gegeven. Een bekroning voor de 
inzet en het enthousiasme van 
deze 8 jongens. 
Een dank je wel voor Bianca, 
mama van Thijs, die de jongens 
op weg heeft geholpen. En een 
dank je wel voor de volgende 
sponsors: B&E IJzerhandel, Pri-
meurshop Bol, Bosch Sport, Gall 
& Gall, Kopie Druk Santpoort, 
Tjeerd Meinema Coiffures, De 
Santpoortse Verleiding, Drogis-
terij Visser, Bakkerij Vreman en 
Banketbakkerij Wesseling. Gefe-
liciteerd jongens!
Zie ook www.telstarstreetleague.
nl.

Driehuis - Tijdens het Zomer-
festival bij Duin en Kruidberg 
zullen Marjan van Baekel-Kan 
en haar zus en fotografe An-
ja Kan hun kinderboek ‘Bolle-
tje Aarde en haar zee’ presente-
ren. Marjan woont in Driehuis en 
haar zus in Zaandam. Het boek 
is ook verkrijgbaar bij Erasmus 
in IJmuiden, Boekhandel Brede-
ro in Santpoort en bij het Pieter 
Vermeulen Museum. Het boek 
kost 14,95 euro.
Het boek is een combinatie van 
schitterende natuurfoto’s en toe-
gankelijke kindergedichten over 
de zee. De doekaarten achterin 
het boek geven ideeën om zelf 
aan de slag te gaan. Kinderen 
worden zich daardoor bewust 
van al het moois dat groeit en 
bloeit op onze aardbol. 
Marjan Kan is moeder van twee 
kinderen. Met haar gezin trekt zij 
vaak de natuur in. Ook is zij druk 
met haar eigen bedrijf www.
klassepuntcom.nl en het schrij-
ven van deel twee van Bolle-

tje Aarde (en haar dieren). De 
prachtige foto’s in het boek zijn 
van Anjo Kan die de hele wereld 
rondreist als fotografe. De twee 
zussen geven voor scholen, mu-
sea en bibliotheken de workshop 
‘Met Bolletje Aarde in zee’. Zie 
ook www.bolletjeaarde.nl.

Marjan van Baekel-Kan 
schrijft Bolletje Aarde

Tentoonstelling Sander 
Rood in Beeckestijn
Velsen-Zuid - Vanaf 6 juli tot  
en met september is in Beec-
kestijn een overzichtstentoon-
stelling van Sander Rood te zien. 
Het is de eerste keer dat er een 
overzichtstentoonstelling is van 
de bijzondere, veel te vroeg 
overleden kunstenaar Sander 
Rood   (1973 – 2009). Zijn werk 
gaat over de (verstoorde) relatie 
tussen de mens en zijn omge-
ving. Met ingenieuze uitvindin-
gen en humor ging hij de we-
reld op een
poëtische wijze te lijf. Zoals de 
‘Tegenwindfiets’ en ‘De werkelij-
ke reden voor de uitvinding van 

de bonsai’. In zijn werk portret-
teerde hij zichzelf vaak in een 
klassiek tweedelig pak waarin 
hij een onbeholpen figuur leek. 
Hier kwamen zelf verzonnen 
historische verhalen bij. In de 
loop der tijd zal de tentoonstel-
ling verder ‘groeien’ met oude 
en nieuwe schilderijen, foto’s en 
een installatie, vanuit het klas-
sieke kunstgenre ‘Landschap-
pen’. De grote finale hiervan zal 
op zondag 8 september uitmon-
den in een vernissage, waar-
bij ook de ‘Tegenwindfiets’ van 
Sander Rood zal worden gere-
activeerd.

Velsenaren tonen 
vrijwillige inzet

Velsen - Bent u iemand die het 
leuk vindt om informatie te ge-
ven aan ouderen, dan is het vrij-
willigerswerk als seniorenvoor-
lichter misschien echt iets voor 
u!
Inmiddels hebben een aantal 
mensen al enthousiast gerea-
geerd op deze vacature maar er 
zijn nog enkele vrijwilligers ver-
welkomen.
In opdracht van de gemeente 
Velsen start Socius (Maatschap-
pelijk Dienstverleners) in okto-
ber met het zogenaamde Pre-
ventief Huisbezoek onder oude-
ren van 75 jaar. Tijdens dit een-
malige bezoek geeft u als vrij-
williger informatie over voorzie-
ningen en regelingen die voor 
de oudere van toepassing kun-
nen zijn. Tevens brengt u als vrij-
williger, met betrekking van een 
standaard lijst, de woon- en leef-

omstandigheden van de oude-
re in beeld. De gemeente ge-
bruikt deze anoniem aangele-
verde informatie, voor het maken 
van haar gemeentelijke plannen. 
Uiteraard ontvangt u van Soci-
us eerst een training (sept. 2013) 
alvorens u op pad gaat. Dat 
geldt ook voor het omgaan met 
de iPad die u mee krijgt voor het 
invullen van de gegevens. Wan-
neer u de huisbezoeken inplant 
bepaalt u zelf, kortom een flexi-
bele vrijwilligersbaan. Zij gaan 
uit van een gemiddelde beschik-
baarheid van één dagdeel per 
week.
Wilt u meer informatie (bijvoor-
beeld de vacature of vergoe-
dingsregeling) dan kunt u te-
recht bij Socius, telefoon 088–
8876900 of via info@socius-md.
nl met als onderwerp ‘Preventief 
Huisbezoek, C. Bos’.

Velsen-Zuid - Een gezellig en 
voordelig dagje naar buiten met 
de kinderen? Ga dan in de zo-
mervakantie naar Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude.  Er 
is van alles te doen op en rond de 
koeienboerderij. In de speeltuinen 
en het spinnenbos kunnen kinde-
ren lekker ravotten. Iedere mid-
dag kan er een papieren vlinder 
gemaakt worden die je kunt ge-
bruiken als boekenlegger of als 
broche. Of maak van meerde-
re vlinders en rupsen een vrolij-
ke vlindertak. De knutselpakket-
jes zijn ook te koop om thuis te 
knutselen. Om de boerderij zijn in 
de verschillende bossen speur-
tochten uitgezet. In het Uilen-
bos is een mooie wandelroute en 
daar staan ook picknicktafels. In 
de boerderij is een mooie en edu-
catieve tentoonstelling over bijen. 
In de boomgaard van de boerde-
rij staan bijenkasten en de honing 
wordt verkocht bij de balie. Hier 
zijn ook andere leuke boerderij-
cadeautjes te krijgen. In de va-
kantie kunnen ook kaarsen wor-
den gerold van bijenwas. In de 
boerderij is eveneens een exposi-
tie met schilderijen van Wim Oij-
en. En in de evenementenruim-
te is een nieuwe tentoonstelling 
‘De winkel van Zorgvrij’ waar kin-
deren op een leuke manier leren 
waar het voedsel vandaan komt. 
Op 3, 7 t/m 9 en 14 t/m 16 au-
gustus maken kinderen tijdens de 
succesvolle theaterworkshop ‘To-
neel op Stal’ hun eigen toneel-
voorstelling. Neem voor meer in-
fo contact op met sabine.over-
toom@live.nl of 0650651956
De koeien staan in de wei maar 
komen iedere middag rond 16.30 
naar binnen voor het melken. Een 
mooi moment om vragen aan de 
boer te stellen. De verse melk  is 
te koop maar moet thuis nog wel 
worden gekookt. Op 29 juli en 22 
augustus kan iedereen vanaf 12 
jaar tijdens de workshop kaas 
maken van de rauwe melk een 
babykaasje maken. Trek gekregen 
van een dagje Zorgvrij? Dan kunt 
u terecht bij het restaurant ‘Onder 
de Platanen’. 
In de vakantie is de boerderij al-
le dagen open van 10.00 uur tot 
17.00 uur. De toegang is gra-
tis (vrijwillige bijdrage welkom) 
maar voor de activiteiten wordt 
een kleine vergoeding gevraagd. 
Zie ook www.informatieboerderij-
zorgvrij.nl.

In de vakantie 
naar Zorgvrij

Eerste wijkbijdrage 
Telstar Street League
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Redder krijgt medaille
Woensdag 26 juni 2013 kreeg 
de heer De Wit een bronzen me-
daille met getuigschrift als blijk 
van waardering voor zijn red-
dingsactie. Burgemeester Weer-
wind reikte ze uit.

Op 24 september 2012 was er een 
auto te water geraakt aan de Laag-
landersluisweg in recreatiegebied  
Spaarnwoude. De heer De Wit pas-
seerde daar toevalling met zijn 
vrachtwagen. Hij aarzelde geen 
moment, zette zijn wagen aan de 
kant en hees de auto met bestuur-
der en al met zijn kraan uit het wa-
ter. De bestuurder kon bedekt met 
modder maar ongedeerd de auto 

verlaten nadat die op de kant was 
gezet.

De Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen, opgericht te Am-
sterdam in het jaar 1767, stelt deze 
medaille beschikbaar ter beloning 
van de bijzondere verdiensten van 
de heer De Wit bij de redding van 
iemand, die in gevaar verkeerde. 
Burgemeester Weerwind reikte de 
medaille uit, omdat de redding op 
Velsens grondgebied plaatsvond. 

Op de foto vanaf links mevrouw en 
meneer Klijn, de heer en mevrouw 
De Wit en burgemeeester Weer-
wind  (foto: Reinder Weidijk)

Zomerfestival 7 juli
Theater, een kruipdoor-sluip-
doorroute en een rondleiding 
in Landgoed Duin & Kruidberg 
– het is er allemaal op het Zo-
merfestival Nationaal Park Zuid-
Kennemerland op zondag 7 ju-
li a.s.

Op 7 juli is het Nationaal Park Zo-
merfestival in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Op deze dag, 
die als thema ‘rijkdom in de natuur’ 
heeft gekregen, is er van alles te be-
leven op Landgoed Duin & Kruid-
berg. Dat is ook één van de organi-
satoren, samen met Natuurmonu-
menten, IVN en vele anderen. Er is 
theater en muziek voor jong en oud, 
en er zijn allerlei workshops in de 
omgeving van het landgoed. 

Het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland is rijk aan bijzondere 
planten en dieren. Die zijn op zon-
dag 7 juli te bewonderen via mind-

fulnesswandelingen, GPS- en bun-
kertochten, en nog veel meer. Na-
tuurmonumenten heeft een rou-
te voor kinderen aangelegd, die zij 
springend, kruipend en sluipend 
kunnen doen. In het huis van Duin 
& Kruidberg worden rondleidingen 
georganiseerd en u kunt slapen in 
het natuurhotel. 

De activiteiten vinden tussen 12.00 
en 18.00 uur plaats. Soms is reser-
vering gewenst. Kijk voor het pro-
gramma, reserveringen en het laat-
ste nieuws op www.np-zuidkenne-
merland.nl.

HOV Velsen

Bijeenkomst schuttingen
Op verzoek van bewoners komt 
er een schutting tussen tuinen 
en busbaan. Dit gebeurt van-
af de Driehuizerkerkweg 190 
in Driehuis tot aan de kruising 
Zeeweg. 

Op 26 juni kwamen ruim 50 be-
langstellenden naar een bijeen-
komst waar een toelichting werd 
gegeven. Het uitgangspunt is een 
gesloten schutting, maar het is 
ook  mogelijk om te kiezen voor 
een transparante schutting met 
open raster. 

Voor de bewoners die grenzen 
aan het toekomstige fietspad tus-
sen de Zeeweg en Westerveld is er 
de mogelijkheid om een poort in 

de schutting te laten aanbrengen. 
Op deze avond kwamen er voor-
al vragen over de hoogte van de 
schuttingen, waarbij veel mensen 
de voorkeur gaven voor een hoog-
te van 2,50 meter. De betreffende 
bewoners ontvangen half juli een 
brief met een antwoordformulier 
waarmee ze hun voorkeur kun-
nen aangeven. 

Ook was er op deze bijeenkomst 
de gelegenheid om vragen te stel-
len over een grondonderzoek 
dat langs het tracé is uitgevoerd. 
Hiervoor bleek weinig belang-
stelling.

Kijk voor meer informatie op 
www.hovvelsen.nl.

Dancefestival 13 juli

Turn Up The Beach
Zaterdag 13 juli is het strand van 
IJmuiden aan Zee voor de der-
de keer het podium voor het 
beachevent ‘Turn Up The Beach’ 
van radio 538. Dit festival vindt 
plaats van 13.00 tot 23.00 uur.

Op de fiets of lopend
Vanaf de Kennemerboulevard is 
het evenementterrein te voet be-
reikbaar. Er wordt een fietsenstal-
ling ingericht voor de uitkijkpost 
van de IJmuider Redding Brigade. 
Op de Badweg staan borden met 
verwijzingen daarnaar. 

Gebracht en/of gehaald
Halen en brengen kan het beste 
bij de Kiss ’n Ride, volg de borden. 
Vooral bij het wegrijden is file mo-
gelijk; bezoekers worden gevraagd 
daar rekening mee te houden.

Met de auto
Er staan borden richting Turn Up 
The Beach. In IJmuiden staan ver-
keersregelaars om bezoekers naar 
de dichtstbijzijnde parkeerplaat-
sen te leiden. Er is voldoende par-
keergelegenheid. Verkeerd gepar-
keerde auto’s worden weggesleept. 
Verzoek is om zo vroeg mogelijk 

te komen zodat de toegangswe-
gen niet vollopen. Op de parkings 
staan herkenningsborden, zodat 
bezoekers hun auto na afloop mak-
kelijk  terug kunnen vinden. Een 
parkeerkaart voor de hele dag kost 
10 euro. 

Openbaar vervoer
Via 0900-9292 (70 cent p/m) 
is reisadvies voor het open-
baar vervoer te verkrijgen. Op  
www.ov9292.nl kan dat ook. Na 
het evenement zijn er beperk-
te OV-mogelijkheden; bus 82 rijdt 
tot 23.04 uur. Wie deze bus neemt, 
moet op tijd van het evenement 
vertrekken. Op de Kennemerbou-
levard zijn taxi’s te krijgen.

Afsluiting Heerenduinweg
De Heerenduinweg in IJmuiden 
wordt op zaterdag 13 juli rond 
12.00 uur vanaf de Kruisberglaan 
afgesloten voor verkeer, om ruim-
te te maken voor hulpverleners bij 
eventuele calamiteiten. Het eve-
nement is vanaf deze zijde niet be-
reikbaar voor bezoekers.

Kijk voor meer informatie op 
www.turnupthebeach.nl.
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De tekening van Marcel van Tig-
gelen is te zien op Dance Valley 
– hij is de winnaar van de actie 
‘Get creative and win’.

Dat binnen Velsen vele creatie-
ve geesten wonen, bleek uit de on-
langs gehouden winkeliersactie. 
Velsenaren werden uitgedaagd 
een ‘street art’ tekening in te leve-
ren waarmee gratis festivalkaarten 
te winnen waren voor Dance Val-
ley of Dutch Valley. Het mooiste of 
‘allerallervetste’ ontwerp is te zien 
als decor op Dance Valley. 

De winnaars van de vrijkaartjes 
voor Dance en Dutch Valley heb-
ben inmiddels bericht gekregen.

Het ontwerp van Marcel van Tig-
gelen werd als beste beoordeeld. 
Dat wordt in het groot uitgevoerd 
op Dance Valley, 3 augustus in 
Velsen Valley in recreatiegebied 
Spaarnwoude. Zijn ontwerp sloot 
het beste aan bij de uitstraling van 
het festival.

In de jury zaten mensen van de 
winkeliersvereniging IJmuiden, 
Horeca Nederland, UDC en de ge-
meente Velsen.

‘Natuurlijke’ speelomgeving

Speelplek Grote Buiten-
dijk opnieuw ingericht
De speelplek aan de Grote Bui-
tendijk wordt dit jaar opnieuw 
ingericht tot een ‘natuur-
lijk’ speelterrein. De gemeen-
te vraagt kinderen om mee te 
denken.

Deze mooi gelegen speelplek aan 
de Grote Buitendijk – tussen de 
Rosa Manusstraat en de Mina 
Krusemanstraat – is toe aan een 
opknapbeurt. Van de originele 
inrichting is alleen nog de kabel-
baan over. Het moet een natuur-
speelplek worden, waarbij er zo-
veel mogelijk natuurlijke materi-
alen worden gebruikt en de ken-
merken van het terrein zelf, zoals 
de greppels, de heuvels en de bos-
jes.

Het wordt een speelplek voor kin-
deren tussen de 8 en14  jaar. De 
gemeente wil graag van hen ho-
ren wat hun wensen en ideeën 
zijn voor de nieuwe inrichting. 
Kinderen die tussen 8 en 12 ju-

li meedoen aan de huttenbouw-
week krijgen eerst een flyer, zodat 
ze er vast over na kunnen denken, 
en worden daarna geïnterviewd 
over hun wensen. 

Andere kinderen kunnen op de 
website van de gemeente (Mee-
praten in Velsen > samenspraak > 
speelplekken) een vragenlijst in-
vullen. Direct omwonenden krij-
gen een brief met de uitnodiging 
om mee te denken. De Stichting 
Welzijn Velsen is vanwege haar 
contacten met jongeren gevraagd 
mee te denken over de herinrich-
ting.

Na de zomervakantie wordt een 
eerste ontwerp gepresenteerd. 
Als er nieuws is, komt het op 
www.velsen.nl te staan. 

Aanleg skatebaan in 
Stadspark IJmuiden
Vorige week is gestart met de aanleg van de skatebaan in het Stadspark. Sa-
men met de Stichting Skatecultuur is gewerkt aan een plan voor de renova-
tie van de oude skatebaan. Uitgangspunt is een skateplek met verschillende 
elementen op een nieuwe ondergrond. De contouren  van de baan zijn al dui-
delijk te zien. De meeste elementen staan al op hun plek. De werkzaamheden 
duren tot half juli. (foto: Gemeente Velsen)

Ontwerp in groot uitgevoerd

Winnaar winkeliersactie 
muziekfestivals bekend
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Besluiten

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 22 
juni 2013 tot en met 28 juni 2013 
de volgende aanvragen hebben 
ontvangen voor een omgevings-
vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Snelliusstraat 30, plaatsen dakop-
bouw (24/06/2013) w13.000233.

Velsen-Zuid 
Parkweg ong., kappen 3 esdoorns 
(28/06/2013) w13.000237.

Santpoort-Noord
Wulverderlaan ong. (nabij nrs. 67-
89), bouwplaatsinrichting t.b.v. 
groot onderhoud (27/06/2013) 
w13.000236;
Kieftendellaan 41, vervangen en 
vergroten dakkapel (27/06/2013) 

w13.000238;
J.T. Cremerlaan 17, veranderen dak-
constructie en plaatsen 2 dakkapel-
len (22/06/2013) w13.000231.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten 
Gamma bouwmarkt (26/06/2013) 
w13.000235.

Velsen-Noord
Van Saelenplantsoen 34, vestigen 
tattoostudio aan huis (24/06/2013) 
w13.000234.

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.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het voor-
nemen hebben een omgevingsver-
gunning te verlenen voor de onder-
staande aanvraag.  Deze aanvraag met 
bijbehorende ontwerpomgevingsver-
gunning, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen en overige bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
5 juli 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publiekszaken. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in 
te zien op de website velsen.nl via het 
menu bekendmakingen/ direct naar/ 
meer nieuws/ inzage (ontwerp)be-
sluiten. 

Tijdens deze periode van terinzagel-
egging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen in-
brengen tegen zowel de ontwerpom-
gevingsvergunning als de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen. 
Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 
1 te IJmuiden). Voor het kenbaar ma-
ken van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255. 
Het betreft  het volgende ontwerpbe-
sluit:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 112-114, het samenvoe-
gen van een beneden- en bovenwo-
ning tot één woning (13/02/2013) 
w13.000054.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

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

Bekendmakingen

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 

de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Makreelkade 5, vergroten bedrijfsge-

bouw (26/06/2013) w13.000125;
Industriestraat 37, oprichten bedijfs-
gebouw (27/06/2013) w13.000136;
Adrianastraat 10, veranderen toe-
gang van draaideur naar schuifdeur 
(28/06/2013) w13.000208;
Kennemerlaan 2a, vernieuwen ko-
zijnen achtergevel (25/06/2013) 
w13.000181.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 48, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(28/06/2013) 
w13.000162.

Velserbroek
Zwanebloembocht 174, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(25/06/2013) 
w13.000197.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Evenementenvergunning – art. 
2:17 APV 

Paviljoen Aloha, strand te Velsen 
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Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Leck en De Bergen’

Besluiten (vervolg)
Noord - 6 juli 2013, besloten evene-
ment, (27/06/2013) u13.005414;
Op en rondom het Kerkplein te Vel-
sen Zuid - 28 september 2013, jaar-
markt (27/06/2013) u13.005023;
Strand te IJmuiden - 5+19 oktober 

2013, 2+16+23 november 2013 en 
7+21 december 2013, strandzeilwed-
strijden (01/07/2013) u13.005404;
Zeewegbar, Zeeweg 149 te IJmuiden 
- 6 juli 2013, jubileumactiviteiten 
(01/07/2013) u13.005453.

Exploitatie openbare inrichting - 
art. 2:20 apv

Stichting Basis bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein 16 te IJmuiden 
- wijziging exploitant koffiebar 

(27/06/2013) u13.004284.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat de ge-
meenteraad op 20 juni 2013 het bestemmingsplan “De Leck en De 
Bergen” op enkele onderdelen gewijzigd heeft vastgesteld (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1600LECKBERGEN1-R002). Het besluit volgt op de 
tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 15 mei 2013 (nr 201208016) van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het eer-
dere vaststellingsbesluit van 9 juli 2012.

Om gevolg te geven aan de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad op 20 ju-
ni 2013 een nieuw besluit genomen over: 

• de toegangsweg tot het perceel aan de Hoofdstraat 292 te Santpoort-
Noord; 

• de bedrijfsverplaatsing van het agrarische bedrijf gevestigd aan de Bloe-
mendaalsestraat 4-6 te Santpoort-Zuid; 

• de toegestane hoogte van erfafscheidingen. 

Het besluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 5 juli 
2013 tot en met donderdag 15 augustus 2013 ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. Een exemplaar van het vastgestelde bestemmings-
plan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebrui-
kelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de 
stukken verzonden naar de Raad van State voor verdere behandeling.

Belanghebbenden die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad heeft ken-
baar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad  
kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terin-
zagelegging beroep instellen bij de Raad van State. 

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte 
wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden 
ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffie-
recht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags 
na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden  die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien 
binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

IJmuiden, 20 juni 2013
Burgemeester en wethouders van Velsen,

de secretaris,  de burgemeester,

Mededeling
Het dagelijks bestuur van Milieu-
dienst IJmond heeft op 26 juni 
2013 mandaat, volmacht en mach-
tiging aan de secretaris–directeur 
verleend. In dit besluit is de se-
cretaris-directeur onder meer ge-
mandateerd beschikkingen te ne-
men, zoals het verlenen van om-
gevingsvergunningen milieu en 
nemen van besluiten milieu-ef-
fectrapportage aangaande. Ook is 
aan hem volmacht verleend zaken 

van privaatrechtelijke aard te re-
gelen, zoals het sluiten van verze-
keringsovereenkomsten, aanbe-
steding van diensten en het aan-
stellen van personeel. Dit besluit 
treedt in werking per 1 juli 2013 en 
werkt terug tot 1 april 2013.

De secretaris-directeur van Milieu-
dienst IJmond heeft op 27 juni 2013 
ondermandaat, subvolmacht- en 
submachtiging verleend aan de ad-

junct-directeur, teamleiders en se-
nior medewerkers van Milieudienst 
IJmond om bij ontstentenis van hem 
besluiten te nemen en te onderteke-
nen, overeenkomsten te sluiten als-
mede feitelijke handelingen te ver-
richten omtrent zaken van publiek-
rechtelijke en privaatrechtelijke 
aard, alsmede personele zaken. De-
ze besluiten treden in werking op de 
datum van bekendmaking daarvan.

Ter inzage
Voornoemde besluiten liggen voor 
eenieder ter inzage bij Milieudienst 
IJmond. Tegen de besluiten is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

Bezoek- en postadres Milieudienst 
IJmond: Stationsplein 48b, Bever-
wijk. Postadres: Postbus 325, 1940 
AH te Beverwijk. Telefoon: 0251-
263863. Fax: 0251-263888. info@
milieudienst-ijmond.nl.
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