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Driehuis op stelten!
Driehuis - Het jaarlijkse Dorpsfeest Driehuis werd afgelopen weekend weer goed bezocht. Er waren veel 
activiteiten voor kinderen en traditiegetrouw was Driehuis aan Tafel op zaterdagavond weer helemaal vol-
geboekt. De eters kregen dit jaar bezoek van Walter Ego, wat voor veel hilariteit zorgde.  Dat gold ook voor 
de pubquiz op donderdagavond, die werd gepresenteerd door Telstar-directeur Pieter de Waard. Het the-
ma van Dorpsfeest Driehuis was ‘winter und sommer’. (foto: Ronald Koetzier)

barbecue.nl

	GRATIS bezorgd in NL & BE!
	Voor 12 uur besteld, 
 morgen in huis!
	We nemen de afwas mee!
	Altijd vers en koel 
 geleverd!

KIJK OP barbecue.nl Of bel 077 467 72 00

All-in menu’s

f bel 077 467 72 00

€12,10
p.p.

www.tinholt.nl    023 5385550

Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
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* Tevens inkoop zilver
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40%
KORTING OP ALLES!
www.groenrijkzwanenburg.nl
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BEZORGERS/STERS

Ook 50+
van harte 
welkom

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 

Santpoort-Zuid: 
•  Omgeving Anna van Saksenlaan 
 en Anna van Burenlaan, 
 220 kranten

’s AVONDS LANGER 
BUITEN ZITTEN?
Kies voor een terrasoverkapping!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_ZONWERING

Aftellen naar Zomerfestival
IJmuiden - Het aftellen naar het 
zesde Zomerfestival .IJmuiden 
is begonnen. Op woensdag 18 
juli barst het jaarlijkse feest op 
de Kennemerlaan weer los. Tot 
en met zondag 22 juli vinden 
daar meer dan twintig activitei-
ten en muziekoptredens plaats. 
Allemaal gratis toegankelijk, 
dankzij de steun van een groot 
aantal sponsors en enthousias-
te vrijwilligers!

Denk je alles tot in de puntjes ge-
regeld te hebben, laat een van je 
belangrijkste artiesten het afwe-
ten. Het overkwam de organisatie 
van Zomerfestival .IJmuiden. Am-
per drie weken voor zijn optre-
den in IJmuiden werd bekend dat 
André Hazes al zijn optredens in 
de maand juli zou annuleren van-
wege gezondheidsklachten. Het 
is kenmerkend voor daadkracht 
van de organisatie dat zij binnen 
een dag met een alternatief pro-
gramma kwamen voor zondag 
22 juli: de Marcel Fisserband - be-
kend van Beste Zangers - met Pe-
ter Beense, Samantha Steenwijk 
en Wolter Kroes.
Ook op de overige dagen staan 
er bands van formaat op het gro-
te podium. De aftrap wordt op 
woensdag 18 juli verricht door 
Royal Beat, op donderdag 19 ju-
li, de dag van de kortebaan, is 
het de beurt aan The Unicorns 
(de gelegenheidsband van Daan 
van der Putten) en op vrijdag 20 
juli zorgt de coverband Stoot! 
voor groot feest op het Kenne-
merplein. Het optreden van The 
Dirty Daddies op zaterdag 21 ju-
li belooft een van de hoogtepun-
ten van Zomerfestival te worden. 

Deze energieke band is al voor de 
derde keer te gast en heeft inmid-
dels heel veel fans in IJmuiden!
Maar het Zomerfestival is meer 
dan muziek. 
Het evenement op de Kennemer-
laan is in de afgelopen jaren uit-
gegroeid tot een laagdrempelig 
festival voor jong en oud, waar 
je elkaar ontmoet, waar je kunt 
eten en drinken, waar je kunt ge-
nieten van goed en veelzijdig cul-
tureel entertainment en met mis-
schien wel de mooiste Kortebaan 
van Nederland. Speciaal voor de 
kinderen zijn er leuke educatieve, 
sportieve en technische activitei-
ten. Nieuw dit jaar is het Kunst 
op Koers Festival. Op drie podia 
is op zaterdag 21 juli enorm veel 
kunst, cultuur, dans en zang te 
zien is. Die dag vindt ook de gro-
te Jaarmarkt plaats op de Kenne-
merlaan.
Alle informatie over Zomerfesti-
val .IJmuiden is te vinden in het 
20 pagina’s tellende Festivaljour-
naal in het hart van deze krant. 
Een bewaarexemplaar waar je de 
komende dagen gegarandeerd 
veel plezier aan gaat beleven. Net 
als aan het zesde Zomerfestival 
natuurlijk! 

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL

Festivaljournaal

18 juli - 22 juli 2018
ZOMERFESTIVAL.IJmuiden

WOENSDAG 18 JULI TOT EN MET ZONDAG 22 JULI 2018

UNIEK 

OPENBAAR

OPTREDEN

LIVE MET HUN EIGEN BAND
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Op donderdag 5 juli heeft de gemeente-
raad Velsen ingestemd met het Raads-
akkoord Samenspel. In dit raadsakkoord 
staan belangrijke maatschappelijke the-
ma’s waar de raad het over eens is om de 
komende raadsperiode mee aan de slag 
te gaan. De naam Samenspel geeft aan 
dat de maatschappelijke opgaven die 
voortvloeien uit de thema’s  samen met 
gemeente en samenleving worden uitge-
werkt.

Daarnaast bevat het raadsakkoord  spel-
regels over de wijze waarop de raadsleden 
met elkaar en samen met het college gaan 
samenwerken om de maatschappelijke the-
ma’s op te pakken. Ook geeft het Raadsak-
koord Samenspel aan hoe de raad de samen-
leving betrekt bij het oppakken en oplossen 
van de maatschappelijke opgaven. 

De thema’s zijn: Wonen en de woningbouw-
opgave, Lee� aarheid en veiligheid, Klimaat 
en milieu, Mobiliteit en bereikbaarheid, 
Ondernemend en duurzaam, Arbeidsmarkt 
werk en Inkomen, Vitaal en sociaal, Onder-

wijsklimaat, Kunst, cultuur en recreatie en 
Regionale samenwerking. De thema’s zijn 
tijdens de drukbezochte stakeholdersbij-
eenkomst op 20 juni uitvoerig besproken. 
De voorzitter van de werkgroep raadslid 
Robert van Koten geeft aan: “Veel van de in-
put van de stakeholdersbijeenkomst is mee-
genomen in het raadsakkoord en vertaalt 
naar maatschappelijke opgaven. De komen-
de jaren zal de raad vaker bijeenkomsten 
organiseren met de samenleving. Er is ook 
afgesproken om jaarlijks het raadsakkoord 
met de samenleving te bespreken. Eventu-
ele bijstellingen zijn dan mogelijk.”

Het is aan het college van burgemeester en 
wethouders om de maatschappelijke op-
gaven uit dit Raadsakkoord Samenspel te 
vertalen naar een collegeprogramma. Dit 
programma beschrijft op welke wijze het 
college de maatschappelijke opgaven op 
gaat pakken en welke resultaten zij daarbij 
verwachten. 

Benieuwd naar het raadsakkoord? Zie www.
velsen.nl.

Gemeenteraad Velsen stelt 
Raadsakkoord Samenspel vast

• Recreatieschap Spaarnwoude wil het 
aantal evenementen uitbreiden om meer 
inkomsten te krijgen. Op verzoek van de 
raad is hiervoor een plan gemaakt dat re-
kening houdt met de ambitie van Spaarn-
woude en met de overlast voor bewoners 
en bedrijven in het gebied. Het plan ligt 

ter vanaf half augustus inzage en er komt 
nog een inloopavond. 

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten.

  Uit het college

Sinds maandag 25 juni hebben de inwo-
ners van Velserbroek en Velsen-Noord 
een rolcontainer voor plastic afval, met 
een oranje deksel. Hun rolcontainers voor 
restafval (de zwarte bak) heeft HVC op-
gehaald. Dat afval moeten zij vanaf nu 
naar ondergrondse containers brengen. 
Die zijn afgesloten (dat is nieuw) en gaan 
alleen open met een HVC-afvalpas.

Even wennen
Twee weken na de start gaat het beter dan 
verwacht. Er is meer plastic ingezameld en 
dat is goed nieuws! Een grote verandering 
zoals deze gaat natuurlijk nooit helemaal 
vlekkeloos. Het grootste probleem waren 
de inwoners die de ondergrondse container 
niet meer konden gebruiken omdat ze geen 
afvalpas hadden.  Of mensen die binnen de 
gemeente verhuisden en hun afvalpas van 
het oude adres meenamen. Die kunnen ze in 
hun nieuwe buurt niet gebruiken. Wie dat 
meldde bij HVC of de gemeente heeft inmid-
dels een nieuwe pas gekregen. Op een paar 
plekken is er daarom afval naast de (dichte) 
container gedumpt. Tot woede van andere 
bewoners, die zich daar natuurlijk erg aan 
stoorden.

We hebben elkaar nodig! 
Om dumping te voorkomen, is goede sa-

menwerking tussen inwoners, HVC en de 
gemeente broodnodig. De gemeente zet 
handhavers in op die plekken waar veel 
dumpingen zijn. Dumpingen die worden 
gemeld, halen we zo snel mogelijk weg (via 
HVC). HVC werkt met man en macht, om 
uw buurt netjes te houden en volle contai-
ners te legen.

HVC afvalcoaches gaan langs de deuren de 
komende weken. Zij praten met inwoners 
om te vragen hoe het gaat met de nieuwe 
manier van afval inzamelen. Ze leggen uit 
dat je een afvalpas moet hebben, en kun-
nen helpen bij het aanvragen of het ge-
bruik ervan. Als het nodig is, maken ze 
aparte afspraken voor extra uitleg. 

Wat kunt u als inwoner doen?
Ziet u iemand die niet weet hoe de on-
dergrondse container werkt? Vertel hen 
dat ze via HVC klantenservice een afval-
pas kunnen aanvragen (via 0800-0700 of 
klantenservice@hvcgroep.nl). Of ziet u 
dat iemand afval of grofvuil naast de con-
tainer zet? Meld het ons zo snel mogelijk, 
dan zorgen we ervoor dat het zo snel mo-
gelijk wordt weggehaald en proberen we 
de veroorzaker uit te leggen wat de bedoe-
ling is (en wat niet) (14 0255 of info@vel-
sen.nl).

Oranje komt in de plaats van zwart
Plastic in je eigen bak en de rest 
breng je weg

Er zijn inmiddels twee ondergrondse 
containers geplaatst (op de Pelsstraat 
hoek van Rijswijkstraat, op de Ladder-
beekstraat en op de Noorderlaan) en er 
zijn voorlopig twee bovengrondse con-
tainers geplaatst op Grote Hout of Ko-
ningsweg.

Daarnaast konden twee ondergrondse 
containers niet geplaatst worden (op de 
Heirweg hoek Schoonoordstraat en op 
de Watervlietstraat hoek Ladderbeek-
straat), omdat er ondergrondse kabels en 
leidingen lagen die niet op de tekeningen 
stonden. Die containers worden komende 
week alsnog geplaatst en er staan zolang  
bovengrondse containers.

Naar aanleiding van opmerkingen van 
bewoners gaan we ook nog twee onder-

grondse containers plaatsen in de buurt 
van de Doelmanstraat en op Duinvliet-
straat/hoek Andreaweg. Daar wordt nog 
gezocht naar de exacte locatie en dan wor-
den de direct omwonenden daarover met 
een brief geïnformeerd. (foto: HVC)

Aan ondergrondse containers 
in Velsen-Noord wordt gewerkt
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De gemeente gaat het Pleiadenplant-
soen, aan de entreezijde van basisschool 
De Pleiaden, opnieuw inrichten. De hui-
dige inrichting van de weg past namelijk 
niet bij het karakter van de straat. Daar-
naast gaat de gemeente maatregelen 
tre� en om de veiligheid rondom de ba-
sisschool te vergroten. Bij de herinrich-
ting wordt ook gelijk het oude riool ver-
vangen.

Inloop
Wij nodigen belangstellenden uit voor de 
inloopbijeenkomst op donderdag 19 juli 
a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur in de aula van 

basisschool De Pleiaden. Hier wordt u in 
de gelegenheid gesteld het ontwerp in te 
zien, vragen te stellen en opmerkingen te 
geven.

Inspraak
U kunt het ontwerp ook inzien aan de ba-
lie in het gemeentehuis of op de website: 
www.velsen.nl/pleiadenplantsoen. Schrif-
telijke reacties kunnen tot 23 augustus 
2018 worden gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 465, 
1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting 
Pleiadenplantsoen’.

Herinrichting Pleiadenplantsoen

Elke eerste donderdag van de maand, 
tussen half 11 en 12 uur, schenkt het So-
ciaal Wijkteam een kopje ko�  e in de bi-
bliotheek aan het Dudokplein. Soms is er 
een gastspreker. Een aantal dames en een 
enkele heer, zo tussen de 60 en 80 jaar, 
geniet daar maandelijks van. Schuif ook 
een keertje aan! Er is ruimte genoeg.

Mary (78) is een trouwe bezoekster: “Ik kom 
er regelmatig. Gewoon, voor de gezelligheid, 
om andere mensen te ontmoeten. De gast-
sprekers zijn altijd leuk. Laatst was er een 
imker en zijn verhaal over bijen vond ik heel 
interessant.” Ook Joost (76) is vol lof. “Veel 
mensen komen elke maand, die leer je ken-
nen. Daar wordt het alleen maar leuker van. 
Je krijgt wat verbondenheid, en dan is het 

fi jn elkaar een paar weken later weer te zien. 
Ik ben nu even de enige man in het groep-
je, maar de dames waarderen mijn inbreng 
toch. Dat vind ik waardevol.”

De ko�  eochtend is er al 2,5 jaar. Sommigen 
blijven, anderen gaan weer – bijvoorbeeld 
als ze hun leven weer op de rit hebben. Anna 
(68): “De ko�  eochtend heeft me door een 
moeilijke tijd in mijn leven geholpen, echt 
heel fi jn. Nu doe ik vrijwilligerswerk, dus 
besteed ik daar veel tijd aan.”

De eerstvolgende keer is donderdag 2 au-
gustus. U bent vanaf 10.30 uur van harte 
welkom in de Bibliotheek Velsen aan het 
Dudokplein in IJmuiden! (foto: Sociaal 
Wijkteam Velsen)

Eerstvolgende keer 2 augustus
Ko�  e met het Sociaal Wijkteam

Nieuwe locatie voor boven-
grondse plastic containers
Er zijn al ruim 12.000 ‘oranje rolcontai-
ners’ uitgerold en hierdoor stijgt  het 
hergebruik van  Plastic, Blik en Drank-
verpakkingen in Velsen gestaag. Alle 
laagbouw woningen in Velserbroek,  
Velsen-Noord, Santpoort en Driehuis 
zijn inmiddels voorzien van een ‘oran-
je rolcontainer’. In IJmuiden krijgen de 
laagbouwwoningen in het najaar de 
container voor plastic afval. 

Een aantal bovengrondse containers voor 
Plastic, Blik en Drankverpakkingen zijn 
overbodig geworden en worden door HVC 
nu verplaatst naar het Maanbastion en de 
Zwanebloembocht in Velserbroek  en de 

Johan Maurits van Nassaulaan in Sant-
poort-Noord. Hierdoor  kunnen de bewo-
ners van de hoogbouw in die buurt ook 
makkelijker hun plastic afval gescheiden 
weggooien. De containers zijn uiteraard 
niet bedoeld voor restafval. Als er restaf-
val tussen het plastic-afval zit, wordt de 
inhoud van de container afgekeurd. Dat 
is zonde van de moeite die andere bewo-
ners hebben gedaan om hun plastic goed 
te scheiden.

De containers zijn tijdelijk. In 2019 gaat 
de gemeente kijken naar de afvalscheiding 
bij hoogbouwwoningen. (foto: gemeente 
Velsen)

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Spor-
tief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een 
rijtje gezet.

Zaterdag 14 juli
Ko¦ erbakmarkt op Plein 1945  in IJmuiden

Zondag 15 juli
Parksessie Velserbeek. Neem je eigen picknickkleed en mand  mee naar de muziektent 
in Velserbeek.

Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender www.vvvijmuidenaan-
zee.nl. (foto: Erik Baalbergen)

Op dinsdag 17 juli a.s. organiseert de 
provincie Noord-Holland een bewoners-
avond over het voorkeursalternatief en 
de Nota van Beantwoording van het pro-
ject Verbinding A8-A9. Tussen 17.00 en 
20.00 uur zijn bestuurders en project-
teamleden aanwezig in Van der Valk Ho-
tel Akersloot om vragen van bewoners te 
beantwoorden. Er wordt door hen geen 
nieuwe informatie gepresenteerd.

Op 29 mei hebben Gedeputeerde Staten (GS) 
het Gol§ aanalternatief aangewezen als voor-
keursalternatief voor de Verbinding A8-A9. 
Ook de Nota van Beantwoording is toen door 
GS vastgesteld. Deze besluiten zijn donder-
dag 21 juni behandeld in de Statencommis-
sie Mobiliteit en Financiën. De Nota van Be-
antwoording staat op www.noord-holland.nl 
> Actueel > Archief > 2018 > Juni_2018 > In-
loopbijeenkomst Verbinding A8 A9 op 17 juli.

Inloopbijeenkomst over 
project Verbinding A8-A9

Veel te beleven in de zomermaanden
Evenementen in Velsen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Vergaderingen gemeenteraad
Besluitenlijst gemeenteraadsverga-
dering 5 juli 2018

De gemeenteraad van Velsen heeft in de 
raadsvergadering van 5 juli besluiten geno-
men over de volgende onderwerpen:

• Protocol agressie tegen raads-, steunfrac-
tie- en collegeleden van de gemeente Vel-
sen

• 1e Bestuursrapportage 2018 Velsen
• Raadsakkoord Samenspel
• Perspectiefnota 2018

Motie Energietransitie 1e Bestuursrap-
portage
De SP heeft een motie ‘Energietransitie’ in-
gediend bij het agendapunt 1e Bestuursrap-
portage 2018 Velsen. In de strategische agen-
da 2020 heeft Velsen de ambitie uitgesproken 
dat zij voorop wil lopen in de klimaatadapta-
tie. Het college wil een inhuurbudget van € 
50.000 besteden aan een voorbereidend on-
derzoek naar de opgave op de energietransi-
tie. Voldoende aanbod van gekwalifi ceerde 
mensen speelt een grote rol in de uitvoer-
baarheid en betaalbaarheid van de energie-
transitie. De SP, GroenLinks, Velsen Lokaal, 
VVD, LGV en PvdA verzoeken het college in 

de voorbereidende verkenning het dreigende 
tekort aan geschikt personeel op de arbeids-
markt mee te nemen in het onderzoek. De 
motie is aangenomen met 27 stemmen voor 
en 5 stemmen tegen (D66Velsen).

Raadsakkoord
De gehele gemeenteraad Velsen stemde in 
met het Raadsakkoord Samenspel. In dit 
raadsakkoord staan belangrijke maatschap-
pelijke thema’s waar de raad het over eens is 
om de komende raadsperiode mee aan de slag 
te gaan. De naam Samenspel geeft aan dat de 
maatschappelijke opgaven die voortvloeien 
uit de thema’s  samen met gemeente en sa-

menleving worden uitgewerkt.Daarnaast be-
vat het raadsakkoord spelregels over de wijze 
waarop de raadsleden met elkaar en samen 
met het college gaan samenwerken om de 
maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook 
geeft het Raadsakkoord Samenspel aan hoe 
de raad de samenleving betrekt bij het op-
pakken en oplossen van de maatschappelijke 
opgaven. 

Meer informatie over de raadsvergadering?
Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en 
klik op de datum 28 juni 2018 in de raadska-
lender. U kunt daar de stukken zien en een 
beeldverslag van de raadsvergadering.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 30 juni 2018 tot en met 6 juli 
2018 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemermeer nabij nummer 25, bou-
wen Wikkelhouse (03/07/2018) 9134-
2018 
Seinpostweg ong., wijzigen uitrit 
(03/07/2018) 9100-2018       
Warmenhovenstraat 2, splitsen woning naar 
2 appartementen (4/07/2018) 9200-2018       

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan ong., verbreden van een be-
staand pad en aanleggen van een extra stuk 
weg (06/07/2018) 9367-2018       

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 16, herstellen  dak en 
schoorsteen(03/072018) 9114-2018 
P.C. Hooftlaan 63, kappen 2 bomen (06-07-

2018) 9329-2018       
Velserbroek
Wieringer Aak 61, plaatsen dakkapel (achter-
dakvlak) (05/07/2018) 9269-2018       

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Raadhuisstraat 20, vervangen zonwering 
(04/07/2018) 5315-2018       
Reaumurstraat 3, wijzigen bedrijfsruimte 
naar appartement (06/07/2018) 5857-2018       

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 56, realiseren uitbouw be-
gane grond en eerste verdieping en vervangen 
een erker (02/072018) 6205-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
J.C. van Neckstraat 3, realiseren 8 bedrijfswo-
ningen (03/07/2018) 7425-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Nieuwjaarsduik, op 01 januari 2019 van 12:45 
uur t/m 13:15 uur, locatie: Kennemerstrand 
(28/06/2018) 8913-2018

Santpoort-Noord
Straatfeest,  op 15 september 2018 van 16:00 
t/m 24:00 uur, locatie: Kerkweg (06/07/2018) 
9372-2018

Velsen-Zuid
Rabobank IJmond Live, op 5 oktober van 
19:00 tot 00:00 uur, locatie: Rabobank IJmond 
Stadion (4/07/2018) 9231-2018.

Velsen-Noord
AGU Egmond-Pier-Egmond, op 12-01-2019 
van 10:00 t/m 14:00 uur, locatie: strand tussen 

Egmond aan Zee en Velsen-Noord Reynders-
weg en Windsurfpad. (06/2018) 9259-2018
Circus Renz Berlin, op 10 en 11 september 
2018 van 09:00 t/m 20:00 uur, locatie: bouw-
perceel Concordiastraat (05/07/2018) 9334-
2018

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:12 

IJmuiden
Serie 7 kleine Criminelen, op 14 juli 2018 van 
13:00 t/m 23:00 uur, locatie: Makreelkade 
(05/07/2018) 9361-2018

Serie 7 kleine Criminelen, op 19 juli 2018 van 
11:45 t/m 14:00 uur, locatie: Industriestraat 
(05/07/2018) 9363-2018

Serie 7 kleine Criminelen, op 28 juli 2018 van 
13:00 t/m 23:000 uur, locatie Noordersluis-
weg (05/07/2018) 9364-2018

Serie 7 kleine Criminelen, op 5 augustus 2018 
van 13:30 t/m 23:45 uur, locatie Seinpostweg 
(05/07/2018) 9365-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Gurvenlaan 2, plaatsen uitbouw (zij- en ach-
tergevel) (02/07/2018) 6412-2018
Julianakade18, wijzigen begane grond in 2 
wooneenheden (02/07/2018) 1289-2018
Marktplein 44-62,wijzigen van winkelfunc-
tie op de verdieping naar 4 appartementen 
(5/07/2018) 1702-2018
Snelliusstraat 35, plaatsen dakopbouw 
(5/07/2018) 4531-2018  

Oosterduinplein 18, legaliseren dakop-
bouw incl. dakterras (06/07/2018) 7333-
2018  

Velsen-Noord
Pontweg 1D, plaatsen oplaadstation 
(04/07/2018) 5998-2018

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 154, in gebruik nemen van 
uitbouw als dakterras en hierop plaatsen een 
balkonhek (5/07/2018) 7804-2018

Driehuis
P.C. Hooftlaan 62, plaatsen groendrager 
(02/07-2018) 6230-2018

Velserbroek

Zon Bastion 31, plaatsen schutting 
(5/07/2018) 6713-2018 
De Zeiler 138, oprichten berging (5/07/2018) 
7571-2018  

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden
Festival UIT, op 15 juli 2018 van 14:00 uur 
t/m 20:00 uur, locatie Pleintje Groeneweg bij 
Stadsschouwburg  te IJmuiden (6/07/2018) 
7538-2018 

Velserbroek
Voetbal award show uitreiking, 6 juli 2018 
16.00- 22.00, locatie: strand  Villa Westend 
(04/07/2018) 2571-2018.
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Algemene bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 3 juli 2018 heeft besloten:

De ‘Beleidsregels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2018’ en de wij-
ziging van de ‘Nadere regels maatschappe-

lijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ 
vast te stellen;

De ‘Beleidsregels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2015’ per 12 juli 
2018 in te trekken;

De ‘Beleidsregels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2018’ en de wijzi-
ging van de ‘Nadere regels maatschappelij-
ke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ in 
werking te laten treden op 12 juli 2018.

Ter inzage
De nadere regels zijn gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad en op de website 
www.overheid.nl.

Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeren Velsen 
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de gemeenteraad van Vel-
sen in zijn vergadering van 28 juni 2018 
het paraplubestemmingsplan “Parke-
ren Velsen” (idn: NL.IMRO.0453.PAR-
KERENVEL1-R001) heeft vastgesteld. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft hier-
aan voorafgaand vanaf vrijdag 30 maart 
2018, gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage gelegen. Binnen deze ter-
mijn zijn geen zienswijzen inge-diend.

Aanleiding
De aanleiding hiervoor is dat vanaf 1 juli 
2018 de stedenbouwkundige voorschriften 
uit de Bouwverordening zijn komen te ver-
vallen. Eén van de consequenties van het 
vervallen van de stedenbouwkundige voor-
schriften is dat vanaf dat moment bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning niet 
meer op basis van de Bouwverordening ge-

toetst kan worden aan de gemeentelijke par-
keernormen. Door de parkeernormen vast 
te leggen in onze bestemmingsplannen kun-
nen ook na 1 juli 2018 bij het verlenen van 
een omgevingsvergunning eisen worden ge-
steld op het gebied van parkeren.

Ligging plangebied
Het plangebied van het paraplubestem-
mingsplan omvat het gehele grondgebied 
van de gemeente Velsen, met uitzondering 
van enkele recente bestemmingsplannen 
waarin de parkeernormen al zijn opgeno-
men. In het bestemmingsplan is een lijst op-
genomen waarin de bestemmingsplannen 
staan vermeld waarop het paraplubestem-
mingsplan van toepassing is. 

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening, ligt het vastgestelde paraplube-

stemmingsplan “Parkeren Velsen” voor een 
ieder met ingang van 13 juli 2018 gedurende 
zes weken ter inzage op het Gemeentehuis, 
Dudokplein 1, IJmuiden, in de Centrale bi-
bliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en di-
gitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
en belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen beroep 
indienen. Met ingang van de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen 
binnen zes weken beroep worden ingediend 
bij de Raad van State. Voor zover bezwaren 
bestaan tegen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door belangheb-

benden daartegen eveneens beroep worden 
ingediend binnen de hier bovengenoemde 
termijn. Hiervoor is een gri�  erecht ver-
schuldigd. Het beroepschrift dient in twee-
voud te worden gezonden aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan treedt in werking daags na 
afl oop van de genoemde beroepstermijn. 
Het instellen van beroep schorst de werking 
van het besluit niet. Belanghebbenden die 
beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Indien bin-
nen de termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
treedt het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Scheldestraat 100, 1972 TP  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 

langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Open dag KOEL 
op De Rozenbeek
Velserbroek - Op 15 juli waan je 
je in een muzikaal en theateraal 
feest als je tussen 14.00 en 21.30 
uur bij KOEL creative productions 
langskomt! Optredens van KOEL 
Kids (kinderkoor) Grijs (revueclub 
60+) Joy (jeugd orkest IJmond) 
KOEL Band, KOEL kids mini (kin-
dertheater) KOEL koor (volwasse-
nen) KOEL Jazz (jazz, funk en la-
tinband en twaalf ensembles van 

gitaar, zang, drums, viool, cello, 
piano en saxofoonleerlingen! Ook 
zijn er gratis workshops, demon-
straties en masterclasses; Produ-
cing &  DJ door Glenn Broekuizen, 
musical zang door Eline Schmidt, 
IJmuiderslag (slagwerk) door 
Koen van der Wel, Vocal Percus-
sion (en samenzang) door Rob-
bert van Unnik, KOEL voor kleu-
ters: muziek als taal door Rosanne 

Sloots en Muziek op Schoot door 
Njola Ritzen. Uniek! De WK �nale 
op groot scherm met live battle 
tussen twee bands. Muzikanten 
nemen het muzikaal tegen elkaar 
op met de wedstrijd als inspiratie. 
Wie gaat er winnen? We hopen je 
te zien op Floraronde 289 in Vel-
serbroek. Voor meer info en het 
gehele programma: www.koel-
productions.nl

IJmuiden - Het theaterseizoen 
wordt op feestelijke wijze afgeslo-
ten met een uniek evenement, ge-
naamd ‘Festival.Uit’. Op zondag 15 
juli zal op het plein voor de Stads-
schouwburg van alles te doen zijn. 
Er komen twee podia, er worden 
rondleidingen achter de schermen 
gegeven en er zijn hapjes en drank-
jes. Nog enkele voorstellingen res-
ten in het huidige theaterseizoen. 
Daarna geniet het team van Stads-
schouwburg Velsen van de zomer-
vakantie, op 15 september begint 
het volgend theaterseizoen. In 2014 
heeft het Wijkplatform IJmuiden-
Zuid een wijkraadpleging gehou-
den na klachten van omwonenden 
rond de Schouwburg over parkeer-
overlast tijdens de voorstellingen. 
Deze bijeenkomst werd drukbe-
zocht en aansluitend hierop heeft 
het Wijkplatform een zienswijze op-
gesteld voor de gemeente met mo-
gelijke oplossingen en aanbeve-
lingen. Tegelijk met de aanleg van 
de HOV-busbaan is ook het gebied 
rond de Stadsschouwburg op de 
schop genomen en zijn veel pijn-
punten weggenomen. Het resul-
taat is een mooi plein voor de Stad-
schouwburg en duidelijke verwij-
zingen naar de grote parkeerplaats 
aan de Minister van Houtenlaan. 
Om de goede a�oop van dit alles te 
vieren is door de Stadsshouwburg 
in samenwerking met muziekhan-
del Alphenaar, restaurant BosKookt 
en Wijkplatform IJmuiden-Zuid het 
evenement ‘Festival.Uit’ opgezet. 
Bezoekers kunnen zondag genie-
ten van live muziek, er is een sneak 
preview van onder meer The Wall 
en om 16.15 uur een bijzonder mo-
ment. Het evenement vindt plaats 
van 15.00 tot 20.00 uur.

Live muziek op 
‘Festival.Uit’ Sportopvang Terras-

vogels kan beginnen

Haarlemmer Van Hoesel (33) is 
van huis uit sportdocent. Eerder 
dit jaar heeft het de Haarlem 
Bussiness Award gewonnen. 
Op zijn 23e begon hij het be-
drijf Sportfever. ,,Aanvankelijk 
ging ik met mijn sporttas langs 
naschoolse opvang locaties om 
daar sportactiviteiten te orga-
niseren. In 2010 ben ik begon-
nen met het opzetten van een 
eigen sportbso. Inmiddels heb-
ben we diverse locaties in Haar-
lem, Heemstede Zandvoort en 
nu dus ook in Santpoort Zuid.”
Van Hoesel wilde al langer in 
Velsen aan de gang. ,,Ik denk 
dat er in Velsen veel behoefte 
aan is. De afgelopen jaren zijn 
er al veel kinderen uit de ge-
meente geweest die op een an-
dere locatie zijn gestart. De ko-
mende weken gaan we veel 
promotie doen voor Santpoort. 
We richten ons op leerlin-
gen van de Brederode Dalton-
school, maar kinderen van an-
dere scholen zijn ook welkom. 
Er is nog genoeg ruimte.”

Volgens Van Hoesel slaat het 
concept van Sportfever aan. 
,,Kinderen van vier tot en met 
dertien jaar oud kunnen in een 
jaar tijd kennis maken met tien 
verschillende sporten. Hockey, 
voetbal, tennis, dansen, atle-
tiek, skiën en paardrijden bij-
voorbeeld. Met de oudere kin-
deren gaan we surfen Wij zien 
heel snel waar de talenten van 
kinderen zitten. Daarom wer-
ken wij ook samen met vele 
verenigingen en organisaties 
als Snowplanet. Maar de mees-
te sportlessen worden gegeven 
door onze eigen gediplomeer-
de sport medewerkers. Het is 
voor kinderen een erg mooie 
manier om te kijken welke sport 
bij ze past. Je merkt bij sport-
verenigingen vaak dat kinde-
ren last hebben van ’zappen’. Ze 
zijn drie maanden lid en willen 
dan toch weer wat anders gaan 
doen. Bij ons kunnen ze ontdek-
ken welke sport het beste bij ze 
past.” Zie ook www.sportfever.
nl.

Santpoort-Zuid - Drie jaar geleden wilde Jeroen van Hoesel al be-
ginnen met naschoolse sportopvang in Velsen. Het overleg met 
de gemeente duurde langer dan voorzien, maar vanaf komend 
schooljaar is zijn bedrijf vijf dagen in de week actief op het ter-
rein van SV Terrasvogels in Santpoort-Zuid.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Hoewel de gemiddelde IJmuide-
naar er helaas niet meer dicht-
bij kan komen, is de bouw van 
de nieuwe zeesluis voor iedereen 
nog redelijk op afstand te volgen. 
Dat kan vanaf onder meer het 
wandelpad tussen de Kanaaldijk 
en de IJmuiderstraatweg en van-
af het uitzichtpunt van OpenIJ bij 
de Noordersluis. Over een lengte 
van ruim vijfhonderd meter wordt 
de noordelijke skyline van IJmui-
den gedomineerd door kranen, 
betonsilo’s en aan de uiteindes 
de immense betonbakken van 
de kassen van de buitensluisdeur 
in het westen en van de dubbele 
binnensluisdeuren in het oosten. 
Als de sluis klaar is zullen al deze 
kolossen zijn verdwenen. De kra-
nen en silo’s staan er alleen tijdens 
de bouw en zullen worden verwij-
derd. De kassen van de sluisdeu-
ren worden afgezonken en zullen 
verdwijnen in de grond. Maar een 
prominente betonpuist zal blij-

ven staan: het Sluis Operatie Cen-
trum, afgekort tot SOC. De oplet-
tende nieuwe-zeesluistoeschou-
wer heeft deze al enige tijd kun-
nen zien ‘groeien’, zo halverwege 
de sluiskolk, aan de zuidkant of 
‘IJmuidenkant’ van de zeesluis.
Het SOC wordt gebouwd door IBB 
Kondor in opdracht van het aan-
nemersconsortium OpenIJ. IBB 
Kondor is een onderdeel van Vol-
kerWessels, een van de aanne-
mers van OpenIJ. Het SOC wordt 
het bedieningsgebouw van de 
nieuwe sluis. Het zal bestaan uit 
een hoofdtoren, waarin de bedie-
ningsruimte komt, en aan weers-
zijden twee lage bijgebouwen. De 
bouw is in oktober 2017 gestart, 
met de onthulling in SHIP van 
een maquette van het door ar-
chitectenbureau ZUS (‘Zones Ur-
baines Sensibles’) ontworpen ge-
bouwencomplex. Daarbij ontving 
de havenmeester van Amsterdam 
symbolisch de sleutel van het SOC 

uit handen van de Hoofdingeni-
eur-Directeur van Rijkswaterstaat 
West Nederland.
Nu is al duidelijk te zien dat de 
hoofdtoren nog schever staat dan 
de Toren van Pisa. De hoofdtoren 
komt er uiteindelijk uit te zien als 
een monoliet, een brok beton dat 
15 graden naar voren helt. Voor 
passerende schepen moet de to-
ren ogen als een ‘rots in de bran-
ding’. De hellende hoek voorkomt 
re�ecties in de ramen en zorgt er 
voor dat het bedienend personeel 
goed zicht heeft op alles wat er in 
en rond de sluis gebeurt. Ze zit-
ten letterlijk met hun neus boven-
op de nieuwe sluis. Volgens de ar-
chitect straalt de naar voren bui-
gende toren ook een dienstba-
re houding uit, alsof de passeren-
de schepen welkom worden ge-
heten in de haven. Het nieuwe 
gebouw wordt energieneutraal. 
Zonnepanelen zullen de stroom 
leveren.
Met z’n hellingshoek van 15 gra-
den is de toren stukken schever 
dan de Toren van Pisa die tegen-
woordig een kleine 4 graden uit 
het lood staat. Zou de Scheve To-
ren van IJmuiden minstens net zo 
veel toeristen gaan trekken?

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor het nieuwe Sluis Opera-
tie Centrum in aanbouw bij de nieuwe zeesluis.

Megaklapper bij 
OBS De Vuurtoren
IJmuiden - OBS De Vuurto-
ren heeft vlak voor de zomer-
vakantie nog goede zaken ge-
daan. Voor de laatste keer in dit 
schooljaar werd meegedaan 
aan de kledinginzameling van 
Bag2School. Dat leverde maar 
liefst 315 kilo op, een megak-
lapper waarmee de school bij-
na 100 euro heeft verdiend. De 
leerlingen kunnen in het nieu-
we schooljaar weer een aantal 
mooie dingen verwachten die 
van de opbrengst zullen wor-
den aangeschaft. 

Bag2School is een bedrijf dat ge-
bruikte kleding inzamelt via scho-
len. Het bedrijf betaalt 30 cent per 
kilo, de kleding wordt verkocht 
aan bedrijven in Europa, Afrika en 
Azië. Ongeveer tachtig procent 
van alle kleding wordt uitein-
delijk hergebruikt, de resteren-
de twintig procent is niet meer 
bruikbaar en wordt verwerkt tot 
grondsto�en voor de produc-

tie van onder meer bedden, sok-
ken, dekens en schoonmaaktex-
tiel. Het team van OBS De Vuur-
toren dankt alle ouders, grootou-
ders en andere betrokkenen voor 
het doneren van kleding. Dank-
zij een samenwerking tussen de 
ouderraad en een aantal hulpou-
ders is de partij kleding vori-
ge week klaargezet voor trans-
port. Ook in het nieuwe school-
jaar kan kleding ingeleverd wor-
den op school. Dat kan elke vrij-
dag (behalve vakanties en feest-
dagen) tussen 08.30 en 15.30 uur. 
Tweedehands kleding, maar ook 
lakens, dekens, gordijnen, knuf-
felbeesten, schoenen (alleen per 
paar), riemen/ceinturen, hand-
tassen, matten en dekbedden 
kunnen, verpakt in een gesloten 
vuilniszak, naast de schuur bij de 
school worden neergezet. Van de 
opbrengst koopt de school onder 
meer nieuwe leesboeken, spelle-
tjes voor buiten en nieuwe sport-
tenues. (foto: aangeleverd)

Raadsakkoord vastgesteld

Het raadsakkoord bevat spelregels 
over de wijze waarop de raadsle-
den met elkaar en samen met het 

college gaan samenwerken om de 
maatschappelijke thema’s op te 
pakken. Ook geeft het aan hoe de 

raad de inwoners van Velsen be-
trekt bij het oppakken en oplossen 
van de maatschappelijke opgaven.
De thema’s zijn: Wonen en de wo-
ningbouwopgave, Leefbaarheid 
en veiligheid, Klimaat en milieu, 
Mobiliteit en bereikbaarheid, On-
dernemend en duurzaam, Ar-
beidsmarkt werk en Inkomen, Vi-
taal en sociaal, Onderwijsklimaat, 
Kunst, cultuur en recreatie en Re-
gionale samenwerking.
De thema’s zijn tijdens de drukbe-
zochte stakeholdersbijeenkomst 
op 20 juni uitvoerig besproken. 
De voorzitter van de werkgroep 
raadslid Robert van Koten geeft 
aan: ,,Veel van de input van de sta-
keholdersbijeenkomst is meege-
nomen in het raadsakkoord en 
vertaalt naar maatschappelijke op-
gaven. De komende jaren zal de 
raad vaker bijeenkomsten orga-
niseren met de samenleving. Er is 
ook afgesproken om jaarlijks het 
raadsakkoord met de samenleving 
te bespreken. Eventuele bijstellin-
gen zijn dan mogelijk.”
Het is aan het college van burge-
meester en wethouders om de 
maatschappelijke opgaven uit dit 
Raadsakkoord Samenspel te ver-
talen naar een collegeprogramma. 
Dit programma beschrijft op welke 
wijze het college de maatschappe-
lijke opgaven op gaat pakken en 
welke resultaten zij daarbij ver-
wachten.
Het raadsakkoord is te vinden op 
www.velsen.nl. (foto: gemeente 
Velsen)

Velsen - De gemeenteraad Velsen heeft ingestemd met het raads-
akkoord Samenspel. Hierin staan belangrijke maatschappelijke 
thema’s waar de raad in de komende periode mee aan de slag te 
gaat. De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke op-
gaven die voortvloeien uit de thema’s  samen met gemeente en 
samenleving worden uitgewerkt.

Regio - Stroomtaal® is een manier van denken, praten, schrijven, 
voelen en doen. Kortom, een complete leefstijl, die je motiveert 
om het beste uit jezelf te halen. Deze zomer verzorgt Carmen de 
Haan een driedaagse cursus om je eigen Stroomtaal® coach te 
worden.

Driedaagse zomercursus 
Stroomtaal als leefstijl

Stroomtaal geeft meer bewust-
wording en creëert een rustge-
vende visie over hoe je denkt, 
praat en doet. Het verbetert de 
kwaliteit van communicatie met 
jezelf en anderen. Wie ‘stroom-
taalt’ leeft met meer plezier! Tij-
dens de speciale zomerdriedaag-
se (25, 26 en 27 juli van 10.00 tot 
16.30 uur) kunnen de deelnemers 
zelf de ontdekkers worden om op 
deze spontane en ongedwongen 
manier te leven. Het is een gecer-

ti�ceerde opleiding, waarbij de 
cursisten met veel praktijkgerich-
te oefeningen leren de kwaliteit 
van het leven te verbeteren. De 
opzet van de lessen is helder en 
duidelijk, zodat iedereen dit een-
voudig kan inpassen in het dage-
lijks leven, ongeacht de leefom-
standigheden. Stroomtaal® heeft 
onder meer als resultaat dat je 
steeds meer waardering en liefde 
voor jezelf en voor anderen gaat 
voelen en dat je kiest voor posi-
tieve, gezonde gedachten, ge-
baseerd op groei en vertrouwen. 
Deelnemers ontdekken vaak 
nieuwe mogelijkheden en doelen 
in het leven en ontwikkelen een 
groter empathisch vermogen. De 
kosten voor deelname bedragen 
215,00 euro (inclusief uitgebreid 
lesmateriaal) en kunnen desge-
wenst in termijnen betaald wor-
den. Informatie en aanmelden 
kan via info@stroomtaal.nl of 023 
5261144. (foto: aangeleverd)
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12 JULI
Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 in IJmuiden. Mensen met 
voetklachten en ook belang-
stellenden kunnen zicht laten 
informeren over de Vibrion-
veer. Het advies van de specia-
list is kosteloos. wel is het zaak 
van tevoren een afspraak te 
maken. Telefoon 0255-511117.

Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Open Kerk in de Dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum, 
11.00-15.00 uur. Iedere donder-
dag t/m 23 augustus.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’ en 
‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie 
van der Veer. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

(foto: aangeleverd)
Festival Bakkum Vertelt voor 
jong en oud op Camping Bak-
kum tot en met 15 juli. Pro-
gramma: www.bakkumvertelt.
nl. 

(foto: Buitenconcert 2017 @Kin-
dervreugd)
Zomer(s)buitenconcert van de 
Uitgeester Harmonie. Vanaf 
19.00 uur zullen de muzikanten 
zomerse klanken laten horen 
aan de Burg. van Roosmalen-
straat/hoek De Terp in Uitgeest. 

13 JULI
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-

toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

Festival Bakkum Vertelt voor 
jong en oud op Camping Bak-
kum tot en met 15 juli. Program-
ma: www.bakkumvertelt.nl. 

(foto: aangeleverd)
Inloopconcert in Dorpskerk 
Heemskerk, Kerkplein 1 van 
15.30 tot 16.00 uur van orga-
niste Anja van der Ploeg en flui-
tiste Rieneke Weber (foto) haar 
medewerking verlenen. Het is 
afwisselend programma met 
muziek van Bach, von Gluck, 
Pergolesi, Dvorak en Rutter. 

De Bakkerij: optredens van 
Reino (driekoppige alternative 
dancepunk band) en Operation 
Hurricane (rocktrio) vanaf 21.00 
uur. Entree 5 euro.

Film aan het water bij Veer-
kwartier (bij Veerplas). Aanvang 
± 22.00 uur. Zie ook www.het-
veerkwartier.com.

14 JULI
Kofferbakmarkt op Plein 1945 
in IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Landelijke Imkerijdag. Kijk op 
www.bijenhouders.nl/landelij-
ke-open-imkerijdag voor deel-
nemers en tijden. Ook zondag. 

Nederlands Kampioenschap 
modelboten race bij De Ven. Zie 
ook www.kmbc.nl

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

▲

(foto: Ron Pichel)
Open dag bij Telstar in het Ra-
bobank IJond Stadion in Velsen-
Zuid. Aanvang 11.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

IVN-excursie voor volwassenen 
en kinderen in en om Duincam-
ping Geversduin start 13.00 uur 
vanaf de receptie van de cam-
ping. Aanmelden bij de recep-
tie of geversduin@kennemer-
duincampings.nl.

Festival Bakkum Vertelt voor 
jong en oud op Camping Bak-
kum tot en met 15 juli. Program-
ma: www.bakkumvertelt.nl. 

(foto: Laurent Fallourd)
Zomer op het Plein in Alkmaar. 
taat in het teken van internatio-
nale acrobatiek! Het jonge Fran-
se circusgezelschap À Sens Uni-
que is op beide dagen op het 
Canadaplein te vinden met de 
familievoorstelling ‘Léger Dé-
mêle’. Aanvang 19.30 uur. Gra-
tis toegang.

15 JULI
Nederlands Kampioenschap 
modelboten race bij De Ven. Zie 
ook www.kmbc.nl

Landelijke Imkerijdag. Kijk op 
www.bijenhouders.nl/landelij-
ke-open-imkerijdag voor deel-
nemers en tijden.

Festival Bakkum Vertelt voor 
jong en oud op Camping Bak-
kum tot en met 15 juli. Program-
ma: www.bakkumvertelt.nl.

IVN-natuurwandeling vanuit 
het Heilooër Bos om 10.00 uur. 
Verzamelen bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg. 
Honden niet toegestaan. Op-
gave vooraf niet nodig. Dona-
tie, richtlijn 2,50 euro, wordt op 
prijs gesteld. Meer info: IVN-Hei-
loo@hccnet.nl of 072-5325110.

24 Ice Beach Soccer Cup op het 
IJmuiderstrand. Vanaf 10.30 uur 
wordt er gevoetbald. Na de fi-
nale (om 16.30 uur) is er een 
groot feest op het zandterras 
van Paviljoen Zeezicht.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis is t/m oktober iedere zon-

dag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Genieweg 1 in Heemskerk. 
Om 14.00 uur tevens een le-
zing over de luchtoorlog boven 
Noord-Holland tijdens de Twee-
de Wereldoorlog

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’ en 
‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie 
van der Veer. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

Charles Bruijn Reflect, expo in 
de Engelmunduskerk, Kerkplein 
1 in Velsen-Zuid. Elke zondag 
geopend van 13.00 tot 16.00 
tot en met 26 augustus. Zie ook 
www.charlesbruijn.com

Parksessie Velsen in Park Velser-
beek. Van 14.00 tot 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
KOEL Producties houdt open 
dag op basisschool De Rozen-
beek in Velserbroek. Van 14.00 
tot 21.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Rondleiding door Beeldenpark 
Een Zee van Staal te Wijk aan 
Zee. 
Toegang en rondleiding is gra-
tis. Opgeven is niet nodig. Het 
beeldenpark bevindt zich op 
de hoek van de Bosweg en de 
Reyndersweg in Wijk aan Zee. 
De wandeling begint om 14.00 
uur vanaf de entree van het 
park. 

Jonny Lane & Pete Perch in kerk-
je De Stompe Toren in Spaarn-
woude. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis. Zie ook www.stom-
pe-toren.nl

(foto: aangeleverd)
Optreden Sound of Life uit Uit-
geest en het Naaldkoor ui Sant-
poort-Noord op de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. 
Van 14.30 tot 16.00 uur.

Zomer op het Plein in Alkmaar. 
Staat in het teken van inter-
nationale acrobatiek! Het jon-
ge Franse circusgezelschap À 
Sens Unique is op beide dagen 
op het Canadaplein te vinden 
met de familievoorstelling ‘Lé-
ger Démêle’. Aanvang 14.30 uur. 
Gratis toegang. 

Afsluiting theaterseizoen op 
feestelijke wijze afgesloten 
met een uniek evenement, ge-
naamd ‘Festival.Uit’. Op het 
plein voor de Stadsschouw-
burg zal van alles te doen zijn. 
Het evenement vindt plaats van 
15.00 tot 20.00 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

(foto: aangeleverd)
Mainville Music Company 
speelt om 15.00 uur op het ter-
ras van De Oude Keuken. 

16 JULI
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt 
± 45 minuten in een rustig tem-
po. Na de wandeling koffie/thee 
en een geheugenspelletje. Voor 
interesse als deelnemer of be-
geleider, Janneke Cluistra, tele-
foon 023-3031228.

17 JULI
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het zieken-
huis.  

Informatiebijeenkomst over in-
braakpreventie door wijkagent 
Kees-Jan de Wildt in Het Kruis-
punt, Zonbastion 3 Velserbroek. 
Aanvang 19.30 uur, inloop van-
af 19.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Plogging Castricum. Avond-
wandeling op eiland De Woude. 
Onderweg wordt het zwerfafval 
opgeruimd. Verzamelen: 20.00 
uur op de parkeerplaats bij het 
pontje aan de Provincialeweg/
N246. Bij voldoende interes-
se gaat er ook een hardloop-
groep van start. Nodig: wandel- 
of sportschoenen, vuilniszak, 
handschoenen of prikstok. Tip: 
verrekijker! Meer info: Facebook 
@ploggingcastricum, email: in-
fo@groenlinkscastricum.nl 

18 JULI

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. 

(foto: Joke van Graas)
Extra publieksdag Forteiland. Er 
is op deze woensdagen slechts 
één overtocht naar het Fortei-
land, die wordt verzorgd door 
m.s. Koningin Emma van af de 
Kop van de Haven. De boot ver-
trekt om 12.45 uur en de re-
tourvaart vanaf het eiland is om 
15.15 uur.

(foto: Staatsbosbeheer)
Zonnetrein rijdt door de 
Schoorlse Duinen, iedere zon-
dag en woensdag 13.00 uur 
vanaf Buitencentrum Schoorl-
se Duinen. Reserveren: 072-
5093352. 

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’ voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de 
entreeprijs.

Kidsclub Pardoes bij ’t 
Praethuys, Westerweg 50 in Alk-
maar. Het Praethuys staat open 
voor iedereen die met kan-
ker te maken heeft. Van 14.45 
tot 16.15 uur kunnen kinderen 
knutselen en elkaar steunen 
in hoe het voelt om een vader, 
moeder, broer of zus met kan-
ker te hebben.

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot 
en met 5 september, aanvang 
20.15 uur.

19 JULI
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 
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Santpoort - Wie wil meedoen 
aan het Klaverjastoernooi voor 
senioren tijdens het Dorpsfeest 
Santpoort kan de kaarten op 17 
juli van 13.00 tot 15.00 uur op-
halen bij Macada Innovision, Fre-
siastraat 6 in Santpoort-Noord. 
Het toernooi wordt gehouden 
op maandag 30 juli van 13.00 tot 
17.00 uur in de evenemententent 
aan de Weyman Weide. De orga-
nisatie is in handen van Minke Ui-
tendaal (06-40841152) van Senio-
ren Vereniging Velsen (SSV). Ge-
zien de gezelligheid van het toer-
nooi zijn de kaarten erg gewild. 
Kom op tijd, want vol is vol.

Kaarten voor 
Klaverjassen 
ophalen

Ambulancezorg in onze 
regio snelste van Nederland
Regio - De ambulancezorg in Ken-
nemerland en Haarlemmermeer 
is de snelste van Nederland. Dat 
blijkt uit een recent verschenen 
rapport van Ambulancezorg Ne-
derland.
In spoedgevallen zijn de ambu-
lances van RAV Kennemerland ge-
middeld binnen 8,43 minuten bij 
de patiënt. Landelijk ligt dit ge-
middelde op bijna tien minuten. 
In Kennemerland is de ambulan-
ce in 95,7% van de gevallen bin-
nen 15 minuten bij de patiënt.  
Dit is 0,7% gunstiger ten opzich-

te van de landelijke norm. Ook de 
meldkamer van Kennemerland is 
de snelste van Nederland.  Tussen 
het moment dat er voor een am-
bulance gebeld wordt en het mo-
ment dat de ambulance vertrekt, 
zit slechts 1,12 minuut. De lande-
lijk gemiddelde aanname- en uit-
giftetijd ligt op 1,40 minuten.  Het 
is juist de samenwerking tussen 
de meldkamer Ambulancezorg én 
de ambulanceteams die cruciaal is 
voor de goede prestaties in Ken-
nemerland en de Haarlemmer-
meer. (foto: Michel van Bergen)

Grootste beach soccer-
toernooi van Nederland
IJmuiden - Zondag 15 juli vindt het grootste beach soccertoernooi van Nederland weer plaats op het 
IJmuiderstrand. Aan de 24 Ice Beach Soccer Cup doen 500 voetballers mee, verdeeld over 50 teams uit de 
hele regio. Het toernooi trekt altijd veel publiek. Er wordt vanaf 10.30 uur gespeeld op zes velden. Na de �-
nale (16.30 uur) is er een groot feest op het zandterras van Paviljoen Zeezicht, waarbij uiteraard de WK-�-
nale te zien is op een groot scherm. De organisatie is in handen van Jesper Gutteling en Nick van Kampen. 
(foto: aangeleverd)

Toren Zee- en Havenmuseum 
weer geopend voor publiek
IJmuiden - Het Zee- en Haven-
museum is in de maanden juli 
en augustus iedere middag ge-
opend, behalve de maandag-
middag. Bezoekers zijn welkom 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
De Museumkaart is geldig. 
Voor kinderen zijn er drie leu-
ke speurtochten van peuter tot 
puber. Deze zomer lopen drie 
tijdelijke exposities: ‘100 jaar 
Staal Transport’, ‘50 jaar Iskes’ 
en ´Loodsboten in IJmuiden’. 
In de vaste collectie wordt het 
verhaal van het graven van het 
Noordzeekanaal, het ontstaan 

van IJmuiden en de ontwikke-
ling van de visserij, loodswe-
zen, sleepvaart en industrie, 
tentoongesteld. 
Zaterdag 28 juli en zaterdag 25 
augustus zijn er motorendraai-
middagen, altijd een bijzonder 
gebeuren. 
De toren is na een renovatie 
weer geopend voor publiek en 
biedt een schitterend uitzicht 
over de havens en IJmuiden. 
Alle informatie is te vinden op 
www.zeehavenmuseum.nl. Het 
adres is Havenkade 55 in IJmui-
den. (foto: aangeleverd)

Voorstellen bestuursleden
Citymarketing .IJmuiden

Tjeerd de Kort is directeur-be-
stuurder van de bibliotheek Vel-
sen en ook bestuurslid van de ci-
tymarketingorganisatie IJmuiden 
i.o. Hij ziet citymarketing als een 
prachtige manier om meer men-
sen enthousiast te maken om in 
Velsen te wonen, te recreëren, 
een opleiding te volgen en te on-
dernemen. 
Tjeerd de Kort: ,,Sinds 2017 woon 
ik in Velserbroek. Ik werk in IJmui-
den. Mijn vrouw en ik hebben 
ons er over verbaasd wat IJmui-
den allemaal te bieden. De diver-
siteit van de dorpskernen van Vel-
sen (ieder met zijn eigen karak-
ter), de mooie buitenhuizen, het 
strand, Spaarnwoude met zijn re-
creatiemogelijkheden en zijn fes-
tivals. Ook de gevarieerdheid aan 
kunst en cultuur is ons opgeval-
len; het theaterprogramma van 
de Stadsschouwburg Velsen, het 
Kunstencentrum Velsen met al 
zijn cursussen op het gebied van 
dans, muziek, schilderen, beeld-
houwen en cultuureducatie en 

bovenal de ruim 200 amateurver-
enigingen die Velsen rijk is op het 
gebied van zang, muziek, theater 
en vrije tijd. En natuurlijk niet te 
vergeten de bibliotheek van Vel-
sen.”
De bibliotheek heeft twee vesti-
gingen: een in IJmuiden en een in 
Velserbroek. De bibliotheek richt 
zich, behalve op het uitlenen van 
boeken, vooral op de persoonlij-
ke ontwikkeling en het verbete-
ren van maatschappelijke kan-
sen van de inwoners van Velsen. 
Het (kunnen) lezen is daarbij erg 
belangrijk. Daarom zet de bibli-
otheek in op educatieve dienst-
verlening aan kinderdagverblij-
ven, peterspeelzalen, basisscho-
len en scholen voortgezet onder-
wijs. Ook de aanpak van laagge-
letterdheid en het aanleren van 
digitale vaardigheden zijn erg be-
langrijk. Dit doet de bibliotheek 
niet alleen, maar samen met aller-
lei andere partijen in Velsen, zoals 
Stg Welzijn Velsen, Kunstencen-
trum Velsen, Vluchtelingewerk, 
gemeente Velsen, etc.
,,Wij leveren als bibliotheek - sa-
men met de gemeente, het be-
drijfsleven, als de woningcorpo-
ratie en de culturele en maat-
schappelijke instellingen - een 
bijdrage aan het maken van een 
�jne woon-, werk- en verblijfom-
geving. Ik geloof erin dat de toe-
komst van IJmuiden sterk afhan-
kelijk is van haar directe omge-
ving. We hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid om die om-
geving een beetje mooier te ma-
ken. 
Natuurlijk vertrouw je erop dat 
de gemeente de juiste keuzes 
maakt, maar iedereen kan een 
steentje bijdragen. Citymarketing 
is daar een mooi voorbeeld van.”

Regio neemt 
afscheid van 
Nelie Groen
IJmuiden - Deze week nemen 
het Technisch College Velsen 
en het Maritiem College IJmui-
den afscheid van directeur Ne-
lie Groen. Zij heeft zes jaar aan 
het roer gestaan van beide scho-
len en heeft in de regio samen-
gewerkt met bedrijven, over-
heid en andere scholen om 
goed technisch en maritiem on-
derwijs te ontwikkelen en uit te 
voeren. Nelie Groen wordt op-
gevolgd door Frank Out, voor-
malig afdelingsdirecteur bij het 
Fioretti College in Hillegom en 
sinds twee jaar werkzaam als lo-
catieleider van de scholen aan 
de Briniostraat. Op het Tender 
College wordt Ron Pluimert aan-
gesteld als locatiedirecteur. Tij-
dens de afscheidsreceptie van 
Groen wordt een intentieover-
eenkomst getekend tussen het 
TCV, InstallatieWerk en ROC No-
va College. Deze overeenkomst 
staat garant voor doorlopen-
de opleidingen in de installa-
tie- elektrotechniek van vmbo B 
naar mbo niv 2.  Installatiewerk 
zorgt voor een moderne oplei-
ding met veel ervaring in het 
werkveld. Door de stage in het 
vmbo al uit te voeren onder lei-
ding van het mbo, ontstaat er 
ruimte om de opleiding te ver-
sterken en mogelijk ook te ver-
snellen. In het komende school-
jaar gaan de scholen samen met 
Installatiewerk deze opleiding 
inrichten.  De huidige derde klas 
leerlingen van het TCV kunnen 
deze route in de vierde klas star-
ten. (foto: aangeleverd)

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Het huisdier van de-
ze week is Miesje. Miesje is een 
volslanke gesteriliseerde poes 
van 9 jaar oud. Ze wacht al heel 
lang op een nieuw baasje. 
Ze woont het liefst alleen met 
haar nieuwe baasje en ze gaat 
haar eigen gangetje. Miesje 
gaat graag naar buiten en ze 
is niet lastig. Wie heeft er een 
plekje en een beetje liefde over 
voor Miesje?
Voor meer informatie over 
Miesje en alle andere dieren die 

een nieuw baasje zoeken bel 
met het Kerbert Dierentehuis 
aan de Heerenduinweg, tele-
foon 0255-515744. Het asiel is 
open van maandag tot en met 
vrijdag tussen 10.00 en 13.00 
uur en tussen 14.00 en 16.00 
uur en op zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur. 
Of kijk op www.dierenbescher-
ming.nl, twitter: @dierenbe-
scherming en Facebook.com/
dedierenbescherming. (foto: 
aangeleverd)

Leerlingen ontwikkelen 
nieuwe smaken ijs

IJssalon Bonasera en het Icht-
hus vonden elkaar in een op-
dracht voor de leerlingen van 
de 2e klas HAVO en VWO. Vier 
klassen met in totaal 110 leerlin-
gen deden mee aan dit project. 
De opdracht begon met een ex-
cursie naar de ijssalon in IJmui-

den. Bert demonstreerde on-
der andere hoe bananenijs be-
reid werd. Vervolgens deden de 
leerlingen vooronderzoek door 
op het internet en via enquêtes 
informatie te verzamelen over 
trends binnen ijssmaken en al 
bestaande smaken. Op school 

waren ijsmachines aangeschaft. 
Om te oefenen werden er in de 
klas variaties op bananenijs ge-
maakt.
De leerlingenteams bedachten 
twee ideeën voor nieuwe sma-
ken en bereidden die in de klas. 
Het beste recept kon nogmaals 
verbeterd worden. Uiteindelijk 
werd een receptuur geschreven, 
zodat het ijs zo nagemaakt kon 
worden in de ijssalon.
Vorige week kwamen Bert en 
Graziella vier keer naar Driehuis, 
om de ijssmaken van de leerlin-
gen te testen. In een lokaal ston-
den de leerlingenteams achter 
tafels om hun smaken via pos-
ters en recepturen te promoten. 
Daarna nam de jury plaats in 
een apart lokaal waar de teams 
stuk voor stuk langs kwamen 
om hun ijs te laten proeven. De-
ze Masterchef opzet maakte het 
extra spannend voor de leerlin-
gen. Ouders waren ook uitgeno-
digd om het ijs te proeven.
Per klas werd er een winnaar be-
kend gemaakt. Bert en Graziel-
la hopen alle vier smaken in de 
ijssalon te kunnen aanbieden 
op verschillende tijdstippen. De 
winnende ijssmaken waren: ka-
ki-kwark-ijs, marshmallow-ijs, 
abrikozen-witte chocolade-ijs 
en tonkabonen-pure chocola-
de-ijs. (foto: aangeleverd)

Driehuis - Op het Technasium van het Ichthus Lyceum in Driehuis 
wordt het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) gegeven. Leerlin-
gen werken in teamverband projectmatig aan actuele bètatech-
nische opdrachten uit de praktijk. Onderzoek aan voeding hoort 
daar ook echt bij.
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Jan Pieter Bommel zet aan 
tot nadenken over het leven 
Velsen - Auteur Jan Pieter Bom-
mel uit Velsen-Zuid wijdde zich 
na zijn carrière in het bankwezen 
geheel aan de theologie. Hij pro-
moveerde tot doctor in theologie 
en schreef zijn boek ‘Geloofsgroei 
door Bijbelstudies’. Hierin zijn ver-
schillende Bijbelstudies gebun-
deld, die de lezer aanzetten tot 
re�ecteren over de werkelijke be-
tekenis achter het leven als mens 
en als Christen. 
Eind juni verscheen zijn boek ‘Ge-
loofsgroei door Bijbelstudies’ bij 
Uitgeverij Boekscout. Dit is een 
bundel Bijbelstudies als een toe-

gankelijke leiddraad dat de lezer 
aanzet tot het re�ecteren over 
wat het betekent om een leven 
te leiden als mens en als Christen. 
Er worden speci�eke onderwer-
pen behandeld, maar de toon en 
de inhoud van dit boek stijgt hier 
boven uit en inspireert tot het na-
denken over het leven buiten de 
meditatie of stille tijd.
Jan Pieter Bommel voltooide in 
de avonduren een rechtenstu-
die (privaatrechtelijke richting) 
en maakte daarna een carrière 
in het bankwezen, van kantoor-
directeur, rayondirecteur en on-

derdirecteur tot directeur van 
een algemene bank. In zijn vrije 
tijd werkte hij in de evangelisatie 
en als ouderling in gereformeer-
de en christelijke gereformeerde 
kerken. 
Op een bepaald moment stap-
te hij uit het bankwezen om zich 
geheel aan de theologie te wij-
den. Hij voltooide een academi-
sche opleiding, die werd afgeslo-
ten met een promotie tot doctor 
in de theologie aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam.
ISBN: 9789402246117. Verkoop-
prijs: 19,50 euro. 

Afzwemmen bij IJRB

Vrijdag 22 juni deden 34 en-
thousiaste kinderen examen 
voor één van de ABC-diploma’s. 
Begin dit jaar heeft de Nationa-
le Raad Zwemveiligheid nieuwe 
exameneisen bekendgemaakt. 
Er werd bij de IJRB nu voor het 
eerst afgezwommen volgens 
deze nieuwe eisen. De kinderen 
deden het allemaal erg goed 
en konden na a�oop hun fel-
begeerde diploma in ontvangst 
nemen.

Op 29 juni werd door 45 kandi-
daten afgezwommen voor een 
reddingsdiploma. Alle examen-
kandidaten deden een praktijk-
examen in het zwembad en aan 
de badrand. Voor de hoogste 
drie diploma’s wordt er ook een 
theoretisch examen afgeno-
men. Iedereen heeft zijn of haar 
vaardigheden goed kunnen la-
ten zien en kreeg aan het eind 
van het examen het diploma.
De IJmuider Reddingsbrigade 

heeft als doel het voorkomen 
van de verdrinkingsdood. Men-
sen leren (reddend) zwemmen 
is één van de manieren dit doel 
te behalen. Daarom zwemt de 
IJRB elke vrijdagavond in zwem-
bad de Heerenduinen en leiden 
de instructeurs op vrijwillige 
basis zo veel mogelijk mensen 
op voor de ABC-diploma’s en 
reddingsdiploma’s.
Sinds afgelopen weekend rich-
ten de vrijwilligers van de IJRB 
zich volledig op het beveili-
gen van het strand en omge-
ving. Na de zomervakantie gaat 
het nieuwe zwemseizoen weer 
van start op 14 september. (fo-
to: IJRB)

IJmuiden - Het zwemseizoen van de IJmuider Reddingsbrigade 
(IJRB) zit er na de laatste zwemavond van vrijdag 6 juli op. Met 34 
kandidaten die deze maand een ABC-diploma hebben behaald en 
45 kandidaten die een reddingsdiploma hebben behaald, is het 
seizoen zeer positief afgesloten. 

IJmonders bekijken 
natuur op terrein Tata
IJmuiden - Een groep van 50 in-
woners uit de IJmond heeft af-
gelopen weekend deelgeno-
men aan een unieke natuurexcur-
sie. Onder begeleiding van twee 
boswachters van PWN werd een 
kijkje genomen in de verrassend 
veelzijdige natuur op het terrein 
van Tata Steel.
Op het zuidwestelijk deel van het 
terrein werd een bezoek gebracht 
aan de locatie waar wel duizend 
exemplaren van het zeldzame 
hondskruid (orchidee) in bloei 
staan. 
Vanaf die heuvel kun je ook goed 
zien waarom het belangrijk is dat 

Tata Steel en PWN samenwer-
ken om de natuur te versterken: 
de natuur op het terrein van het 
staalbedrijf loopt naadloos over 
in het duingebied dat door PWN 
wordt beheerd. 
Er werd ook een bezoek gebracht 
aan het gebied tegenover de 
Koudbandwalserij op het noord-
terrein, met een kolonie oever-
zwaluwen, een natte duinvallei 
met duizendguldenkruid en de 
moeraswespenorchis (orchidee), 
een bos met eiken en meidoorns 
van meer dan 100 jaar oud en een 
sloot met adelaarsvarens en zwa-
nenbloemen. (foto: Tata Steel)

Santpoort-Zuid - De koren 
Sound of Life uit Uitgeest en het 
Naaldkoor uit Santpoort-Noord 
zingen samen op de Ruïne van 
Brederode! Dat gebeurt op zon-
dagmiddag 15 juli van 14.30 tot 
16.00 uur met tussendoor een 
pauze. De koren zorgen voor een 
afwisselend repertoire en er komt 
een special guest! De entree voor 
de Ruïne is 5 euro per persoon. 

Voor kinderen tot en met 3 jaar 
is de toegang gratis, kinderen tot 
en met 11 jaar betalen 3 euro. U 
kunt vooraf en na het concert de 
Ruïne bezichtigen. 
Deze koren zongen al eerder sa-
men tijdens de uitvoering van 
de plaatselijke Passion in 2017. U 
bent van harte welkom om te ko-
men luisteren en mee te zingen! 
(foto: aangeleverd)

Concert De Jonge Stem zorgt 
voor enthousiaste reacties

Wat bezoekers vooral aangreep was het enthousiasme van deze 

groep jongeren, die ieder week-
end repeteert en ook in staat is 
om - tussen de voorbereidingen 
van Shrek, the Musical door - zo’n 
jubileumconcert op de planken 
weet te brengen. Complimenten 
gaan ook uit de muzikale begelei-
ding en regie. 
Niet onvermeld mag blijven, 
dat ook een aantal nummers uit 
Shrek al werd uitgevoerd. Nu al 
is duidelijk, dat deze voorstelling 
op 9 en 10 november één van de 
topmusicals van De Jonge Stem 
gaat worden. De solonummers 
waren indrukwekkend en ook het 
ensemble liet duidelijk van zich 
horen. De muziek ligt gemakke-
lijk in het gehoor en ook op het 
toneel valt wat te verwachten, ze-
ker als de kostuums klaar zijn. 
De opbrengst van deze voorstel-
ling was uiteindelijk 1.200 eu-
ro. Dit geld wordt weer gesto-
ken in decor en kleding. Een aan-
tal bezoekers ging met een leuke 
prijs naar huis, omdat aan de toe-
gangskaartjes ook een loterij ver-
bonden was. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Zondag gaf De Jonge Stem een concert in de 
theaterzaal van De Wildeman. De jeugdmusicalvereniging zong 
een selectie van nummers uit oude en nieuwe musicals. De num-
mers stonden als een huis en vanuit de zaal werd zeer enthousi-
ast gereageerd.

Velsen - UNICEF Nederland viert 
dit jaar het eerste lustrum van de 
bridgedrive ‘Harten Troef voor 
UNICEF’. Dit gebeurt  in samenwer-
king met de Nederlandse bridge-
bond. Dit evenement wordt jaar-
lijks gehouden rond 20 novem-
ber, de Internationale dag voor de 
Rechten van het Kind, het enige 
verdrag dat door bijna alle landen 
in de wereld is ondertekend. Toch 
is het helaas nog steeds zo dat veel 
kinderen verstoken blijven van 
een veilige leefomgeving, voedsel 
en onderwijs. De opbrengst van 
‘Harten Troef voor UNICEF’ gaat 
dit jaar naar alle vluchtelingenkin-
deren. Kinderen op de vlucht heb-
ben zeer dringend hulp nodig, zo-
als een dak boven hun hoofd, goe-
de voeding, medische zorg, onder-
wijs en een veilige omgeving. Le-
ren, spelen, gezond opgroeien in 
een veilige omgeving: dat zit er 
niet in als kinderen op de vlucht 
zijn. UNICEF doet haar uiterste 
best om in deze con�ictgebieden 
hulp te bieden. Op zondag 18 no-
vember organiseert UNICEF regio 
Velsen een bridgedrive in Velser-
hooft, Valckenhoe�aan 1b in Sant-
poort-Noord. De kosten zijn 15 eu-
ro per persoon, inclusief ko�e met 
wat lekkers bij ontvangst en tus-
sendoor verscheidene borrelhap-
jes. Er zijn diverse prijzen te win-
nen. Inschrijven kan via tmeije-
ring2009@hotmail.com of gbauri-
tius@hotmail.com onder vermel-
ding van uw naam, telefoonnum-
mer, de naam van uw bridgepart-
ner en uw speelsterkte (A B of C). 
Na betaling naar rekeningnummer 
NL76INGB0006897486 ontvangt u 
bevestiging van deelname.

Velsen bridget 
voor Unicef

Extra publieksdagen 
op Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Om de vele toeristen 
en vakantiegangers de mogelijk-
heid te bieden om het Forteiland 
te bezoeken zijn er extra bezoek-
dagen ingelast op de woensda-
gen 18 juli, 25 juli, 8 augustus en 
15 augustus.
Onder begeleiding van ervaren 
gidsen krijgen bezoekers gedu-
rende 1,5 uur een boeiende rond-
leiding in en rond het uit 1888 da-
terende pantserfort dat door zijn 
ligging bij de sluizen en in het ha-
vengebied in 1910 het zwaarte-
punt werd van de Positie IJmui-
den. In 1940 namen de Duit-
sers de Positie IJmuiden over en 
noemden het toen de Festung 
IJmuiden. Vandaar de vele bun-
kers op en om het Forteiland. Het 
toen  52 jaar oude Fort deed daar-
bij dienst als manschappenver-
blijf en opslagruimte voor onder 
andere munitie. Vogelliefhebbers 
kunnen genieten van de hon-
derden meeuwen die in een be-

schermde kolonie op het eiland 
broeden en er hun jongen groot 
brengen.
Er is op deze woensdagen slechts 
één overtocht naar het Fortei-
land, die wordt verzorgd door 
m.s. Koningin Emma van af de 
Kop van de Haven. De boot ver-
trekt om 12.45 uur en de retour-
vaart vanaf het eiland is om 15.15 
uur. Men kan in de Koepelzaal 
van het Fort, of op het aangren-
zende buitenterras, genieten van 
een versnapering of een drank-
je. Pinnen is helaas op het eiland 
niet mogelijk. Voor mindervali-
den is het fort met zijn soms nau-
we gangen en trapjes moeilijk be-
gaanbaar.
Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten 12,50 euro. 
Bestellen kan via www.ijmuiden-
serondvaart.nl of 0255-511676. 
Ook aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten worden 
gekocht. (foto: Joke van Graas)

Twee koren op de Ruïne

Rommelmarkt 
tijdens 
jaarmarkt
IJmuiden - Zaterdag 21 juli van 
09.00 tot 16.00 uur wordt weer 
een grote rommelmarkt tijdens 
de jaarmarkt op de Kennemer-
laan gehouden. Er zullen weer 
veel kramen staan die vol liggen 
met van alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil verko-
pen kan een kraam huren. Een 
kraam huurt u voor maar 25 euro 
(per kraam). Bel voor meer infor-
matie of reserveringen voor een 
kraam naar 0255-533233 of 06-
10475023.

Sporten en 
knutselen 
op ’t Asfalt
Velserbroek - De zomervakantie 
begint dit jaar weer met Sonrise. 
En dat betekent een hele week ge-
nieten van sport, spel en creativi-
teit. Van 23 tot en met 27 juli zijn 
jonge sporters vanuit verschillen-
de kerken aanwezig op ’t Asfalt 
bij het Zwanebloemplantsoen. 
Sonrise Velserbroek is voor ieder-
een uit Velserbroek en de omrin-
gende dorpen. De afgelopen ja-
ren zijn er al vele vriendschap-
pen gesloten tijdens de verschil-
lende activiteiten. Overdag van 
14.00 tot 16.30 en in de avond van 
19.00 tot 21.00 uur is er een sport-
team aanwezig die met de kinde-
ren aan de gang gaat. Dit doen ze 
door bijvoorbeeld te voetballen, 
volleyballen of te knutselen. Ook 
dit jaar zijn er weer speciale activi-
teiten gepland, zoals een vossen-
jacht op donderdagavond, het af-
schieten van raketten op maan-
dag avond en een poppenthea-
ter op vrijdagmiddag. Op de Fa-
cebookpagina van Sonrise Velser-
broek is binnenkort het hele pro-
gramma te vinden.
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https://www.jutter.nl/news_hg/news_hg_wk28_2018_dorpsfeest.pdf
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Natuurwandeling
bij Een Zee van Staal
Wijk aan Zee - Op zondagmid-
dag 15 juli is er weer een speci-
ale rondleiding op het Beelden-
park Een Zee van Staal. 
Tijdens deze wandeling geeft 
een natuurkenner uitleg over 
de bijzondere flora en fauna in 
dit Natura 2000-gebied. Wel-
ke zeldzame planten gedijen 
juist goed onder de rook van de 
staalfabriek? 
Is de roodborsttapuit nog te 
zien op zijn favoriete beeld? 

Een Zee van Staal-gids vertelt 
over de stalen beelden en hun 
relatie tot de natuur, zoals de 
vogels van José Rault. De toe-
gang inclusief rondleiding is 
gratis. 
Opgeven is niet nodig. Het 
beeldenpark bevindt zich op 
de hoek van de Bosweg en de 
Reyndersweg in Wijk aan Zee. 
De wandeling begint om 14.00 
uur vanaf de entree van het 
park. (foto: aangeleverd)

Terug in de tijd bij
het Bunkermuseum
IJmuiden - In het eerste weekend 
van juli vond bij het Bunker Muse-
um IJmuiden het historisch week-
end plaats. Onder andere waren 
hier aanwezig Britse Paratroe-
pers. Zij vertelden aan de nieuws-
gierige en enthousiaste bezoe-
kers dat hun uitrusting maar liefst 
35 kilogram woog. 
De militairen in die tijd waren 
vaak amper 18 jaar oud! Soldaten 
van de Wehrmacht ‘bewoonden’ 
de bunkers en lieten zien hoe het 
er in die tijd in de bunkers aan 
toe ging. De ogenschijnlijke rust 

van de militairen werd regelma-
tig wreed verstoort door strijders 
van het verzet die de telefoonlij-
nen doorsneden. Ook de jeugdi-
ge bezoekers werden door het 
verzet aangespoord om a�ches 
te verspreiden, ze kregen de op-
dracht mee deze onder geen be-
ding aan Duitse militairen te to-
nen!
Heeft u het historisch weekend 
gemist? In september staat er 
weer een reantactment spektakel 
op de agenda bij het Bunker Mu-
seum IJmuiden. (foto: WN 2000)

Man ernstig gewond
na val met scooter
IJmuiden - Een man is in de nacht 
van vrijdag op zaterdag ernstig 
gewond geraakt bij een verkeers-
ongeval in IJmuiden. Het slacht-
o�er ging rond 02.00 uur met zijn 
scooter onderuit. Dat gebeurde 
ter hoogte van de Hema.
Bij zijn val kwam het slachto�er 
hard met zijn hoofd op de stenen 
terecht. Meerdere ambulances en 
een traumahelikopter kwamen 

ter plaatse om eerste hulp te bie-
den. Het slachto�er werd door 
ambulancepersoneel gestabili-
seerd en later bood de ingevlo-
gen trauma-arts extra hulp. Na de 
eerste zorg ter plaatse is de man 
met spoed overgebracht naar het 
VU ziekenhuis in Amsterdam.
Het is nog onduidelijk waardoor 
de man onderuit is gegaan. (foto: 
Michel van Bergen)

Reddingsbrigade 
geeft belangrijke 
strandtips
IJmuiden - In de zomermaan-
den is de kans op verdrinking 
groot. Reddingsbrigade Ne-
derland heeft daarom in sa-
menwerking met de Royal Life 
Saving Society (RLSS) UK een 
nieuwe poster gemaakt met 
belangrijke strandtips. 
Elk jaar verdrinken er mensen 
omdat ze niet letten op hun ei-
gen veiligheid of die van ande-
ren. Reddingsbrigade Neder-
land stelt zich daarom ten doel 
om op allerlei manieren tips en 
adviezen te geven. 
Met als basis een sterke missie 
en visie. Reddingsbrigade Ne-
derland spant zich met al haar 
ter beschikking staande mid-
delen in voor het voorkomen 
en bestrijden van de verdrin-
kingsdood in Nederland. Bij die 
missie hoort de visie van Red-
dingsbrigade Nederland dat 
alle Nederlanders veilig van 
water moeten kunnen genie-
ten. Als enige reddingsorgani-
satie die in heel Nederland ac-
tief is, wordt mensen geleerd te 
zwemmen en zichzelf en ande-
ren te redden. Om de kans op 
verdrinking zo klein mogelijk 
te maken, benadrukt Reddings-
brigade Nederland - evenals 
RLSS UK - hoe belangrijk het is 
om de deze tips ter harte te ne-
men.
Zoek de reddingsbrigade! Als je 
een plekje zoekt om af te koe-
len, kijk dan eerst waar de life-
guards van de reddingsbriga-
de toezicht houden en ga daar 
het water in. Wees voorbereid 
op koud water! Een meer of de 
zee is vaak veel kouder dan je 
denkt. Koud water kan je in le-
vensgevaarlijke problemen 
brengen. Ga niet te ver! Zwem 
altijd langs de kust, dan zwem 
je nooit te ver van het strand af. 
Wees voorbereid op stroming! 
Stroming in water kan heel 
sterk zijn. Zit je in een stroming; 
blijf kalm, zwem met de stro-
ming mee en roep om hulp! 
Zwem er niet tegenin; je put je-
zelf alleen maar uit. Ga nooit al-
leen! Ga samen zwemmen, dan 
is er altijd iemand om je te hel-
pen als er iets misgaat. 

Afzwemmen bij VZV
De temperatuur op deze zomer-
se dag was zo rond de 22 graden, 
binnen liep het kwik een paar 
graden hoger op door het gro-
te aantal supporters. Snel geteld 
waren er toch zo’n 160 volwasse-
nen binnen. 
Om 15.00 uur kon het afzwem-
men beginnen in een feeste-
lijk versierde zwemzaal. Bij VZV 
wordt in dit jubileumjaar ook al 
afgezwommen volgens de nieu-
we richtlijnen van de Nationale 
Zwemraad Zwemveiligheid waar-
bij de C kandidaten het grootste 
pakket van vaardigheden moe-
ten laten zien. Zij beten daar-

om dan ook de spits af gevolgd 
door de B kandidaten en daarna 
de jongste groep voor het A di-
ploma. 
Voor het C diploma slaagden Jim 
de Winter, Moussa Dolleh, Romee 
de Visser, Malak el Abbassi, Jens 
Peters, Mila Remmers, Liyana el 
Seguing, Mahsa Jamali en Mo-
hammad Mousa. 
B-diploma: Amir Altamimi, Jos-
hua van der Wester, Donny van 
Bemmelen, Jodi Martens, Le-
vi Correia, Lina Heemskerk, Aley-
na Ozbek, Yoann Jansen, Noa de 
Bruijn, Pepijn de Mik, Jelle de Vlie-
ger, Abel Luhrsen, Damian Have-

man, Amy Smakman, Delilah Da-
mes, Amy van Waveren, Jazzley 
Westerwal, Joey Groen en Eben 
Vrijhof. 
A-diplima: Vincent Brussee, Va-
jenne Evers, Sepp de Smit, Safa 
Ghazal, Finn Korbee, Jayjay Hui-
bers, Gwenndolijn Groot, Nora 
van Leeuwen, Elize Aardenburg, 
Nourya Shabo, Sepp de Ruiter, 
Axel Oudendijk, So�e Zwirs, Jay-
den Weijs en Julia Kuijpers.
Om het jubileum luister bij te zet-
ten kregen alle geslaagden bij 
hun felbegeerde diploma nog 
een feestelijke handdoek van de 
Nationale Raad Zwemveiligheid 
uitgereikt, een presentje wat  bij 
een ieder, een nog grotere lach 
op het gezicht toverde. (foto: Ron 
Pichel)

IJmuiden - Afgelopen zondag 8 juli werd er bij de 90-jarige Vel-
serZwemVereniging (VZV) voor de laatste keer dit seizoen afge-
zwommen voor het ZwemABC.

Telstar presenteert 
selectie op open dag

Kinderen kunnen op het veld 
deelnemen aan diverse voetbal-
spellen, via een actieve zoektocht 
kennismaken met de spelers en 
mooie prijzen winnen. Bezoekers 
van de open dag kunnen ook een 
kijkje nemen in de spelersbus en 
natuurlijk wordt er Telstar-kle-
ding verkocht. De open dag be-
gint om 11.00 uur. Van 12.00 tot 
14.00 uur zijn de spelers beschik-
baar voor handtekeningen. Voor 
de jeugd is er dan ook de mo-
gelijkheid om vragen te beant-

woorden die ze alleen via spe-
lers kunnen beantwoorden. Ze 
kunnen daarmee prijzen winnen. 
Om 14.30 uur geeft technisch di-
recteur Piet Buter een presenta-
tie over de manier waarop Tel-
star spelers scout. Op hetzelfde 
moment start het drieluik tussen 
VSV, Stormvogels en Telstar. Rond 
17.15 uur is er een handtekenin-
genmoment aan de rand van het 
het veld. De open dag eindigt om 
17.45 uur. Zie ook www.sctelstar.
nl. (foto: Ron Pichel)

Velsen-Zuid - Zaterdag staat de traditionele open dag van Telstar 
weer op het programma. Fans kunnen in het Rabobank IJmond 
Stadion kennismaken met de nieuwe selectie en genieten van de 
typische Telstar-sfeer. De toegang is gratis.
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‘Superblij dat ik naar de open dag ben gegaan!’

Vele kilo’s kwijt en 
een strakker lichaam
Velserbroek - ,,De open da-
gen bij Afslankstudio Velser-
broek zijn een groot succes, 
waar voor sommige mensen 
de drempel te hoog is om zo-
maar binnen te lopen bij de 
gezellige afslankstudio zijn de 
open dagen net dat zetje in de 
rug”, zegt eigenaresse Annet 
Kortekaas. 

Iedereen is elke dag welkom 
voor advies op het gebied van 
afvallen en huidverzorging, maar 
niet iedereen durft zomaar bin-
nen te stappen. Tijdens de open 
dagen kan iedereen een gratis 
intakegesprek krijgen. Ter waar-
de van 29,95 euro wordt de BMI-
meting gedaan, het vetpercen-
tage en gewicht uitgerekend en 
krijgt men advies wat de beste 
afvalmethode is om het doel sa-
men te bereiken! Zo ook Prisilla, 
die tijdens een open dag advies 
ging vragen en nu na vijf behan-
delingen Cryolipolyse (vet be-
vriezen) en een BIO HCG kuur, de 
gelukkigste vrouw op aarde is. 
,,Ik wilde zo graag afvallen en 

weer een strakker lichaam krij-
gen. Maar wat ik ook probeer-
de het wilde gewoon niet luk-
ken. Iedere week opnieuw ging 
ik beginnen, om na een paar da-
gen weer in mijn oude patroon 
te belanden. Nu ben ik 11 kilo 
lichter en superblij. De dames 
van Afslankstudio Velserbroek 
zijn heel aardig, behulpzaam en 
willen maar één ding, samen het 
gewenste resultaat bereiken. En 
dat is gelukt!” 
Annet heeft altijd het allernieuw-
ste op het gebied van afvallen, 
de cryolipolyse is echt uniek, ve-

le centimeters verdwijnen per 
behandeling en het vet blijft de-
�nitief weg. Om geen wachtlijs-
ten te krijgen heeft Annet ver-
leden week haar vijfde apparaat 
aangeschaft. ,,We willen ieder-
een kunnen helpen zonder dat 
je weken moet wachten. Voor de 
warme zomerdagen is er nu Avi 
Slank Detox thee! Zeer dorstles-
send en je valt er makkelijk van-
af, voor slechts 20 euro valt u 
snel 3 tot 5 kilo af. Ook op het ge-
bied van huidverzorging zijn de 
nieuwste cremes weer in de sa-
lon aanwezig. De lifting en con-
touring creme voor huidproble-
men, vertraagt de veroudering, 
reduceert de diepere lijntjes, 
rimpels en verslapte gezichts-
contouren. Het legt de focus op 
lifting, versteviging, toning en 
elasticiteit. Maandag start de Af-
slanken op maat adviesdagen en 
kunt u vrijblijvend binnen lopen 
voor advies! Gewoon doen en 
ook u gaat strak de zomer in!” 
Afslankstudio Velserbroek, Klom-
penmakerstraat 7, telefoon 023-
5490556. (foto: aangeleverd)
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Zonder vissers zou strand écht vuilnisbelt worden

Iedere week vlak voor het week-
end worden in 12 havens in Ne-
derland big bags aangeleverd 
met afval uit zee. Jaarlijks gaat 
het om een hoeveelheid van 
iets meer dan 300.000 kilogram. 
Dit afval wordt verzameld tij-
dens het vissen door de beman-
ning van meer dan 100 kotters. 
Op deze manier wordt de Noord-
zee schoner, maar spoelt het af-
val ook niet aan op de stranden. 
Recent besloot ook Rederij Jac-
zon, dochteronderneming van 
Cornelis Vrolijk, mee te doen. 
Met de deelname worden deze 
week nog eens 13 schepen toe-
gevoegd aan de Fishing for Lit-
ter vloot.
Het internationale visserijbe-
drijf Cornelis Vrolijk is actief in 
de vangst, kweek, verwerking 
en verkoop van vis, visproduc-
ten en garnalen. Zij leveren hier-
bij een belangrijke bijdrage aan 

de voedselzekerheid van miljoe-
nen mensen, maar erkennen ook 
hun verantwoordelijkheid voor 
het behoud van gezonde visbe-
standen, het minimaliseren van 
de milieubelasting en goede ar-
beidsomstandigheden. 
Vaak wordt de visserij genoemd 
als mede veroorzaker van de ver-
vuiling van zeeën en oceanen. In 
de Stille Oceaan zou ruim 46% 
van het afval bestaan uit visnet-
ten. In de Noordzee is het beeld 
echter heel anders. Netten zijn te 
kostbaar om te verliezen en de 
vissers zijn bewust bezig met af-
val. Tijdens een bijeenkomst op 
vrijdag 6 juli waarin de vissers 
werden geïnformeerd over het 
project Fishing for Litter vertel-
den zij met nadruk dat huisvuil 
en ander afval niet overboord 
gaat. Ook al neemt het ruimte in 
beslag en gaat het soms stinken. 
,,Netwerk wordt sowieso steeds 

minder opgevist. En wanneer dit 
gebeurt gaat het vaak om exem-
plaren van meer dan 20 jaar oud. 
Wat we wel veel in onze netten 
vinden is troep van het strand, 
zoals blikjes en plastic. Vooral als 
we dicht langs de kust varen.” 
Het project Fishing for Litter 
wordt gecoördineerd door KI-
MO, de Vereniging van Kustge-
meenten. Binnen de organisa-
tie is ook het secretariaat gehuis-
vest van de Green Deal Visserij 
voor een Schone Zee. Hierin ne-
men 20 partijen gezamenlijk ver-
antwoordelijkheid tot afvalpre-
ventie, afvalmanagement en af-
giftemaximalisatie. Zo wordt er 
gewerkt aan de verbetering van 
afvalvoorzieningen aan boord 
van vissersschepen en integraal 
afvalbeheer in havens. Dit bete-
kent dat er in steeds meer havens 
zoveel mogelijk afvalstromen ge-
scheiden in één container kun-
nen worden aangeleverd. Door 
vooraf te scheiden zijn er meer 
recyclemogelijkheden. 
Terwijl in Scheveningen de ge-
veilde verse vis wordt ingela-
den in koelvrachtwagens, wor-
den de big bags opgehaald door 

Dirk Pronk van Westkust Haven- 
en Duikservice. Deze rijdt het 
vuil uit zee naar de Haven Ont-
vangst Voorziening. Ondertussen 
zijn de vissers begonnen aan het 
onderhoud van de netten: vis-
pluis wordt vervangen en netten 
gerepareerd. Het oude vispluis 
gaat in speciale zakken en net-
werk wordt los bij de container 
geplaatst. Pluis en visnetten wor-
den door afvalinzamelaar Bek en 
Verburg gereinigd en kunnen di-
rect daarna verwerkt worden tot 
nieuwe producten. Het Fishing 
for Litter afval wordt gescheiden 
in 180 afvalstromen en tot wel 
95% gerecycled.
Recentelijk startte het visserijbe-
drijf Cornelis Vrolijk ook de sa-
menwerking met Green Deal 
partner Healthy Seas. Dit initia-
tief zorgt ervoor dat oude visnet-
ten omgezet worden in een hoge 
kwaliteit garen, welke gebruikt 
wordt in badkleding, vloerbe-
dekking en sokken. Healthy Seas 
verzamelde in 2017 in 3 Neder-
landse visserijhavens een record-
aantal netten met een totaal ge-
wicht van 143 ton. Hiervan kun-
nen honderdduizenden sokken 

gemaakt worden. In maart 2018 
werd de eerste lading van 25 ton 
oude netten bij Cornelis Vrolijk 
opgehaald. 
Veel van het afval dat is zee ligt 
is niet afkomstig van de maritie-
me sector maar van land. Ruim 
70% komt via rivieren of direct 
van het strand in de Noordzee. 
Binnen de Green Deal Visserij 
voor een Schone Zee en het pro-
ject Fishing for Litter wordt hard 
gewerkt de Noordzee en de vis-

sershavens schoon te maken en 
te houden. De vis die gevangen 
wordt ontwikkelt zich het beste 
in een schone en gezonde om-
geving en geen enkele schipper 
is blij met plastic troep in zijn vis-
net. Vissers nemen daarom hun 
verantwoordelijkheid. 
Ze houden de Noordzee schoon 
en voorkomen zo ook dat de 
stranden vervuild raken met af-
val uit zee. (foto Healthy Seas Ro-
bert Steenbergen)  

Regio - Het is nog donker, de matroos werpt in een geoefende be-
weging zijn lijn rond een bolder. De scheepsmotoren worden in 
hun achteruit gezet. Na een week op zee arriveren de kotters van 
Jaczon weer in Scheveningen. Het ruim van het schip vol tong, 
tarbot, schol en andere vis. Op het dek staat een gevulde stinken-
de big bag met afval. Ons afval.

Grachtenfestival
komt dichter bij jazz

Het Museumplein wordt op zater-
dagmiddag 11 augustus om 15.00 
uur opgevrolijkt met de muzikale 
energie van Dr. Brass. De heren 
van trio DHD spelen op zondag 12 
augustus om 11.00 uur Lazy Sun-
day Jazz in het Amstel Hotel; een 
set hedendaagse jazz met een Cu-
baanse twist. Op het ponton voor 
Festivalcentrum Het Compagnie-
theater kan men op diezelfde zon-
dag luisteren naar het Jong Me-
tropole, om 16.00 uur. In de tuin 
van het Hilton Hotel is het maan-
dagavond 13 augustus om 20.30 
uur goed toeven met muziek van 

het Trio Rambags, Stadhouders, 
Lijbaart & Jesse Schilderink. Lilly 
King staat deze avond om 19.00 
uur in het Festivalcentrum met 
het concert Hemelval.
 De heren van Dr. Brass zien we 
weer terug tijdens het lunch-
concert bij Circl op de Zuidas, op 
woensdag 15 augustus om 12.30 
uur. De Botanische Tuin op de Zui-
das is donderdag 16 augustus 
gastheer voor het lunchconcert 
om 12.30 uur met het Ian Cleaver 
Quartet. Het ponton op het Bin-
nenamstel bij Hotel De L’Europe 
is op donderdagavond 16 au-

gustus om 21.00 uur het podium 
voor Dutch Concert Big Band; op 
vrijdag 17 augustus is het hier de 
beurt aan de leden van Red Light 
Jazz Society om 21.00 uur.
De laatste dag van het festival is 
ook goed bedeeld wat jazz be-
treft met onder meer The Bop Col-
lective in Hotel The Grand. Hier 
spelen zij op zondag 19 augustus 
om 11.00 uur een set met groovy 
en energieke jazz. In het Erasmus-
park speelt Yannick Hiwat Sex-
tet om 13.00 uur en  Bruno Calvo 
Quartet om 15.00 uur.
Het volledige overzicht is te vin-
den op www.grachtenfestival.nl. 
Daar kunnen ook tickets worden 
gekocht, de concerten die buiten 
plaatsvinden zijn gratis toeganke-
lijk. (foto: Arjen Jan Stada)

Regio - Op het gebied van jazzmuziek heeft het Grachtenfestival 
een naam hoog te houden. Met een serie jazzconcerten van hoge 
kwaliteit in de hele stad heeft het festival voor alle bezoekers een 
divers aanbod.

Douaneregels

Top-10 reisbestemmingen 
buiten de Europese Unie

Regio - Ook deze zomervakan-

tie kiezen Nederlanders mas-
saal voor een vakantie naar een 
zonnig oord buiten de Europe-
se Unie. De absolute favoriet 
is Turkije, gevolgd door de Ne-
derlandse Antillen. Ook Kaap-
verdië doet het goed. Dit blijkt 
uit de meest recente boekings-
cijfers uit de ANVR/GfK Travels-
can. Hoewel 49,2% de Noord-
Hollandse reizigers kofferruim-
te vrijhoudt voor aankopen en 
souvenirs, is er veel onwetend-
heid over wat nu wel en niet 
mee mag door de Nederlandse 
Douane. De helft van hen heeft 
hier weleens over getwijfeld 
blijkt uit onderzoek in opdracht 
van de Douane. Om duidelijk-
heid te bieden voert de Neder-
landse Douane de zomercam-
pagne ‘De Wereldreiziger’. Via 
een handige app check je snel 

en eenvoudig per bestemming 
wat wel en niet mee terug mag 
naar Nederland.
Je ziet ze steeds vaker terug 
als woonaccessoire: schoon-
gemaakte en sierlijk bewerk-
te dierenschedels van bijvoor-
beeld een koe of buffel. Maar 
of je dit nu wel of niet mee naar 
huis mag nemen uit Indonesië 
is een lastige vraag. Dit blijkt uit 
een peiling van de Douane on-
der 1046 Nederlanders die een 
of meerdere bestemmingen uit 
de top-10 reisbestemmingen 
heeft bezocht. 81,4% van de 
Noord-Hollanders denkt dat dit 
niet mag, maar dit mag gewoon 
mits deze goed is schoonge-
maakt. Ook over de vraag of een 
literfles Mexicaanse Mezcal met 
de bekende worm mee naar 
huis mag is veel twijfel. 61,2% 

denkt dat dit niet mag. Dit mag 
wel omdat een worm geen be-
dreigde diersoort is. Wie in New 
York een nieuwe pro tablet of 
laptop koopt met een aankoop-
waarde boven de € 430 kan juist 
niet zomaar langs de Douane 
lopen. Deze hoor je aan te ge-
ven en je moet hier belasting 
over betalen. Slechts 29,6% van 
de Noord-Hollanders is hiervan 
op de hoogte.
De top-10 populairste bestem-
mingen buiten de EU*:
1. Turkije; 2. Nederlandse Antil-
len; 3. Egypte; 4. Verenigde Sta-
ten; 5. Indonesië; 6. Kaapverdië; 
7. Thailand; 8. Marokko; 9. Mexi-
co; 10. Canada.
Zo’n 7 op de 10 Noord-Holland-

se reizigers (71,9%) zegt wel-
eens een souvenir of ander pro-
duct te kopen op reis. Verras-
send genoeg blijken deze aan-
kopen vooral voor eigen ge-
bruik (88,7%). Bijna 40% van 
de (schoon)ouders (39,8%) kan 
een presentje verwachten.
Vertrek jij binnenkort naar een 
vakantiebestemming buiten 
de EU? Met de Douane Rei-
zen App voor Android en iOS 
check je eenvoudig wat mee te-
rug naar huis mag. Twijfel je als-
nog? Check Douane.nl of deel 
je vraag of foto op Facebook of 
Twitter via #magditmee en de 
douaniers zoeken het voor je 
uit.
Over het onderzoek Het onder-

zoek is van 21 tot en met 28 ju-
ni 2018 uitgevoerd door Panel-
Wizard in opdracht van de Dou-
ane. Aan het onderzoek namen 
1046 respondenten deel van-
af 18 jaar die minstens een van 
de top-10 bestemmingen bui-
ten de Europese Unie hebben 
bezocht. 

* Over de top-10 reisbestem-
mingen De top-10 is gebaseerd 
op de meest recente maande-
lijkse ANVR/GfK Travelscan. Het 
betreft online en offline boekin-
gen bij ANVR-reisondernemers 
voor de zomer en met name 
pakketreizen. De Canarische Ei-
landen zijn niet opgenomen in 
deze top-10. (foto: aangeleverd)

Drukke open dag IJRB
IJmuiden - Op zondag 30 juni was er een open dag en reünie bij de IJmuider Reddingsbrigade. Dit van-
wege het 85-jarig bestaan van de vereniging. Het was heerlijk weer en vanaf 11.00 uur kwamen de eerste 
bezoekers binnenlopen. Al het materiaal stond uitgesteld om van dichtbij te bekijken en voor de kinde-
ren was er een speurtocht door de gehele post. Halverwege de middag werd er een reünie gehouden voor 
oud-leden van de vereniging die onder genot van een hapje en drankje herinneringen op konden halen. 
Ondertussen was de strandploeg druk bezig met meerdere hulpverleningen. Er werd assistentie verleend 
aan Reddingsbrigade Bloemendaal en Wijk aan Zee. Tevens was er een persoon onwel bij één van de pavil-
joens. Wij kijken terug op een geslaagde open dag en reünie. (foto: IJRB)
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Tentoonstelling die ertoe 
doet in Tropenmuseum

Kleding is een van de sterkste ma-
nieren om een statement te ma-
ken over wie je bent. Dat geldt 
zeker voor de kleurrijke kente en 
waxprints. Deze sto�en zeggen 
heel duidelijk: ik voel mij verbon-
den met Afrika. Beide sto�en heb-
ben een lange traditie: kente is 
koninklijk textiel uit Ghana, wax-
prints van Vlisco zijn een Neder-
lands product dat sinds anderhal-
ve eeuw populair is in West-Afrika. 
Ze werden voor veel mensen het 
symbool van Afrikaanse kleding. 
In Things That Matter laat het Tro-
penmuseum zowel traditionele 
sto�en als hedendaagse creaties 
van jonge ontwerpers zien.

Spelen met woorden en letters: 
in sommige culturen is taal de 
belangrijkste vorm van kunst. 
De landen in het Midden-Oos-
ten staan bekend om hun crea-
tieve omgang met taal. De kunst 
van het dichten, maar ook de 
kunst van het schrijven – kalligra-
�e – wordt er op het hoogste ni-
veau beoefend. Steeds worden er 
nieuwe vormen aan toegevoegd, 
zoals kalligra�ti die het klassie-
ke schoonschrift vertaalt naar 
de straat. eL Seed, een populaire 
Frans-Tunesische kalligra�ti-ar-
tiest met ongeveer 100.000 vol-
gers op Instagram, beschilder-
de het volledige paviljoen dat 

in het teken staat van het Arabi-
sche schrift. De verandering van 
het klimaat heeft ingrijpende ge-
volgen: ijs dat smelt in het Arc-
tisch gebied en eilanden die zin-
ken in de Grote Oceaan. Maar hoe 
bewaar je je cultuur als jouw land 
verdwijnt? Dit paviljoen laat zien 
welke verhalen je vertelt aan je 
kinderen en welke voorwerpen je 
koestert, aan de hand van voor-
beelden van de Marshalleilanden.
Dichter en klimaatactivist Kathy 
Jetnil-Kijiner sprak voor Things 
That Matter een bijzondere 
soundscape in. Daarin vertelt zij 
waarom de tentoongestelde ob-
jecten zo belangrijk zijn voor haar 
cultuur en hoe die cultuur op het 
punt staat te verdwijnen: wan-
neer de zeespiegel verder stijgt, 
zijn deze objecten de laatste tast-
bare overblijfselen van haar cul-
tuur. Het zet bezoekers aan het 
denken over klimaatverandering, 
duurzaamheid en cultureel erf-
goed.
De tentoonstelling Things That 
Matter is vanaf 13 juli 2018 vijf 
jaar lang te zien en komt tot stand 
met steun van de BankGiro Lote-
rij. Het paviljoen ‘Feest’ komt tot 
stand in samenwerking met Mu-
seum Catharijneconvent.

Regio - Wat neemt iemand op de vlucht mee om zich thuis te voe-
len? Hoe laten mensen met kleding zien dat ze trots zijn op hun 
wortels? Vanaf 13 juli beantwoordt het Tropenmuseum vragen 
zoals deze in de nieuwe tentoonstelling Things That Matter. De 
wereldberoemde museumcollectie staat daarin centraal: voor-
werpen van grote persoonlijke betekenis die tegelijkertijd nauw 
verbonden zijn met tien maatschappelijke onderwerpen van van-
daag, zoals migratie en afkomst. Videoportretten en audiofrag-
menten waarin mensen – uit Nederland en ver daarbuiten – hun 
persoonlijke verhaal delen, brengen de collectie tot leven. Zo ver-
telt Jörgen Raymann over het mixen van verschillende religies in 
zijn familie en spreekt Kathy Jetnil-Kijiner haar zorgen uit over de 
stijging van de zeespiegel en het e�ect daarvan op haar cultuur. 
De o�ciële opening vindt plaats op 12 juli in het Tropenmuseum 
en iedereen is welkom om dit evenement bij te wonen.

100 jaar Hoogovens door 
Lucasgilde Beverwijk
Dit jaar bestaat het bedrijf (tegen-
woordig Tata Steel geheten) 100 
jaar. Uit de geëxposeerde wer-
ken blijkt dat dit thema bij ieder-
een andere beelden en gevoe-
lens oproept. Vanuit de verschil-
lende ervaringen die de leden 
hebben met dit dynamische be-
drijf, zijn er schilderijen gemaakt 
die hieraan uitdrukking geven. 
De stijl is gevarieerd van �guratief 
tot licht abstract, waarbij er aan-
dacht is gegeven aan de gebou-
wen, het proces of de invloed op 
het omringende duinlandschap. 
De leden hebben in verschillende 
technieken gewerkt, zoals acryl-
verf, olieverf, druktechniek en 
pastelkrijt De leden hebben naar 
spannende invalshoeken ge-
zocht, zodat er een afwisselende 
tentoonstelling is ontstaan. 
Het thema 100 jaar Hoogovens 
heeft tot vele inspirerende mo-
menten geleid zoals goed te zien 
is in deze expositie. Deze expo-
sitie was tot eind juni te zien in 
het Gemeentehuis van Bever-
wijk. Een deel van de expositie is 
nu dus tot eind september te be-
wonderen in het Hoogovensmu-
seum, IJmuiden. Aankoop van 

schilderijen is ook mogelijk.
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl. (foto: aangeleverd)

Beverwijk - De teken- en schildervereniging Lucasgilde Beverwijk 
exposeert van 26 juni t/m eind september 2018 in het Hoogoven-
museum te IJmuiden. 

Groot openluchtpodium erbij 
op Dance en Dutch Valley

Het nieuwe podium komt op de 
plek van de grote tent die in de 
hoek van het hoogstgelegen veld 
stond (aan de kant van Velsen-
Zuid). Tijdens Dance Valley verzorgt 
Crazyland hier de programmering, 
een week later – tijdens Dutch 
Valley – is dit het domein van Go! 
Après Ski.
Ook in het entreegebied aan zuid-
kant van het festivalterrein wordt 
een wijziging doorgevoerd. Op de 
plek waar jarenlang de EHBO was 
gehuisvest, komt voor het eerst 
een tent te staan waarin artiesten 
optreden. Tijdens Dance Valley zijn 
dat dj’s van het Zweedse Axtone-

label, op Dutch Valley de Hollands 
Glorie-artiesten van Berk Music.
Dance Valley vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 11 augustus en duurt 
van 12.00 tot 23.00 uur. Op het 
hoofdpodium zijn Fedde le Grand, 
Quintino, Showtek en Steve Ao-
ki de headliners. De andere stages 
zijn Urban (onder meer Lil’ Kleine, 
Boef), Axtone, Crazyland (Chuckie, 
Dannic), Freestyle (The Partysquad, 
Pavo, JeBroer), Hardstyle (Crypto-
nite, Frontliner) en Crossover/Ec-
lectic (Billy the Kit). Op zaterdag 
18 augustus staat het terrein van 
13.00 tot 23.00 uur in het teken van 
Dutch Valley. Op het hoofdpodi-

um treden dan bekende artiesten 
op zoals Kensington, André Hazes, 
Mr. Polska, Broederliefde, JeBroer, 
Maan, Waylon, Barry Hay, Tino Mar-
tin, Alain Clark, Wolter Kroes en 
Kenny B. Er zijn nog zes anders sta-
ges waar de bezoekers van Dut-
ch Valley terecht kunnen: Hip Hop, 
Go! Après Ski, Bij ons in de Jordaan, 
Hollands Glorie, Foute Feest Festijn 
en het Disco Bingoparadijs.
Kaarten zijn te koop via www.dut-
chvalley.nl en www.dancevalley.nl. 
(foto: Friso Huizinga)

In de komende periode geven wij 
kaarten weg voor beide festivals. 
Houd hiervoor onze Facebookpa-
gina in de gaten! Meedoen kan tot 
1 augustus.

Velsen-Zuid - Dance Valley en Dutch Valley krijgen er een groot 
openluchtpodium bij. Dat heeft organisator UDC deze week be-
kendgemaakt.

Avontuurlijke verhalen
Santpoort-Noord - Het is bij-
na schoolvakantie. Tijd om vast 
wat leuke uitjes met de kinde-
ren te plannen!
Op donderdag 26 juli kun je 
in Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland komen luisteren naar 
verhalenvertellers Maya Plas en 
Nico van den Raad van De Blau-
we Kom. De boswachter brengt 
je naar een geheime plek in 
het bos bij Duin en Kruidberg 
(Santpoord-Noord) waar je 
kunt luisteren naar de mooiste 
verhalen!
‘s Ochtends vertellen verhalen-
vertellers Maya en Nico voor 
kinderen vanaf 3 jaar een ver-
haal over een ongehoorzaam 
hertje en een verdwaald jonge-
tje en over een bruine beer die 
graag een knuffelbeer wil zijn.
’s Middags vertellen zij voor 
kinderen vanaf 6 jaar verhalen 
over de wind, de seizoenen en 
een nieuwsgierig jongetje en 
over een kleine slimme kat en 
een luie hond. 
Neem een klapstoeltje of kus-
sentje en iets lekkers te eten 

of drinken mee en kom gezel-
lig luisteren!
Aanmelden kan via www.na-
tuurmonumenten.nl > natuur-
gebieden > nationaal-park-

zuid-kennemerland > agen-
da. Deelname kost 7 euro voor 
niet-leden van Natuurmonu-
menten. Leden betalen 4 euro. 
(foto: aangeleverd)

Gevestigd in IJmond? Doe ook mee om 
meer waarde te halen uit reststromen!

Uit de gesprekken met de be-
drijven bleek dat de volgen-
de materiaalstromen kansen 
bieden: vrachtwagenbanden, 
papier(slib), plastic en koel- en 
smeermiddelen. Jeroen Put van 
Cirkellab geeft aan: “Of een ma-

teriaalstroom echt ‘kansrijk’ is 
om daar economisch én ecolo-
gisch gewin mee te realiseren, 
wordt niet alleen bepaald door 
het beschikbare volume. Ook de 
motivatie en behoefte van de 
ondernemer zijn van belang, ge-

beurt er al wel of niet wat met 
een speci�eke stroom, de be-
schikbare technieken om te ko-
men tot hoogwaardige, circulai-
re oplossingen, de kansen voor 
de regionale economie en ver-
dere speci�caties van de materi-
aalstroom om daadwerkelijk een 
match te kunnen maken tussen 
bedrijven.” 
Voor wat betreft de vrachtwa-
genbanden wordt bijvoorbeeld 
gekeken of (meer) gebruikte 
banden gerefurbished kunnen 
worden voor hergebruik. Of als 
dat niet meer mogelijk is te ko-
men tot zuivere stromen, ofwel 

de verschillende materialen te 
scheiden waaruit een band is op-
gebouwd. 
Dit geldt ook voor de koel- en 
smeermiddelen. Voor plastic zijn 
er goede mogelijkheden om te 
komen tot een regionale kunst-
stofketen. In deze keten kunnen 
de partijen moderne technieken 
inzetten als 3d printen om plas-
tic afval om te zetten in nieuwe, 
waardevolle producten. En bij 
papier werken een aantal partij-
en verkennend samen om op in-
novatieve en energiezuinige wij-
ze papier te drogen. Ook is er in-
teresse in een techniek om mine-

ralen te halen uit papierslib en 
daar vulstof van te maken voor 
bijvoorbeeld papier, plastic en 
verf en van de vezels bio-olie te 
maken. 
Om deze vraagstukken nog ver-
der te concretiseren worden de 
komende maanden een aan-
tal ‘ronde’ tafels georganiseerd 
met relevante partijen, een aan-
tal testen gedaan en een aan-
tal vraagstukken uitgewerkt tot 
een businesscase. De pilot wordt 
naar verwachting binnen een 
kwartaal afgerond.
Bedrijven in de IJmond die 
stroom over of nodig hebben, 

of een beschikbare techniek in 
huis hebben voor (hoogwaardig) 
hergebruik, refurbishing of recy-
cling voor de stromen vrachtwa-
genbanden, papier(slib), plastic 
of koel- en smeermiddelen, kun-
nen contact opnemen met Thir-
za Monster via thirza@cirkellab.
nl of 06-28446512.
In dit platform zijn vertegen-
woordigd: de gemeenten Velsen, 
Beverwijk, Zaanstad, Amsterdam 
en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, TATA Steel, Zeehaven 
IJmuiden, Rijkswaterstaat, Ha-
venbedrijf Amsterdam, het Rijk 
en de Provincie Noord-Holland. 

IJmond - Cirkellab voert namens het Bestuursplatform Noord-
zeekanaalgebied, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz 
IJmond, een pilot circulaire economie uit op een aantal bedrijven-
terreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen vanuit 
een economisch verdienmodel in beeld te brengen en die vooral 
ook in gang te zetten. Na tientallen bedrijven gesproken te heb-
ben, zijn de eerste materiaalstromen gekozen om daar verdere 
stappen in te nemen. Cirkellab roept ook andere bedrijven in de 
IJmond op mee te doen.
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