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IJmuiden - Woensdag kon dan 
eindelijk de Hollandse Nieuwe 
worden gepresenteerd. Jan Mo-
lenaar van de Volendammer Vis-
handel aan de Cepheusstraat 
was zeer goed te spreken over de 
maatjesharing.
Vanwege het slechte seizoen werd 
het twee weken later voor de ha-
ring rijp werd geacht. Een echte 
Hollandse Nieuwe moet namelijk 
16 procent vet bevatten. En in het 
voorjaar groeit de jonge haring 
wel met 2 procent per dag. ,,Ik ben 

blij dat ze de haring de tijd gege-
ven hebben, want we hebben nu 
een topharing’’, zegt Molenaar. ,,In 
andere seizoenen heb ik wel eens 
langer moeten zoeken naar het 
beste vaatje. Nu had ik bij Hoek in 
Katwijk bij het eerste vat al geluk: 
precies de smaak die de IJmuide-
naar wil, niet te zilt en niet te zoet 
en zacht in de mond. Vanmorgen 
kwam journalist Huib Stam van 
het boek Haring hier proeven. Hij 
nam er niet één, maar acht!’’
Het eerste vaatje werd traditiege-

trouw woensdag in Scheveningen 
geveild voor een goed doel, dit 
jaar CliniClowns. 
In IJmuiden wordt vandaag (don-
derdag) net zo traditioneel en 
feestelijk het tweede vaatje ge-
veild in restaurant IJmond. De 
twee goede doelen van dit jaar 
zijn: Noodfonds Velsen dat Velse-
naren met schulden met raad en 
daad bijstaat en Stichting Telstar 
Thuis in de Wijk, een paraplu voor 
projecten met sport, jongeren en 
maatschappij. 

Velsen-Noord op zijn gezelligst
Dorpsfeest is toppertje
velsen-Noord - Drie dagen 
lang was het supergezellig in 
Velsen-Noord met de Thuis-
markt. Alleen de wind waaide 
zaterdag een beetje te fris door 
Velsen-Noord. Maar dankzij de 
grote tent konden de kinderac-
tiviteiten en de barbecue zater-
dag toch doorgaan, al was het 
binnen.
,,Zie je wel dat het toch gezellig 
kan zijn in Velsen-Noord’’, zegt 
een vrolijke meneer op zondag-
middag. Na de sportieve zes-
kamp op zondagochtend kon ie-
dereen uitblazen op de Amster-
damse middag. Het optreden 

van Ferry van ‘t Veld trok veel pu-
bliek. Er werd innig gedanst op 
de muziek en het leek erop dat 
de liefde hier en daar (weer) op-
bloeide.
Het leuke van de Thuismarkt is 
dat er voor elke doelgroep wel 
iets leuks te doen is en dat er al-
le ruimte is om bij elkaar te ko-
men, lekker te kletsen en naar 
muziek te luisteren. ,,Een evene-
ment als dit brengt de mensen 
weer bij elkaar,’’ zegt een jonge-
dame, eveneens op zondagmid-
dag. ,,Jammer dat het weer bijna 
voorbij is. Zelfs drie dagen lang 
is kort als het gezellig is.’’

Auto uitgebrand op A22

Santpoort-Noord - Een personenwagen is dinsdag aan het einde van de ochtend in brand gevlogen 
op de A22. De wagen kwam vlak voor de Velsertunnel tot stilstand. De brandweer kwam ter plaatse om 
het vuur te blussen maar de auto was niet meer te redden. De A22 richting Velsertunnel is vanaf de A9 
tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer. Toen de grootste vlammen waren geblust kon een rijbaan 
weer worden vrijgegeven. (foto: Michel van Bergen)
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Harddraverij terug in IJmuiden

Vijf dagen feest op Kennemerlaan
IJmuiden - IJmuiden krijgt een 
nieuw, vijf dagen durend zo-
merfestival. Tijdens Kenne-
merlaan Leeft worden van 
woensdag 17 tot en met zon-
dag 21 juli op de Kennemer-
laan en het Homburgplantsoen 
diverse sportieve en culinaire 
activiteiten gehouden. Op het 
Kennemerplein komt de groot-
ste kermis uit de historie van 
IJmuiden. Tijdens Kennemer-
laan Leeft werken lokale on-
dernemers met hart voor vis 
samen om een geslaagd eve-
nement neer te zetten.

Het zomerfestival begint op 
woensdag 17 juli met kinderac-
tiviteiten op het Homburgplant-
soen. In combinatie met de vele 
kermisattracties kunnen jong en 
oud met elkaar een leuke dag be-
leven.
Donderdag 18 juli staat in het te-
ken van de harddraverij, die na 
een jaar van afwezigheid terug-
keert in IJmuiden. Tot 2011 vond 
de paardenkoers plaats op de 
Kennemerboulevard. In overleg 
met de gemeente Velsen heeft 

de organisatie ervoor gekozen 
om het tijdelijke parkoers aan te 
leggen tussen het Marktplein en 
het Kennemerplein. De verkeers-
drempel bij de Napierstraat wordt 
met zand weggewerkt. Na de 
harddraverij zorgen de Wico’s en 
The Barnbees voor live muziek op 
de buitenpodia.
Vrijdag 19 juli houdt sportschool 
Work-Out in samenwerking met 
Stichting IJmuiden Centraal twee 
sportieve activiteiten op het Hom-
burgplantsoen: Wipe-Out en De 
Sterkste Man van IJmuiden. In-
schrijven voor deze spectaculai-
re wedstrijden kan via de websi-
te www.kennemerlaanleeft.nl. ’s 
Avonds is er live muziek van Full 
Count en de Rebellies op de bui-
tenpodia.
Zaterdag 20 juli wordt een nieu-
we opzet van de jaarmarkt gelan-
ceerd. Naast kramen met koopjes 
is er veel aandacht voor oude am-
bachten, curiosa en boeken. Aan-
melden voor de jaarmarkt kan via 
de website www.kennemerlaan-
leeft.nl. Op het Homburgplant-
soen wordt in samenwerking met 
SC Telstar een straatvoetbaltoer-

nooi georganiseerd voor teams 
die bestaan uit vrienden, klas-
genoten, collega’s of buren. ’s 
Avonds is er live muziek van Dif-
ferent Cook en Cream Pie.
Kennemerlaan Leeft wordt op 
zondag 21 juli afgesloten met een 
grote oldtimershow en een culi-
naire markt waarbij tientallen lo-
kale (horeca)ondernemers zich 

van hun beste kant laten zien. Ui-
teraard speelt vis hierbij een be-
langrijke rol.
Kennemerlaan Leeft is een ini-
tiatief van Zakencentrum Ken-
nemerlaan, Stichting Harddra-
verij IJmuiden, Stichting Lekker-
ste Nacht, KVH Groep en Remco 
Glas. Kijk voor meer informatie op 
www.kennemerlaanleeft.nl.

Mooiste films en 
muziek in Witte Theater
IJmuiden - De organisatie van 
het Witte Theater heeft voor de 
laatste voorstellingen enkele 
klassiekers uit de kast gehaald. 
Het publiek kon stemmen op de 
mooiste films. Deze worden af-
gesloten met een muzikaal op-
treden van artiesten die hun 
‘roots’ in het Witte Theater heb-
ben.
De film Raise the Red Lantern 
stond op nummer twee van het 
wensenlijstje van het publiek. 
Deze is te zien op dinsdag 25 en 
woensdag 26 juni, om 20.00 uur. 
Songlian wordt gedwongen te 
trouwen met de rijke Chen die al 
drie vrouwen heeft. Chen kiest er 
elke nacht één uit door een rode 
lantaarn op te hangen voor het 
huis van zijn keuze. Elke vrouw 
doet haar best om de lantaarn te 
krijgen en al gauw loopt de zaak 
uit de hand. 
Na de film op dinsdag is er een 
optreden van Fred en Nan-
do Koridon, vader en zoon. Bei-
de schrijven zij hun eigen liedjes. 
Fred bracht onlangs zijn solo-al-
bum Breakaway uit. Nando was 
te bewonderen bij de beste sin-
ger songwriter. Met zijn aparte 
stem snijdt hij dwars door je ziel. 
Woensdag komt Bel Akoestika 
na de film met evergreens uit het 
verre verleden tot het zeer recen-
te heden. Akoestisch gespeeld 
en daardoor extra fijnbesnaard. 
Maar let op: een flinke uithaal zo 
nu en dan wordt zeker niet ge-
schuwd!
De film Jagten stond nummer 1 

bij het publiek, deze film wordt 
gedraaid op donderdag 4 en vrij-
dag 5 juli om 20.00 uur. Wanneer 
kleuterleider Lucas door de 5-ja-
rige Klara ten onrechte wordt be-
schuldigd van misbruik, veran-
dert zijn leven van het ene op het 
andere moment in een nacht-
merrie. Het nieuws verspreidt 
zich snel en de inwoners van het 
dorp beginnen zich tegen hem te 
keren. De eens zo hechte loka-
le gemeenschap valt uit elkaar, 
terwijl Lucas tot doelwit is ver-
klaard. 
Donderdag 4 juli sluiten Fabi-
ana & Jelle na de film af. Sinds 
haar dubbele overwinning van 
de Grote Prijs 2008 kan niemand 
meer om de ‘Fabfolk’ van Fabia-
na Dammers heen. Sinds die tijd 
studeerde ze af aan het conser-
vatorium en bestormde ze ve-
le podia in Nederland. Jelle Vis-
ser begon als veelzijdig gitarist in 
verschillende bands, en volgde 
de opleiding Artiest aan het ROC. 
Nu ligt zijn focus op eigen werk 
en staat er een EP in de planning.
Op vrijdag is de afsluiter voor El-
sa & Jeroen. Elsa en Jeroen von-
den elkaar in de fascinatie voor 
‘de song’, maar ook in de magie 
van het samenspelend tot iets 
komen dat boven het liedje zelf 
uitstijgt. Hun deels zelfgeschre-
ven materiaal is geworteld in 
de traditie van de Anglo-Ameri-
kaanse country- en folkmuziek. 
Toegang voor film en muziek: 5 
euro inclusief een drankje.Reser-
veren: www.wittetheater.nl.

Kids Have Style 
steunt Stichting ALS

IJmuiden - Kinderkledingwin-
keltje Kids Have Style wil mee-
helpen om Stichting ALS zoveel 
mogelijk bekendheid te geven. 
Dit wordt gedaan op de Face-
book-pagina Kids Have Style. Bij 
ieder verkocht kledingstuk wordt 
1 euro gedoneerd aan Stichting 
ALS.
ALS is een zeer ernstige zenuw/
spierziekte die een bijzonder 
snel verloop heeft. Eigenares-
se van Kids Have Style, Kim Rol-
lenberg, wil graag een bijdrage 
doen aan de Wereld ALS Dag op 
21 juni. Daarom kun je op zon-
dag 23 juni van 10.00 tot 13.00 
bij Appelboomstraat 34 in IJmui-
den aan huis de kleding komen 
bekijken. 
Die dag doneert zij per verkocht 

kledingstuk 2 euro in plaats van 
1 euro aan de stichting. Ook zijn 
er ALS-bandjes te koop voor 3 
euro, waarvan het gehele be-
drag wordt gedoneerd. Kijk voor 
een indruk de Facebook-pagi-
na. Kids Have Style is een star-
tend kinderkledingbedrijfje dat 
ALS steunt met leuke en stoe-
re kinderkleding voor jongens 
en meisjes in de maten 62 tot en 
met 164. Er zijn exclusieve mer-
ken te koop zoals Vinrose, Funky 
xs, Relaunch en Uncle Bill. 

De collectie is op dit moment 
nog wat beperkt maar zal steeds 
uitgebreider worden en blijft ex-
clusief. En daardoor is het zeker 
de moeite waard om te gaan kij-
ken. 
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Donderdag 
20 juni

Ouderavond bij CJG IJmond 
in het Polderhuis Velserbroek. 
Van 20.00 tot 22.00 uur. Hoe 
doe je dat: Je kind losser la-
ten, maar ze niet laten vallen.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Keuzefilm. Aan-
vang 20.30 uur.

Vrijdag 
21 juni

Hortensiaweekend tot en 
met 23 juni bij GroenRijk Vel-
serbroek. Men kan vragen 
stellen aan hortensia experts 
op het gebied van aanplanten, 
verzorgen en snoeien van hor-
tensia’s
Informatieochtend over 
borstprothese en prothe-
se onder- en badmode. Van 
10.00 tot 12.00 uur, Inloophuis 
Kennemerland, Wülverderlaan 
51 Santpoort-Noord.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Excursie door Spaarndam 
georganiseerd door IVN Zuid 
Kennemerland. Vertrek 18.30 
uur Fort Bezuiden Spaarndam. 
Aanmelden vooraf niet nodig.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: KET-festival. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
22 juni

Open dag bij VTV IJmond, 
Groenelaantje 7 in Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: KET-festival. 
Aanvang 20.30 uur.
Zomermeezangnacht in 
de Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan 67 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.30 uur.
Spannende loterij ‘Stout’ in 
Café Het Centrum, Kennemer-
laan IJmuiden. 1e ronde om 
21.00 uur. Dresscode Stout 

(niet verplicht).

Zondag
23 juni

Kofferbakmarkt op het Ves-
tingplein in Velserbroek. Van 
08.00 tot 16.00 uur.
Kids Have Style helpt Stich-
ting ALS. Van 10.00 tot 13.00 
uur kan men aanhuis kleding 
komen bekijken. Bij ieder ver-
kocht kledingstuk wordt 1 eu-
ro gedoneerd aan de Stich-
ting. Adres: Appelboomstraat 
34 IJmuiden.
Optreden Remco Hakkert 
bij Baptistengemeente IJmui-
den, Eemstraat 28-30. Aan-
vang 10.30 uur.
Religieuze bijeenkomst 
door ds. Otto Sondorp. De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur.
Open dag Haarlemse Red-
dings Brigade, Pol 52 in 
Spaarndam. Van 11.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Optreden Haarlemse Rody 
Valk in Fort Zuid, Boezemka-
de Oud Spaarndam. Aanvang 
16.00 uur. Zie ook www.fort-
zuid.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Laatste foy-
erconcert met The Binstars. 
Aanvang 17.30 uur.
Vespers in de Engelmundus-
kerk Driehuis. Aanvang 19.15 
uur.

Maandag 
24  juni

Zwemvierdaagse in Zwem-
bad de Heerenduinen. Tot en 
met 28 juni.

Dinsdag
25 juni

Taizéviering in de Adelber-
tuskerk, Sparrenstraat IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Keuzefilm. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag
26 juni

Zee- en Havenmuseum is 

geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tot 1 
november een speciale ten-
tonstelling: ‘Van Pantserfort 
tot Forteiland, 125 jaar Fortei-
land IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Telstar Street League op 
Cruijff Court, Homburgplant-
soen, IJmuiden. Aanvang 17.00 
uur.
Scoutinggroep de IJmond-
trekkers organiseert een 
hardloopwedstrijd door na-
tuurgebied de Heerenduinen. 
Start 19.30 uur bij het clubhuis 
achter de tennisbaan.
Zomerconcert Zanggroep 
Sparkle in de Laurentiuskerk, 
Fidelishof 30 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur, kerk open 
19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Keuzefilm. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 
27 juni

Kennemer Gasthuis en In-
loophuis Kennemerland or-
ganiseren van 19.30 tot 21.30 
uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
een bijeenkomst voor (ex)
kankerpatiënten en hun naas-
ten aan de Wülverderlaan 51 
Santpoort-Noord.

Velsen - Onafhankelijk raads-
lid Beryl Dreyer heeft het col-
lege vragen gesteld over uitke-
ringen aan spookburgers, vaak 
mensen uit Midden en Oost-
Europa, die hier een burgerser-
vicenummer aanvragen en dan 
met uitkeringen of toeslagen 
van de belastingdienst verdwij-
nen. Zij vraagt onder meer hoe 
wordt gecontroleerd op men-
sen die een burgerservicenum-
mer aanvragen. Uit gegevens 
van RTL-nieuws zou gebleken 
zijn dat het in Velsen om 1038 
personen zou gaan. De ge-
meente Velsen laat weten dat 
dit cijfer is gebaseerd op men-
sen die vanaf 1994 uit de ge-
meente zijn uitgeschreven om-
dat hun adres onbekend is. In 
veel gevallen gaat het om men-
sen die niet wisten dat zij zich 
moesten uitschrijven. In een 
klein aantal gevallen gaat het 
om minder goede bedoelin-
gen. De gemeente acht de kans 
klein dat gemeentelijke uitke-
ringen aan spookburgers wordt 
verstrekt, omdat altijd sprake is 
van uitgebreid persoonlijk con-
tact en verschillende contro-
les. In twijfelgevallen wordt een 
huisbezoek gedaan. Slechts in 
tien gevallen per jaar vermoedt 
men dat het om mensen uit 
Midden- en Oost-Europa gaat 
die met de noorderzon zijn ver-
trokken. De gemeente heeft 
zicht op adressen waar meer-
dere volwassenen wonen en 
heeft geen aanwijzingen voor 
‘spookbewoning’. 

Spookburgers

Naomi Schotvanger 
ontvangt prestatiebeker
IJmuiden - Zondag 2 juni, tij-
dens de Clubkampioenschappen 
van Zwemvereniging de Water-
vrienden IJmuiden, is zwem-
ster Naomi Schotvanger niet al-
leen clubkampioene bij de meis-
jes 14-15 jaar geworden, zij heeft 
tevens de prestatiebeker in ont-
vangst mogen nemen. Naomi 
werd met de prestatiebeker ge-
huldigd voor haar goede resulta-
ten het afgelopen jaar in zowel 
de officiële NCS competitie als 
bij de andere wedstrijden. Daar-
naast was zij ook tijdens de trai-
ningen een voorbeeld voor de 
andere zwemmers door de ge-
toonde inzet.
Lars Bottelier, de vorige eige-
naar van de prestatiebeker, werd 
eveneens in het zonnetje gezet. 
Naast een beker voor zijn club-
kampioenschap bij de mannen 
16-24 jaar en de snelste tijd op 
een aantal individuele afstan-
den, mocht hij ook nog eens drie 
certificaten in ontvangst nemen 
voor zijn officiële NCS Bonds-
records op de 200, 400 en 1500 
meter vrije slag.
Naast Naomi en Lars waren er 
natuurlijk ook nog clubkampi-
oenen in de andere leeftijdsca-
tegorieën: Mathijs Mol, Grace 
Struijs, Miguel Klooster, Tessa 
Bakker, Thomas Huisman, Dian-

dra Zentveldt, Klaas van Beek en 
Suzanne Zuidam. Verder zijn al-
le winnaars op de individuele af-
standen gehuldigd met zowel 
een medaille als een clubrecord, 
want vanaf deze wedstrijd wor-
den de officiële clubrecords bij-
gehouden.
De zwemmers kunnen hun re-
cords dit jaar nog eenmaal ver-
dedigen of aanscherpen. Op za-
terdag 29 juni organiseert de 
vereniging in het buitenbad van 
zwembad De Heerenduinen voor 
de derde keer IJmuiden Buiten, 
een groot zwemtoernooi waar-
aan verenigingen uit heel Ne-
derland deelnemen.

Glazenwasser houdt actie
Vrijkaarten voor 

Monstertruckshow
Velserbroek - Glazenwasser  en 
Schoonmaakbedrijf G. Doornink 
uit Velserbroek geeft vrijkaarten 
weg voor de Monstertruckshow 
in Heemskerk.
Doordeweeks lapt de glazenwas-
ser de ramen. In het weekend 
gaat hij samen met zijn zoon-
tje Armando los voor hun leuk-
ste hobby: spelen en rijden met 
unieke voertuigen en daarmee 
stunts uithalen. 
Op zaterdag 22 juni komen zij 
met de Monstertruckshow naar 
Heemskerk Sportpark Odin. De 
show begint om 19.00 uur en 
duurt 90 minuten. De Monster-
truckshow stunt met voertuigen 
uit Amerika waaronder de Mon-
stertruck met 1500 PK. Ook de 
jongste stuntman Armando laat 
dit jaar weer veel zien. Het is een 
unieke show met brullende mo-
toren, leuk voor jong en oud. 
De voorverkoop van kaarten is 
die dag tussen 12.00 en 14.00 
uur. Volwassenen betalen geen 
17,50 maar  15,00 euro. Kinderen 
tot 12 jaar in een wit shirt betalen 
in plaats van 15,00 slechts 10,00 
euro. Deze prijzen gelden alleen 
voor de voorverkoop. De kassa 
staat op het terrein bij Sportpark 
Odin aan de Hoflaan, nabij Slot 
Assumburg.
De glazenwasser geeft tien vrij-

kaarten weg. Stuur daarvoor een 
mail met de naam van de glazen-
wasser naar mario5@planet.nl. 
Vermeld duidelijk uw naam en 
uw telefoonnumer. Winnaars krij-
gen zo spoedig mogelijk bericht.
Lezers kunnen met dit uitgeknip-
te artikel 2,50 euro korting krij-
gen. Een bon is geldig voor één 
persoon. Korting krijgt u ook met 
de flyer die bij de glazenwas-
ser of bij de winkels in het cen-
trum van Heemskerk verkrijg-
baar zijn. De kassa gaat om 18.00 
uur open. Zie ook www.kingon-
wheels.com of bel 06-53429062.
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Geslaagd!
Ichthus Lyceum
HAVO: Noor Al Zamily, Tom Al-
tena, Sefa Avci, Ielaf Aziz, Am-
ber-Lynn Bagchus, Lara Bar-
zilay, Jordana Basjes, Yan-
nick Bijl, Rick Bloemzaad, Ma-
rissa Blok, Cas Bonnema, You-
ri Bouwmeester, Bas Breur, Da-
niëlle Bruinhof, Madelon Bruin-
hof, Patrick Bruinink, Pim Butte, 
Bram Buurman, Melvin Claas-
sen, Jane Cornelissens, Chris-
ty Cornfield, Merlijn Damen, Bo-
dhi Demmers, Kelvin Dijkhuizen, 
Steven Donkers, Bob Franke, 
Paula van Galen, Marcel Goos-
sens, Myron Gozeling, Merle de 
Groot, Loïs de Haas, Bea Ham-
merstein, Susanne van der Hei-
de, Niek Hinloopen, Jelle Hoen-
derdos, Rosalie Hoenderdos, 
Tom Hoogendijk, Maud Hoog-
steder, Cas van Huis, Jenni-
ze Isenia, Sharon Jacobs, Sop-
hie de Jong, Ying de Jong, Roel 
de Jong, Youri Kalisvaart, Ba-
ris Kat, Matt Klaver, Bart Koe-
se, Merel Korf, Joris Kors, Ly-
dia Kroon, Tom Lamers, Mike 
van Lieshout, Rowena Loocks, 
Susanne Looijesteijn, Jo van de 
Louw, Alex Marcos Cliteur, Youri 
Meijer, Ellen Mulder, Eva Ocke-
loen, Job Ouddeken, Resul Öz-
can, Joia Pauletta, Mehtap Piro-
glu, Erik Post, Laura Pruim, Thijs 
van Rhee, Kenneth Riedeman, 
Mickie Rijnsburger, Britt Rood-
nat, Michiel Rotte, Skip Samson, 
Athibet Sawangchan, Esther 
Schaefer, Tim Schipper, Bryan 
Sneek, Diederik Steenhof, Jody 
Stertefeld, Linda Thai, Jessica 
Theissling, Caitlin Thiele, Antho-
ny Timmers, Indra Tol, Lars Tuijn, 
Jessie Uitendaal, Margot van 
der Veen, Jesse Veenstra, Bou-
dewijn Vork, Wesley de Waal, 
Samé Warmerdam, Myrthe Wei-
dijk, Corné van der Wel, Jari van 
Westen, Ellen Westland, Rogier 
Wijshake, Marc Wolterman, Ire-
ne Woud, Boy Wu, Bünyamin 
Yildirim. Atheneum: Asra Al 
Zamily, Sara Al-Hussein, Marly 
Bak, Jarno Baumgartner, San-
der Blokland, Christine van Dijk, 
Lense Drieskens, Mark Goes, 
Dex Jongejan, Fu Mei Kelbling, 
Dennis Kruidenberg, Eline Mar-
tens, Tim Nelis, Christa Nieland, 
Marloes Oudendijk, Kirsten Rol-
loos, Tom Roose, Sam Selling, 
Rhaha Souroosh, Tessa Speijer, 
Toine Timmer, Sanne van Vel-
zen, Simone Verburg, Anna Ver-
kerk, Rikki Vuong. Gymnasium: 
Luc Dirksen, Owen Dubbelaar, 
Tom Fijen, Bram Hoogzaad, Ste-
fan Kneppers, Melissa Koomen, 
Sabrina Koster, Hanna Kuipers, 
Alison Lennon, Sebastiaan Nij-
man, Dirk Slootweg, Brent Vis, 
Rick Wenning.

Vellesan College
Basisberoepsgerichte leer-
weg, sector economie: Is-

mahan Azzouzen Bougam-
za; Fabienne Clarenburg; Tij-
men Cosijnse; Yasmina Dri-
ouech; Kimberly Frelink; Brian 
Huijser; Kayleigh van Huis; An-
na-Noelle Kaffé; Guus van Lies-
hout; Erik Schweigmann; Fran-
klin Venema. Basisberoepsge-
richte leerweg, afdeling zorg 
en welzijn: Cheyenne Blan-
ken; Priscilla Bruisschaard; Ger-
maine Denee; Sharona Gerber; 
Chanika Heijnis; Soraya Kha-
lil; Dymphnia Maalman; Leslie 
van der Meulen; Tessa Muller; 
Veronique Obbens; Lois-Daisy 
Schoen; Roni van der Steen; Ca-
rola Tellier; Kelsey Visser; Amée 
Walgien; Miloe van Wonderen; 
Vera Wortel. Kaderberoepsge-
richte leerweg, afdeling eco-
nomie: Ramin Azizi; Annelot-
te Bos; Floortje Brans; Rachel 
Clots; Robin Eind; Demi Ge-
ijteman; Rodney Groen; Car-
men Hageman; Peter Hamers; 
Mitch van der Heide; Laura 
Honnebier; Iris Koomen; Floor-
tje Koomen; Sam Kroon; Mu-
se Mohamed Hassan; Niel Ra-
skin; Teo van Rooijen; Jordy van 
Soest; Dennis van Tiel; Christy 
Tol; Donny van der Vlis; Richard 
van Vondelen; Ashley Wort-
man; Cengiz Yilmaz. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg, afde-
ling sport, dienstverlening en 
veiligheid: Khaled Abdeen; Di-
on Adema; Pip Berger; Lisalot-
te Beuving; Kevin Daane; Dani 
Goebert; Youri Grosze Nipper; 
Glenn Habes; Rick Hofland; Kris 
Lettenmeijer; Arjan Moreira; 
Max Morsink; Dario de Olivei-
ra Marreiros; Merle Schong; 
Lucy van Son; Tim Uijtendaal; 
Maximme Verhagen; Loyd Ver-
zijlberg; Jeff Visser; Olaf Wijker. 
Kaderberoepsgerichte leer-
weg, afdeling zorg en wel-
zijn: Rachel van Beek; Lisa Be-
verdam; Kayleigh Dekens; An-
ne Dijkman; Orlanda Dollart; 
Larissa Duiker; Joany Hoppen-
brouwer; Gaby de Koning; Nao-
mi Menger; Wendy van Opber-
gen; Jasmijn Peschar; Lisa Prin-
sen; Carly van Reijen; Michelle 
Reinders; Lorraine Rook; Mar-
jolein Scheenaard; Madelon 
Scheenaard; Melissa Spijker; 
Suzanne Stokman; Emma Tim-
perley; Kaylee van Veen; Céli-
ne de Wilde. MAVO: Gilles Al-
derliefste; Mohammed Amiry-
an; Anne van Arendonk; Laura 
Bendrot; Joram de Boer; Ronja 
de Brouwer; Benjamin Crnce-
vic; Jenai van Dijk; Danny Dijst; 
Vincent van Duijvenbode; Ma-
delène Duineveld; Angelina van 
Duinhoven; Shareen Duursma; 
Romy van Emden; Matthijs En-
gelkes; Jessica de Gelder; Bou-
dewijn Goos; Jelmer Gouda; Li-
sa Groen; Bonny Groot; Amber 
de Haas; Taylor-Ann Hamer; Has 
Heeremans; Quint de Heus; Cal-

vin Jackman; Mark Jongbloed; 
Daniel Jungwirth; Negrita Kal-
ló; Aysegul Koç; Jeffrey Krab-
bendam; Kristen Kunst; Elvira 
Landaal; Jaimy Langedijk; San-
der Linsen; Nadine Looij; Ange-
lo Luhulima; Joyce Meerkerk; 
Sheila Meijer; Lieke Mijnen; El-
se Monnich; Cecile Nolet; Lau-
ra Olivieri; Megan Oostmeijer; 
Bogus Piasecki; Marit Pieters; 
Anouk Plooij; Rebecca Plug; Ce-
lina van de Reep; Thomas de 
Regt; Melissa Scheenaard; Ke-
vin Schilder; Tim Schipper; Tom 
Schrijvers; Claudia Schweitzer; 
Angela Sehr; Ruth Sekiza Nyun-
da; Damiano Serra; Mei Yi Shao; 
Kelly Snijders; Claudia Sote-
ra; Melissa Swager; Bastiaan 
Tóth; Dion van Tunen; Maris-
sa Verdoes; Ichelle Visch; Quin-
ten Vollmer; Maud Vonk; Nick 
Voorma; Martijn Webbe; Dana 
van der Wiele; Bradley Willem-
stein; Kelly Woord. HAVO: Roai-
da Alhashemi; Wessel Bos; Mi-
lan Crochunis; Cessy Hittema; 
Sander Koridon; Jari Krawc-
zyk; Steven Kuijper; Ilan Lange-
dijk; Kayleigh Lijzenga; Douglas 
Meyer; Thomas Otte; Joost Pie-
ters; Michael Rensen; Rebecca 
Smink; Loek Steenmeijer; Floor-
tje Tromp; Quincy Weijers; Iris 
de Wijs; Maurice Wildenberg. 
VWO: Eddy Idrizovic; Suzanne 
Paap; Mick Peetoom; Marjolein 
van der Putten.

Tender College
Basisberoepsgerichte leer-
weg, VMBO: Kelsey van Bakel, 
Melanie Coule, Merve Durmaz, 
Stefan Groen, Victor Heezen Lo-
pes, Roxenne de Jong, Rocky de 
Nijs, Melissa Overeem, Rosalie 
Scholten, Jane Sperling, Sharon 
Straus, Maria Zoutman. Kader-
beroepsgerichte leerweg, 
VMBO: Chantal de Bruijn, Joey 
van Bugnum, Bo de Clercq, Joey 
Koedijk, Ousem Regadane, Ste-
ven Rutte, Soraya Vaseur.

Gymnasium 
Felisenum
Gymnasium: Celinde Baltes, 
Michael Barg, Morris Both, Kas 
Bouwmans, Deniz Bussing, Tes-
sa Canoy, Emily Coesel, Tama-
ra Cuvelier, Fleur Damen, Leslie 
Dao, Derek Duijn, Dylan van 
Duijvenboden, Bastiaan Eis-
ses, Ella Euwema, Bart Faas, Wi-
ley Finch, Steffan Friedrichs, Hill 
Sam Fung, Hill Lok Fung, Me-
lissa Goris, Robin Anne Grave-
maker, Anouk Hanssen, Ruby 
de Hart, Kevin Hill, Thom Hit-
tema, Ruben Holst, Abdirahim 
Ibrahim, Milena Jancev, Anna 
de Jong, Maartje de Jong, Ja-
ke van Kaam, Gidion van Kem-
pen, Lisa Kiewiet, Cas Kok, 
Stef Koomen, Iris Korver, Neel-
tje Kruiswijk, Austin Liu, Anne-
lies Maltha, Julia de Man, Rens-

ke Marseille, Brigitte Minks, Ca-
sper Mooy, Bram Niele, Bas Nij-
man, Koen Oostermeijer, Krij-
na Opschoor, Luuk Oudendijk, 
Joran Out, Mike van der Pan-
ne, Sander Prins, Tim Rijkers, 
Shanon Roelofs, Jeanique Ro-
meijnders, Pepijn Roos Hoef-
geest, Jan van Rosmalen, Daan 
Rustemeijer, Pernilla Schee-
lings, Mark Schilder, Alexander 
Schmitt,Jordy Scholten, Britta 
Schumacher, Vincent Semeijn, 
Tessa Sintenie, Willemijn Smit, 
Daan Smit, Max van Soolingen, 
Daan Specht, Sjoerd van der 
Steen, Vincent Tedjawirja, Jel-
le Ton, Jelle van Urk, Gerard van 
der Veen, Daniëlle Vrenegoor, 
Jelle de Vries, Rimmert de Vries, 
Max Waser, Jesse van der Wel, 
Jesse Wieleman, Lotte van Wijk, 
Matthijs van der Wijst

Duin en 
Kruidbergmavo
MAVO: Lars Anker, Mike van 
Beilen, Hugo Bender, Kelsey 
Bijlsma, Dennis Boerrigter, De-
lano Branco Cardoso, Quinten 
van Breukelen, Jur van Dansik, 
Daisy Deijkers, Sylvana Ding-
jan, Dewi Dubbelaar, Romay En-
gelhart, Tim Frank, Sonja Goe-
demans, Jessy Guicherit, Ru-
by Harsveld, Romy Heijkoop, 
Jesse Hendriks, Casper Herre-
brugh, Kim van Hoven, Merel 
Hoving, Eunice Hubbard, Ange-
lo Huis in ’t Veld, Jesse Janso-
nius, Jeroen Janssen, Hannah 
de Jong, Dani Jongejan, Jasmijn 
van der Kammen, Kübra Kasir-
ga, Yannick Kessler, Kiki Koe-
ne, Anne-Eva de Kwaadsteniet, 
Thomas Lichtendahl, Joël Ma-
tje, Laurens Maatje, Tim van der 
Meer, Denny Moorman, Jaimy 
Morcillo, Britt Mulders, Natha-
lie Opdam, Cynthia Pruim, Robin 
Pruis, Wouter Riedeman, Gior-
gos Rigaud, Melissa Rijns, Le-
anoor Rolle, Tim Roos Hoef-
geest, Laura Scherpenzeel, Li-
zanne Schoorl, Roy Schreiner, 
Isabelle Seignette, Patty Sprin-
ger, Sebastiaan Stapper, Stan-
ley Steenken, Mitchel van Stein, 
Just Tervoort, Puck Timmer, 
Sven Valstar, Maria van Veld-
huizen, Linda Visser, Rachel van 
der Vossen, Lara von Winters-
dorff, Romy de Wolf, Max Zwa-
nenburg.

Schoter Scholen-
gemeenschap
Theoretische leerweg, VM-
BO: Marjolein van Bakel, De-
lano Bottelier, Brian van Broek-
huizen, Jesse van Dalfsen, 
Robin Duisterhof, Jules Eich-
horn, Lesley Geerlings, Shradha 
Hira, Arie Hoekstra, Britt Ingel-
se, Robert de Jong, Thom Kap-
pen, Tim Kerkman, Misha Kos-
ter, Steven Kuijper, Dustin Lief-
ting, Joan Martens, Adil El Mes-

bahi, Charlotte Olijhoek, Jeremy 
Palcik, Larissa van Renswou-
de, Bram Reus, Elmer Riemens, 
Isa Schoen, Cem Sevingil, Badr 
Slaili, Ben Spaargaren, Esther 
Spierenburg, Britty Starink, Mi-
chelle Steenkist, Céline Teiwes, 
Romy Timmerman, William Tim-
mermans, Floor Toering, Meike 
van der Veldt, Lena Vink, Emme-
ly de Waard, Bas Wilmink, Tomas 
Zilver, Dion de Zwarte. HAVO: 
Tom van der Aar, Suzanne Ade-
laar, Wa’el Alhashemi, Sofia An-
tonisse, Luke Arthurs, Merel 
Baart, Serena Blank, Joey Blan-
ken, Lorraine de Bok, Jesse Bos-
chma, Yvan Brouwer, Lara Dek-
ker, Arno Dijkstra, Coen Dros-
saers, Toyah van Egmond, Daan 
Ekelschot, Lyra Eken, Redou-
an El-Yousfi, Hywad Eshaq, Jorri 
Fransen, Hayat Gardouh, Florine 
Gerritsen, Linda Groen, Nadia 
Groothuis, Sanna Hammouchi, 
Saskia Harren, Natália Hartgers, 
Coen van Hasselt, Nicky Hen-
driks, Pepijn van Hengel, Mit-
chel Hooft, Eveline Hoogeland, 
Dennis van Hout, Lisa Huizer, 
Merlin Hyuseinova, Tijmen de 
Jong, Jaouad Kaouass, Kenneth 
Keuss, Youri Koelemeijer, Daph-
ne Kooijmans, Daan Kossen, Di-
lek Köy, Anouk Kramer, Rory 
van Krimpen, Johan Kuiper, Na-
dia Kuling, Loebna Lamkadem, 
Kylian de Looze, Teun Mantje, 
Niels Mathot, Ruken Matyar, Ju-
lia de Meijer, Sergio Meinders, 
Marije Menting, Nina Merkx, 
Jordan Munk, Donny Nugter, 
Kübra Özcan, Emilia Paradysz, 
Kevin van der Peet, Remco Pe-
ters, Aurora Piers, Twan Poel-
geest, Wouter Poll, Leeanne 
van der Putte, Youssra Redouni, 
Merlijn Reesink, Nino van Rijn, 
Daan Rothweiler, Nina Schaap, 
Vincent Schipper, Wouter Schul-
te, Eva Schut, Imara Semeijn, 
Julia Sijm, Naomi Slofstra, Tri-
cia Spencer, Mickey Tangerman, 
Daniek Teitsma, Dillon True, Me-
like Tuncer, Sjaak Vink, Nick Vis-
ser, Maickel Vlegels, Rody de 
Waal, Nicole de Waard, Yan-
no Walter, Wim de Wilde, Niels 
Wilms Floet, Loïs Witmond, Tes-
sa van der Zee, Lennart Zege-
rius, Pim van Zoen. VWO: Mo-
hamed Abdel-laui, Brian Bot-
telier, Stephanie Boxelaar, Eva 
Heijne, Florian van Heijningen, 
Marijn van Hoek, Renate Kem-
per, Nathalie van Ketel, Patrick 
van der Knijff, Ashley Kok, Roni 
Kunst, Gideon Loerakker, Kari-
ne Makaryan, Meryam Manna-
chi, Laura Pannekoek, Koen Pe-
ters, Zeb Prudon, Myrthe Slof-
stra, Souad Tounnouti, Laurens 
de Vilder, Maarten van der Wa-
teren, Stella de Weert, Danny 
Wernik, Elwy Wernik, Tariq Zai-
di, Merel Zwarter.
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Oyama sluit dansend 
het seizoen af

IJmuiden - Op zaterdag 15 ju-
ni konden de dansleerlingen van 
Oyama aan familie en vrienden 
laten zien wat zij aan danstalent 
in huis hebben. Zo’n 95 kinde-
ren dansten in de Stadsschouw-
burg Velsen de voorstelling Jun-
gle Boogie. Met deze show sloot 
Oyama traditioneel het danssei-
zoen af.
De leerlingen namen het pu-
bliek mee op reis door de prach-
tige, maar soms ook angstaan-
jagende jungle. Tijdens die reis 
ontmoette hoofdrolspeelster Le-
la allerlei wilde dieren en zag 
ze prachtige planten en bomen. 
De zaal kreeg in totaal 30 optre-
dens te zien. Wie het program-
maboekje er op nasloeg,  zag dat 
alle dansen namen hadden die 
tot de verbeelding spraken zoals 
‘nachtdieren’, ‘spoorzoeken’ en 
‘bang in het donker’.  Alle dans-
stijlen die de leerlingen in het af-
gelopen jaar leerden, kwamen 
voorbij. Het publiek genoot an-
derhalf uur lang van het plezier 
en het enthousiasme van de kin-
deren tijdens de Jungle Boogie.
Voor de eerste keer deed er een 
jongens streetdancegroep mee 
aan de eindvoorstelling. Met 
veel bravoure en zonder zichtba-
re podiumvrees denderden zes 
stoere boys het podium op voor 
de uitvoering van hun ‘Hutten-
bouwers dans’. 
0Ronduit vertederend was het 

optreden van de meisjes van het 
aangepast dansen. Deze kin-
deren met het syndroom van 
down pakten hun moment met 
het dansnummer ‘I like to move 
it’. Dan was er ook nog het de-
buut van de nieuwe streetdance 
meidengroep uit Spaarndam. Zo 
was er op deze avond voor ieder-
een een plek in de spotlights.
Het plezier dat alle kinderen aan 
de voorstelling beleefden, maak-
te al het werk dat de  dansdo-
centes in de voorstelling sta-
ken, helemaal goed. Het instu-
deren van 30 zelfbedachte cho-
reografi eën met de kinderen 
is een enorme klus. Tijdens de 
show kwam het allemaal samen 
en klopte het helemaal.
,,Ook dit jaar hebben we weer la-
ten zien dat dansen voor ieder-
een kan zijn en dat iedereen op 
zijn eigen niveau enorm veel ple-
zier aan dansen kan beleven”, al-
dus Pieter de Groot, voorzitter 
van Oyama. ,,Jongens en meiden 
van jong tot wat ouder, maar ook 
kinderen met een geestelijke be-
perking verdienen een plekje op 
het podium.”
Bij Oyama kan iedereen zijn ei-
gen danstalent ontdekken tij-
dens de lessen pop showmusi-
cal dance, streetdance, klassie-
ke/moderne dans of jazz of aan-
gepast dansen. Zie ook www.oy-
ama.nl of www.facebook.com/
oyamasportcentrum.

SP: Maak bezwaar tegen 
hoge huurverhoging
Velsen - Per 1 juli gaat de huur 
voor veel huurders fors omhoog. 
De regering heeft besloten dat 
de huurverhoging dit jaar hoger 
mag zijn dan de infl atie. Ook is 
de inkomensafhankelijke ‘gluur-
verhoging’ dit jaar ingegaan. De 
SP roept huurders op om het 
huurverhogingsvoorstel goed te 
controleren. Een fout in het voor-
stel is een reden om met suc-
ces bezwaar te maken tegen de 
huurverhoging. Dit kan tot 1 juli.
De regering heeft besloten dat 
de huren in de sociale sec-
tor dit jaar met 4% mogen stij-
gen. Huurders met een gezins-
inkomen tussen 33.614 euro en 
43.000 euro mogen een huur-
verhoging van 4,5% krijgen en 
huurders met een gezinsinko-
men boven 43.000 euro zelfs 
6,5%. Deze inkomensafhankelij-
ke huurverhogingen mag de ver-
huurder alleen vragen als hij een 
inkomensverklaring van de Be-
lastingdienst meestuurt.
Huurders kunnen een aantal 
goede redenen hebben om be-
zwaar te maken. Het inkomen 
waar de huurverhoging op is ge-
baseerd is van 2011. Dat kan in-
middels zijn gedaald. Stuur dan 
wel een IB60 formulier van de 

Belastingdienst mee als bewijs. 
Ook chronisch zieken en gehan-
dicapten kunnen succesvol be-
zwaar maken tegen een huur-
verhoging van meer dan 4%. Be-
nodigd is dan een zorgindicatie 
van meer dan 10 uur, of een aan-
gepaste woning. 
Ook huurders waarbij de meege-
stuurde inkomensverklaring niet 
klopt kunnen met succes be-
zwaar maken tegen een huur-
verhoging van meer dan 4%.
Kijk ook kritisch naar het huur-
verhogingsvoorstel. Klopt het 
puntenaantal van de woning 
wel? Is de voorgestelde huurver-
hoging niet te hoog? Is de huur-
verhoging op tijd aangezegd? 
De SP wil in Velsen huurders die 
bezwaar willen maken tegen de 
huurverhoging helpen om hun 
weg te vinden in het oerwoud 
van regels. Daartoe wordt op 
maandag 24 juni, tussen 19.00 
en 20.00 uur in buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planetenweg 
338 een inloopspreekuur gehou-
den. 
Verder kunnen huurders contact 
opnemen met het telefonisch 
hulp-advies-lijn van de SP. Be-
reikbaar op werkdagen tussen 
17.00 en 19.00 uur: 06-4077 3044.

GroenLinks Velsen
Afdelingsbestuur 

weer op volle sterkte
Velsen - Het bestuur van Groen-
Links Velsen is sinds gisteravond 
weer op volle sterkte. Tijdens de 
algemene ledenvergadering van 
de partij meldden zich een aan-
tal leden aan. 
Het bestuur bestaat nu uit 
Klaas Strooker, Piet Magré, Hille 
Hoekstra, Jiska Bot en Reina de 
Haan (interim). De rollen zullen 
in de bestuursvergadering van 
28 juni worden vastgelegd. De 
afdeling heeft tevens een kan-
didaten-, programma- en cam-
pagnecommissie benoemd. De-
ze commissies zullen nauw sa-
menwerken met de commis-
sies van GroenLinks in de regio, 

met name de IJmond. De frac-
tie van GL onderhoudt al nau-
we banden met de regio, met 
als goed voorbeeld de publica-
tie van het WMO manifest vo-
rig jaar, dat aan Tweede Kamer-
lid Linda Voortman werd aange-
boden en nu voor veel andere 
gemeenten als voorbeeld dient. 
Alle afdelingen realiseren zich 
dat samenwerking in deze regio 
onontbeerlijk is voor het milieu 
(schone energie) de werkgele-
genheid en de zorg. Daarnaast 
zal de afdeling in haar program-
ma natuurlijk alle aandacht be-
steden aan zaken, die alleen in 
Velsen spelen.

Velsen – Raadslid Stapper van 
de PvdA vraagt zich af hoe het zit 
met armoede bij Velsense gezin-
nen met kinderen. In maart werd 
bekend dat steeds meer jon-
ge kinderen, tot 12 jaar, te ma-
ken krijgen met armoede. Tussen 
2010 en 2011 groeide dit aantal 
met 17,5 procent in Nederland. 
Vooral eenoudergezinnen kam-
pen vaak met een laag inkomen, 
net als kinderen in niet-westerse 
gezinnen. In Velsen ligt het aan-
tal kinderen dat met armoede te 
maken heeft onder het gemid-
delde, 8,4% (in Nederland 11%, 
in Noord-Holland 12%). Dat zou 
volgens het CBS ook het min-
ste zijn van de andere IJmond-
gemeenten, Heemskerk 9,9% 
en Beverwijk 10,4%. De bele-
ving van armoede is in Velsen 
niet gemeten, maar binnen de 
gemeente leven 2.620 mensen 
met een inkomen tot 110% van 
de bijstandsnorm. Het gaat dan 
om 522 kinderen in 297 huis-
houdens. Velsen kent een veel-
omvattende armoedebeleid met 
tegemoetkomingen voor soci-
aal-culturele en sportieve acti-
viteiten voor kinderen, school-
kosten en vergoeding van een 
computer voor middelbaar on-
derwijs. In 2009 is met rijksover-
heid het tweejarig project ‘kin-
deren doen mee’ gestart. In 2012 
is als vervolg hierop de Verorde-
ning maatschappelijke participa-
tie schoolgaand ekinderen vast-
gesteld.  En ook School’s Cool is 
erop gericht kinderen met een ri-
sico op schooluitval erbij te hou-
den.

Kinderen 
en armoede

Velsen – De gemeente Vel-
sen heeft van het Rijk de zoge-
naamde meicirculaire gekregen. 
Daarin staan ramingen voor het 
Meerjarenperspectief van de ge-
meenten. Dat gaat om minnen 
en plussen op het gebied van 
onder meer onderwijshuisves-
ting, uitkeringen en schaalver-
groting van de gemeenten. Por-
tefeuillewethouder Ronald Ven-
nik leverde in mei al een mooi 
kloppende meerjarenbegroting 
af, met een duidelijke plus. Nu 
blijkt dat de overheid vooral op 
het gebied van infrastructuur en 
verkeer meer geld heeft te ver-
delen. Daardoor ziet het Meerja-
renperspectief van de gemeen-
te Velsen er nog rooskleuriger 
uit. Al is het in de loop van het 
jaar nog steeds mogelijk dat er 
nog een bijstelling naar bene-
den komt.

Plusje voor 
Meerjaren-
perspectief

In de Hofgeest las ik een arti-
kel over mogelijke verlaging van 
de afvalstoffenheffi ng. Met daarin 
dat een verlaging van 1,83 per ge-
zin zou kunnen, maar dat dit een 
negatief effect kan hebben op de 
hoeveelheid zwerfvuil en groen-
onderhoud.
Toevallig heb ik afgelopen week 
met verbazing gekeken hoe twee 
mensen van Groenvoorzieningen 
vier dagen bezig zijn geweest om 
de groenvoorziening in ons basti-
on op orde te krijgen.
Ze waren eerst heel lang aan 
het nadenken in de auto of ze 

wel zouden beginnen. En als ze 
dan 10 minuten hadden gewerkt, 
moest er toch echt wel weer een 
pauze komen.
Helemaal goed dat minder func-
tionerende mensen aan het werk 
worden gezet. Maar geef ze daar-
bij ook een wat betere aanstu-
ring. Want als je het hebt over be-
zuinig: met z’n tweeën hadden ze 
het bastion heus wel in maximaal 
twee dagen klaar kunnen hebben.
En we hebben hier in Velserbroek 
heel wat bastions.

Karin Rijbroek, Velserbroek

Hortensiaweekend
Velserbroek - Op vrijdag 21, 
zaterdag 22 en zondag 23 juni 
zijn er bij tuincentrum Groen-
Rijk Velserbroek meer dan 80 
verschillende soorten Horten-
sia’s.
Dit gehele weekend staat dan 
in het teken van de hortensia, je 
kunt dan aan de hortensia ex-
perts alles vragen op het gebied 
van aanplanten, verzorgen en 
het snoeien van de hortensia’s.
Tevens kunnen zij tips geven 
hoe je bijvoorbeeld de Horten-

sia Annabelle de beste steun 
kunt geven. Om te kijken hoe de 
toestand van de grond in je tuin 
is kun je bij tuincentrum Groen-
Rijk Velserbroek een grondtest 
laten uitvoeren. 
Je krijgt een geprint bekalkings- 
en bemestingsadvies mee. Ver-
geet dus zeker niet een (jam-)
potje grond mee te brengen! 
Schep hiervoor op vijf plaatsen 
twee eetlepels grond. Let op dit 
dient van een gronddiepte van 
5 à 10 centimeter te gebeuren.
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Rabobank Velsen & Omstreken
Fiets mee met de 
Sponsorfietstocht
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert op zon-
dag 15 september de Rabobank 
Sponsorfietstocht.
Verenigingen die klant zijn van de 
bank, kunnen tijdens deze spon-
sorfietstocht maximaal 300 eu-
ro bij elkaar fietsen voor de club-
kas. De tocht is ongeveer 30 kilo-
meter lang en loopt langs allerlei 
mooie plekken in het werkgebied 
van de bank.
Zij kunnen helaas niet alle vereni-
gingen in hun marktgebied indi-
vidueel sponsoren. Toch willen 
zij iets voor hen betekenen. Want 
ook verenigingen hebben een ge-
zonde financiële basis nodig. Met 
de sponsorfietstocht bieden zij de 
mogelijkheid om op een eenvou-
dige en sportieve manier een fi-
nanciële bijdrage te verdienen.
De Rabobank Sponsorfietstocht is 
bedoeld voor verenigingen, stich-
tingen of maatschappelijke instel-
lingen zonder winstoogmerk, met 
een overwegend recreatief karak-
ter. Zij moeten klant zijn van Ra-
bobank Velsen en Omstreken en 
zowel de vereniging als de doel-
groep/leden moeten in Velsen en 
omstreken gevestigd zijn. Per ver-

eniging kunnen maximaal 20 per-
sonen deelnemen. Kinderen jon-
ger dan 14 jaar mogen uitslui-
tend deelnemen (zelfstandig fiet-
sen) onder begeleiding van een 
volwassene. Voor elke fietser die 
de tocht voltooit, maakt de bank 
15 euro over naar de clubkas. De 
maximum sponsorbijdrage kan 
dus oplopen tot 300 euro.
Deelnemers kunnen starten bij 
tennisvereniging LTC De Hee-
renduinen in IJmuiden of bij TV 
Spaarndam in Spaarndam. Daar 
waar gestart wordt, moet ook 
worden gefinisht. Starten kan tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. Finishen 
kan tot uiterlijk 15.00 uur. Langs 
de route bevinden zich stempel-
posten waar iets gedronken kan 
worden, een sanitaire stop kan 
worden gehouden en de fiets-
banden kunnen worden opge-
pompt of geplakt.
Interesse? Dit jaar reiken zij een 
prijs uit aan de meest originele 
fietsploeg van Velsen en omstre-
ken. Dus... samen op zoek naar 
een originele outfit, een versierde 
fiets of...? Zie ook www.rabobank.
nl/velsen of volg hen op Twitter 
via @RaboVelsen.

Goed gekapt op reis
bij Boston Travel
Velsen - Juni is voor een groot 
deel alweer voorbij en met het 
mooie weer lijkt het nog al-
tijd maar niet lukken. Afgelopen 
weekend was fris en zonnig, het 
midden van de week om te puffen 
en we eindigen de week met re-
gen en bewolking. 
In deze periode zien we dat veel 
mensen besluiten hun vakantie 
niet in eigen land te gaan houden. 
Er wordt massaal gekozen voor 
de zon en die schijnt momenteel 
overal ten oosten en ten zuiden 
van Frankrijk. En meteen vliegen 
de Last Minutes als warme brood-
jes de deur uit, zodat snel kunnen 
beslissen dit seizoen een absolu-
te must is! Dat wisselvallig weer 
in Nederland leidt tot een run op 
Last Minutes is al enige jaren een 
traditie. Maar rond de vakantie 

bestaat er een nog een oer-Hol-
landse gewoonte. Tussen het boe-
ken van de reis en het inpakken 
van de koffer wordt er nog één af-
spraak gepland: de kapper. En het 
is deze leuke traditie waar Bos-
ton Travel op inspeelt met een 
nieuwe actie: ‘Goed gekapt op 
Reis’. Wanneer u uw vakantie in 
een van de filialen in Santpoort-
Noord (Hoofdstraat 224) of IJmui-
den (Velserhof 109) komt boeken, 
gaat u gratis naar Kapsalon See-
gers of Creations Hair & Make-up 
voor een frisse look!
Ga ook goed gekapt op reis en 
loop even binnen bij het Boston 
Travel reisbureau. Zij vertellen u 
dan over de voorwaarden van de-
ze actie en kijken meteen of ze 
ook voor u de juiste Last Minute 
richting de zon kunnen vinden!

Velsen-Noord – De gemeente 
Velsen heeft de provincie Noord-
Holland gemeld dat er sprake is 
van grondwatervervuiling bij de 
NAM-kade. In 1996/1997 zijn op 
het terrein van HIM aan de Wij-
kermeerweg tanks met chemi-
sche stoffen en vervuilde grond 
eromheen verwijderd. Sinds 
2003 is het grondwater ter plaat-
se periodiek onderzocht. In 2008 
gebeurde dat voor het eerst op 
de stof monochloorbenzeen ge-
zocht, dit werd in het grondwa-
ter aangetroffen. De verontrei-
niging heeft zich nu in zuidelij-
ke richting, naar het Noordzee-
kanaal, verplaatst. Reden voor 
de gemeente om actie te onder-
nemen. Zij hebben de provin-
cie gevraagd om spoed, gezien 
de ernst van de situatie. Op wat 
voor manier moet worden gesa-
neerd zal blijken uit de analyse. 
Omdat de gemeente de NAM-
kade wil renoveren, zou bijvoor-
beeld een vorm van bescher-
ming in de nieuwe kade kunnen 
worden gebouwd.

Vervuilde 
grondwater

bij NAM-kade

IJmuiden – Het Witte Theater 
gaat vermoedelijk 1 augustus 
sluiten. De gemeente is nog in 
overleg met Stichting het Wit-
te Theater en ook met de nieu-
we exploitant die de ruim-
te op meer commerciële wij-
ze wil runnen. Er is nog inten-
sief overleg over deze datum 
en de overname van een aantal 
spullen. Twee door de gemeen-
te gedetacheerde medewer-
kers van het Witte Theater zul-
len vanaf 1 augustus een an-
dere taak binnen de gemeen-
te krijgen. Dan zijn er ook nog 
drie parttimers die voor Stich-
ting het Witte Theater werken, 
ook zij zullen logischerwijze 
stoppen met hun werkzaam-
heden. Wethouder Westerman 
verwacht dat de overgang van 
Witte Theater naar de nieuwe 
exploitant tussen 1 augustus 
en 1 november geheel zal zijn 
voltooid.

Ontslag voor 
personeel 

Witte Theater

Gecertificeerde dakkapellen
Select Windows/Van der 
Vlugt onderscheidt zich
Haarlem – Select Windows/Van 
der Vlugt heeft een nieuw pro-
duct ontwikkeld: een dakkapel 
met een zeer hoge isolatiewaar-
de, voor de kenners: RC 4.19. En 
dat is zelfs een stuk beter dan de 
vereiste RC 3,5 bij nieuwbouw. 
Door adviesbureau Vierveijzer is 
in mei 2013 de SW dakkapel op 
deze punten getest. De resulta-
ten zijn zeer goed, want de nieu-
we dakkapel voldoet aan de ei-
sen van het Bouwbesluit en aan 
de strenge eisen voor warmte-
weerstand. Ook is er geen schade 
te verwachten door bijvoorbeeld 
condens in het dak of de zijwan-
den. Omdat deze eisen door het 
Bouwbesluit zijn bevestigd, krij-
gen klanten een officieel certifi-
caat uitgereikt bij hun dakkapel. 
Net zoals de heer Marcel Bras uit 
Driehuis (zie foto).
Select Windows/Van der Vlugt 
onderscheidt zich van andere le-
veranciers door een eigen kunst-
stofkozijnenfabriek in Hoorn. Ko-
zijnen worden daar op moderne 
wijze geproduceerd met Holland-
se kwaliteit die ook wordt toege-
past in de nieuwe dakkapellen. 
Wist u dat kunststof in 125 kleu-
ren en veel uitvoeringen verkrijg-
baar is en dat kunststof kozijnen 
met houtnerffolie niet te onder-
scheiden zijn van houten kozij-
nen?
,,Iedereen kan een dakkapel bou-
wen,’’ zegt Hans Plug, bedrijfslei-
der Van der Vlugt montageafde-
ling,, Maar bij ons is dat een kwa-
liteitsproduct. En juist bij een dak-
kapel was veel winst te behalen. 
Er wordt vaak bezuinigd op isola-

tie. We hebben daarom een nieu-
we manier van isoleren gebruikt 
die in de nieuwbouw wel wordt 
toegepast maar nog niet bij dak-
kapellen. Het gaat om een isola-
tieproduct dat compact is, zodat 
de dikte van de wanden werk-
baar blijft. Verder hebben wij nog 
meer interessante producten die 
de dakkapel meerwaarde kunnen 
geven, zoals elektrische plafond-
verwarming via een infraroodsy-
steem. In Finland bestaat dit al 
23 jaar. Het is een energiezuini-
ge manier van verwarming, op af-
stand bedienbaar en onzichtbaar 
omdat het wordt verwerkt in het 
plafond. Instellen gebeurt met af-
standsbediening. Deze verwar-
ming maakt radiatoren op zol-
der overbodig. Verder kunnen wij 
desgewenst meteen warmtecol-
lectoren op de dakkapel plaatsen. 
Heel gewild zijn ook de Screen-
lines en duettes, de zonwering 
tussen het dubbelglas. 
De dakkapellen kunnen naar 
wens van de klant worden ge-
bouwd en er zijn veel extra’s mo-
gelijk. Een dakkapel geeft dan 
niet alleen meer ruimte en licht, 
maar maakt het leven op zolder 
een stuk comfortabeler.’’
Naast dakkapellen en kunststof 
kozijnen kunnen ook  schuifpui-
en, balkonbeglazing, vouwwan-
den, garagedeuren, luifels, car-
ports, veranda’s en zonwering 
worden aanschouwd in de show-
room van Select Windows/Van 
der Vlugt aan Vondelweg 540 
in Haarlem. Voor meer informa-
tie www.vandervlugt.nl of 023-
5382277.

Regio - Een 58-jarige man uit 
Velserbroek is door de politie 
aangehouden, nadat hij in de 
nacht van maandag op dinsdag 
werd aangetroffen in een per-
sonenauto aan de Grote Sluis 
in Spaarndam. De man bleek in 
meerdere auto’s te zijn geweest 
en verklaarde aan de politie dat 
hij op zoek was geweest naar 
een aansteker, om zijn sigaret 
mee aan te steken.

Op zoek naar 
een aansteker

Uitslag Loterij 
Samenloop voor Hoop

IJmuiden - Op 9 juni is er tij-
dens de Samenloop voor Hoop 
Velsen een loterij gehouden, 
waarbij de volledige opbrengst 
naar dit goede doel ging. Niet 
alle prijzen zijn tijdens de loterij 
opgehaald. De lotnummers waar 
een prijs op is gevallen en die 
niet zijn opgehaald zijn de vol-
gende: 402, 134, 295, 497, 500, 

103, 303, 496, 520, 426, 167, 387, 
485, 555, 522. De niet afgehaal-
de prijzen kunnen vanaf 17 ju-
ni tot uiterlijk 1 juli 2013 worden 
afgehaald met het winnende lot-
nummer als bewijs na contact 
met Helen Hogendoorn, telefoon 
06-41179093 of h.hogendoorn@
quicknet.nl of velsen@samen-
loopvoorhoop.nl.
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Remco 
Hakkert bij 
Baptisten-
gemeente

Ijmuiden - Op zondag 23 juni 
treedt Remco Hakkert met band 
op bij de Baptistengemeente te 
IJmuiden met als thema ‘Worship 
& Witness’ (aanbid en getuig). 
Remco is een getalenteerd zan-
ger en pianist die met zijn band 
in het hele land optreedt in ker-
ken, bij evenementen en TV op-
tredens. Hij weet als geen ander 
mensen in het hart te raken, met 
mooie en inspirerende liederen 
en getuigenissen. Voor dit optre-
den is iedereen van harte uitge-
nodigd bij de Baptistengemeen-
te aan de Eemstraat 28-30. 10.00 
uur koffie en thee (gratis). Aan-
vang 10.30 uur. De toegang is vrij 
(wel collecte). Zie ook www.bap-
tistenijmuiden.nl.

Groot onderhoud Duin-
wijk start na bouwvak
IJmuiden - Begin juni onderte-
kende Peter van Ling, directeur 
van woningcorporatie AWV Ei-
gen Haard, de aannemingsover-
eenkomst met aannemersbedrijf 
Tervoort voor de werkzaamhe-
den die het bedrijf aan de wo-
ningen in Duinwijk gaat uitvoe-
ren. AWV Eigen Haard investeert 
ruim 7 miljoen euro in het pro-
ject. Op 26 augustus begint de 
aannemer met de werkzaam-
heden aan de eerste 70 wonin-
gen. Naar verwachting is de eer-
ste fase eind december 2013 af-
gerond.
Complex Duinwijk bestaat uit 
118 eengezinswoningen, ge-
bouwd in 1958. AWV Eigen 
Haard gaat onder andere de da-
ken vervangen door een geïso-
leerd dak met dakpannen. Bij 
het vervangen van de dak, wor-
den ook dakgoten aangebracht. 
Bovendien worden er nieuwe 
voor- achter- en balkondeuren 
geplaatst en in de buitenkozij-
nen wordt hoog rendement glas 
aangebracht. De kozijnen wor-
den van een nieuwe laag verf 
voorzien. In de woning wordt de 
elektrische installatie gekeurd. 
De bewoners kunnen tijdens de 
werkzaamheden aan de woning 
gedurende een aantal dagen  
beperkt gebruik maken van de 
woning, maar zij kunnen wel ge-
woon in hun woning blijven wo-

nen. De bewoners van de wonin-
gen in Duinwijk zijn vorige week 
geïnformeerd over de planning 
en de bouwroute.  Voor een soe-
pel verloop van het bouwproces 
is goede communicatie tussen 
bewoners, aannemer en woning-
corporatie erg belangrijk. AWV 
Eigen Haard heeft daarom ver-
schillende informatie momenten 
gepland. In samenwerking met 
de aannemer worden bewoners 
uitgenodigd  voor een informa-
tiebijeenkomst, waarna de op-
zichter en de uitvoerder nog bij 
de bewoners een huisbezoek af-
leggen. Zodra de werkzaamhe-
den zijn gestart is er dagelijks 
een bewonersspreekuur en een 
bewonerstelefoon bereikbaar. 
Daarnaast blijven de bewoners 
van AWV Eigen Haard nieuws-
brieven ontvangen en hebben 
ze een informatiemap gekregen. 
Ook onderhoudt de woningcor-
poratie veel contact met de Be-
wonerscommissie in Duinwijk.
De bewoners in Duinwijk heb-
ben de mogelijkheid gekregen 
om hun huidige woning te ko-
pen (tot maximaal 20 woningen). 
Inmiddels zijn er een aantal wo-
ningen verkocht. Woningen in de 
Poolsterstraat die vrijkomen, om-
dat de bewoners gaan verhuizen, 
gaan de ‘vrije verkoop’ in zolang 
het maximaal aantal te verkopen 
woningen nog niet is verkocht. 

DCIJ-nieuws
Wisselende resultaten 

van Sanne Calf

IJmuiden - Bij de jeugdafde-
ling van de Damclub IJmuiden 
neemt de spanning hand over 
hand toe.
In de onderlinge competitie 
wordt weliswaar fel gestreden 
om de punten maar spelers en 
jeugdleiders kijken uit naar de 
examens die aan het eind van de 
maand plaatsvinden. Dan kun-
nen de deelnemers aantonen 
dat zij de eerste beginselen van 

het dammen begrijpen en in de 
praktijk kunnen toepassen.. In 
de cursussen voorafgaand aan 
het examen worden veel spelsy-
stemen en combinatiemogelijk-
heden uitvoerig behandeld.
In de onderlinge competi-
tie wordt het geleerde in prak-
tijk gebracht. Yunus Piroglu gaat 
daarin stevig aan de leiding ge-
volgd door een peloton bestaan-
de uit: Rick de Wolf, Lieke Vis, 
Lars van Eeuwijk, Judy de Jong, 
Sanne Calf en Martijn Vis. 
Sanne Calf (foto) won van Veysel 
Piroglu maar moest tegen Yunus 
piroglu het onderspit delven. 
De uitslagen: Yunus Piroglu-
Judy de Jong 2-0; Sanne Calf-
Veysel Yunus 2-0; Mees Kles-
ser-Luke Seegers 2-0; Josephi-
ne van Zeeben-Lucas Wigchert 
2-0; Josephine van Zeeben-
Mees Klesser 0-2; Lucas Wig-
chert-Luke Seegers 0-2; Yunus 
Piroglu-Sanne Calf 2-0; Eysel Pi-
roglu-Judy de Jong 0-2; Lucas 
Wigchert-Veysel Piroglu 0-2.

Oudkatholieken vieren 
125-jarig jubileum
IJmuiden - Op zondag 30 ju-
ni vieren de oudkatholieke paro-
chies in de IJmond hun 125-ja-
rig bestaan met een feestelijke 
eucharistieviering in de H. En-
gelmunduskerk aan de Konin-
gin Wilhelminakade in IJmuiden. 
De kerkdienst begint om 10.00 
uur en de parochies nodigen ie-
dereen van harte uit om dit feest 
mee te vieren.
Met deze viering waarin mgr. 
Dirk Jan Schoon, de bisschop 
van Haarlem, voorgaat, geven de 
oudkatholieken het startschot 
voor een feestjaar waarin 125 
jaar oudkatholieke aanwezig-
heid in de IJmond wordt gevierd. 
In de loop van het jaar zullen er 
verschillende activiteiten worden 
georganiseerd waarmee de oud-
katholieken zich willen presen-
teren aan de IJmond. Zo zullen 
op zaterdag 29 juni tussen 10.00 
en 16.00 uur verschillende kun-
stenaars ter plekke aan het werk 

zijn in de H. Engelmunduskerk. 
Iedereen is van harte welkom 
om te komen zien hoe de kun-
stenaars zich door de kerkruim-
te laten inspireren. Het jubileum-
jaar zal op zondag 18 mei 2014 
worden afgesloten met opnieuw 
een feestelijke viering in de H. 
Adelbertuskerk aan de Sparren-
straat in IJmuiden, waarmee het 
50-jarig bestaan van de H. Adel-
bertusparochie wordt gevierd. 
De oudkatholieken vieren het 
komend jaar dus dubbel feest! 
Op 24 juni 1888 werd er voor 
het eerst een oudkatholieke vie-
ring in IJmuiden gehouden. De-
ze vond toen nog plaats in Ho-
tel Willem Barentsz aan de Ka-
naalstraat. Twee jaar later kon 
een eigen kerk gebouwd wor-
den aan de Breesaapstraat, het 
huidige Thalia Theater, tot deze 
kerk te klein werd. De twee hui-
dige parochiekerken dateren uit 
1907 en 1968.

IJmuiden - Maandagmiddag 
rond 13.30 uur is een 47-jarige 
vrouw uit IJmuiden gewond ge-
raakt bij een verkeersongeval. 
De vrouw zat achterop de brom-
fiets bij een 18-jarige IJmuiden-
se. Deze reed op het fietspad pa-
rallel aan de Lange Nieuwstraat 
richting Plein 1945. Bij de krui-
sing met het Marktplein kwamen 
zij in aanraking met een 32-ja-
rige automobiliste uit IJmuiden, 
die de bromfiets over het hoofd 
zag. Hierbij raakte de 47-jarige 
vrouw die achterop zat gewond, 
zij is met beenletsel naar het zie-
kenhuis vervoerd. De 18-jarige 
bestuurster van de bromfiets is 
met de schrik vrijgekomen.

Gewonde bij 
verkeersongeval

Willem 
Bastmeijer

25 jaar 
voorzitter

IJmuiden - Op de jaarverga-
dering van sportvereniging Full 
Speed kreeg Willem Bastmeijer 
een oorkonde overhandigd voor 
zijn 25-jarig voorzitterschap. Te-
vens werd hij voor het vele werk 
dat hij heeft gedaan en nog 
steeds doet voor de vereniging 
benoemd tot erelid. Willem is al 
ruim 30 jaar lid waarvan dus al 
25 jaar voorzitter. 

notarishuisijmond.nl 
vanaf vandaag online
IJmuiden - Na vele jaren is de 
zo vertrouwde website van No-
tarishuis IJmond in zijn geheel 
vervangen door een website die 
nog beter aansluit bij de stijl en 
uitstraling van het kantoor. Vanaf 
deze week is het resultaat voor 
alle cliënten en relaties zicht-
baar.
De nieuwe site werd in nauw 
overleg met Elly van der Klei en 
Peter Luit gemaakt. Doelstel-
lingen waren vooral geconcen-
treerd rondom ‘rust, kleur en 
duidelijke informatie’. Op ba-
sis van die uitgangspunten is 
de website vooral qua informa-

tie kort en bondig gebleven met 
een overzichtelijk menu.
,,De wens om veel kleur in te 
brengen werd ingevuld door 
een schilderij uit de spreekka-
mer van het kantoor in IJmuiden 
te gebruiken als achtergrond, 
waarbij de oranje tint goed aan-
sloot bij het logo”, aldus Elly van 
der Klei. Nieuw is het onderdeel 
‘lezingen’, een agenda met in-
schrijfmogelijkheid om lezingen 
op onze vaste locatie in de bibli-
otheek van Velserbroek te kun-
nen volgen. Ook worden daar 
nog de maandelijkse gratis in-
loop spreekuren gehouden.



Urker Mans Formatie 
in de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Wie goed luistert 
hoort dat de zee altijd zingt. En 
de plaats waar ze dat als geen 
ander weten is het voormalige ei-
land Urk. In de zomertour van de 
Urker Mans Formatie bezingen 
de mannen van Urk alle uitda-
gingen die de Zuiderzee het dorp 
gaf. De stormen, de krachtmetin-
gen, het afscheid en natuurlijk de 
liefde. De stemmen van de twaalf 
tenoren en bassen brengt diri-
gent Martin Mans feilloos samen, 
maar u hoort ze ook allemaal één 
voor één in een prachtige so-
lo. ‘Ruwe Stormen mogen woe-
den, Scheepje onder Jezus’ hoe-
de, Houd mij vast en De kracht 
van Uw liefde’ zijn een paar voor-
beelden van het diverse reper-
toire van de Urker Mans Forma-
tie. Ook in het klassieke gen-
re is de formatie thuis. Zij bren-
gen het adembenemende Sac-

tus van Gounod ten gehore even-
als Adoramus, en Veni Jesu. De 
luisteraar krijgt tenslotte ook een 
aantal gospels te horen en vader-
landse liederen. De orgelbegelei-
ding tijdens het concert is in han-
den van jong talent Hendrik van 
Veen. Hij is afkomstig uit Urk en 
verweven met deze stijl.
Deze zomer kunt u hun emo-
tionele ode aan de zee horen, 
want ze zingen ook bij u in de 
buurt. Op vrijdag 12 juli geven zij 
een concert in de Nieuwe Kerk 
(Kruiskerk) in de Kanaalstraat 
in IJmuiden. Het concert begint 
om 19.30 uur, maar u bent vanaf 
19:00 uur van harte welkom. De 
toegang bedraagt 20 euro. Bij re-
servering krijgt u 2,50 euro kor-
ting. Kinderen tot en met 11 jaar 
betalen slechts 5 euro. Reserveer 
kan via www.martinmans.nl of te-
lefoonnummer 06-25391903. 

Groep 8 De Zandloper 
wint een voetbalclinic
IJmuiden - Groep 8 heeft in het 
kader van de RABO AZ Voetbal-
toer een voetbalclinic gewonnen!
De afgelopen periode heeft groep 
8 hard gewerkt aan de diverse op-
drachten van de AZ Rabo voetbal-
toer waarbij de thema’s voeding, 
respect, bewegen én samenwer-
ken centraal stonden. De prijs is 
gewonnen doordat de leerlingen 
de eindopdracht samenwerken zo 
goed gedaan hebben. De voetbal-

clinic werd donderdagmiddag 13 
juni gehouden op voetbalterrein 
Foresters in Heiloo. De leerlingen 
werden van school opgehaald met 
een bus waarna ze een AZ voet-
balmaaltijd kregen om vervolgens 
onder leiding van een aantal AZ 
spelers kennis te maken met di-
verse voetbalvaardigheden. De 
Zandloper is de enige school in 
IJmuiden die deel mocht nemen 
aan deze clinic.

Skateclinic op het 
schoolplein

IJmuiden - Maandag organiseer-
de de KPN Junior Schaatsclub in 
samenwerking met IJsclub No-
va Zembla en een professionele 
instructeur een inline-skateclinic 
voor de leerlingen van basisschool 
De Vliegende Hollander. 
Tijdens de clinic leerden de kin-
deren hoe ze kunnen remmen en 
welke bescherming nodig is. ,,Toen 
mijn kinderen hoorden dat ze gin-
gen skaten met school hebben we 
meteen skates aangeschaft en zijn 
ze hard gaan oefenen. Nu kunnen 
ze het al aardig goed”, vertelt een 
enthousiaste moeder. En inder-
daad, behendig springen de kin-
deren over een schans, onder be-
geleiding van de instructeur. De 
gediplomeerde instructeur zorg-
de samen met de trainer van IJs-
club Nova Zembla dat alle kinde-
ren op hun eigen niveau aan de 
clinic mee konden doen. Na afloop 
ontvingen de kinderen een skate-
bewijs.
De clinic werd aangeboden als 
onderdeel van het project IK Lek-
ker fit!?, een programma dat in sa-
menwerking met Zilveren Kruis 
Achmea en de Hartstichting is 

ontwikkeld rond de thema’s voe-
ding, gezondheid en bewegen, 
met als motto: ‘Fit zijn is fijn!’
Deelnemende basisscholen wer-
ken met een lesmethode en kun-
nen daarnaast kiezen voor extra 
activiteiten, zoals sportclinics en 
gastlessen van een diëtist. Zilve-
ren Kruis Achmea stelt hiervoor 
een werkbudget ter beschikking. 
Dit schooljaar maakten de leer-
lingen van De Vliegende Hollan-
der dankzij het werkbudget ken-
nis met breakdance, judo en korf-
bal. Karin Spanjaard, vakleer-
kracht van de Vliegende Hollander 
over de skateclinic van de KPN Ju-
nior Schaatsclub: ,,We willen kin-
deren laten ervaren hoe leuk inli-
ne-skaten is, en dat bescherming 
en veiligheid van belang is. Kinde-
ren hoeven om te skaten ook niet 
perse lid te worden van een ver-
eniging, het kan gewoon op het 
schoolplein of in de buurt.”
Aankomende vrijdag doen de leer-
lingen van basisschool de Zandlo-
per mee aan de inline-skateclinic 
van KPN junior schaatsclub en IJs-
club Nova Zembla. 

EHBO-diploma’s 
op Vuurtoren Oost
IJmuiden - Na een lessenserie praktijk en theorie zijn afgelopen 
maandag alle leerlingen van groep 8 van Vuurtoren oost geslaagd 
voor hun examen Jeugd-EHBO. Met veel enthousiasme heeft Pau-
lien Braam de leerlingen voorbereid op het examen en het resultaat 
mag er zijn, 100 procent is geslaagd!

Velsen - Van januari 2013 tot 
begin juni zijn 26 verdachten 
aangehouden voor het plegen 
van woninginbraken in Vel-
sen. Het merendeel van deze 
verdachten werd opgespoord 
door rechercheonderzoek. Een 
aantal kon ook direct worden 
aangehouden door snelle mel-
ding van inwoners via telefoon-
nummer 1-1-2. Teamchef van 
de politie in Velsen, Marijn Put-
man: ,,Wij zijn als politie 24 uur 
per dag bezig met de aanpak 
van woninginbraken, het heeft 
onze volle aandacht. We sur-
veilleren zowel opvallend als 
onopvallend en doen dit niet 
alleen overdag, maar vooral 
ook ‘s avonds en ’s nachts. Dit 
doen we ter voorkoming van 
inbraken en ter verhoging van 
de heterdaadkracht. Landelijk 
is er sprake van een stijging 
van het aantal woninginbraken 
en ook binnen Velsen worden 
we geconfronteerd met wonin-
ginbraken. Daarom zijn we ook 
blij dat we in totaal al 26 ver-
dachten hebben kunnen aan-
houden binnen ons werkge-
bied in de afgelopen maanden. 
De teamchef van Velsen vraagt 
inwoners om bij verdachte situ-
aties direct melding te doen via 
het telefoonnummer 112: Put-
man: ,,We zien dat wij als poli-
tie door alerte inwoners regel-
matig inbrekers op heterdaad 
kunnen aanhouden. We blijven 
graag een beroep doen op on-
ze inwoners, om bij verdachte 
situaties direct te bellen met dit 
nummer.”

26 Verdachten 
aangehouden 
voor woning-

inbraken

Regio - Op vrijdag 28 juni is 
de landelijke start van het My-
Beach-seizoen en openen 
maar liefst 24 MyBeaches aan 
de Nederlandse kust. Tijdens 
het strandseizoen zijn er ver-
schillende activiteiten op de 
MyBeaches om bezoekers te 
stimuleren het strand schoon 
te houden en mensen te infor-
meren over de gevolgen van 
afval op het strand en in de 
zee. Zo gaat op 1 augustus 
de ‘MyBeach Cleanup Chal-
lenge 2013’ van start, waarbij-
Stichting De Noordzee ieder-
een oproept om te helpen met 
het tellen en opruimen van af-
val gedurende een 24-daag-
se schoonmaakactie van de 
Noordzeekust. Bekijk www.my-
beach.info voor een overzicht 
van alle deelnemende strand-
paviljoens en het programma 
per locatie.

MyBeaches
zomercampagne
voor schonere

stranden en zee
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Koelte en wissel-
valligheid snel terug 

Gewone Hollandse zomers 
worden doorgaans geken-
merkt door langdurige wissel-
vallige perioden waarbij het af 
en toe regent of tot enkele bui-
en komt. Tussendoor zijn na-
tuurlijk ook altijd de betere 
dagdelen (die nooit heel lang 
duren) aan te geven met flink 
wat zon en aangename tem-
peraturen.
Een duidelijk kenmerk van zo’n 
normale Hollandse zomer is 
ook de soms zeer snelle op-
gang van de temperatuur. De 
afgelopen dagen hadden we 
daarvan een ultiem voorbeeld.
Was het afgelopen zaterdag 
overdag nog uiterst kil met een 
graad of 7-8 voor het gevoel 
op de Waddeneilanden. Op de 
dinsdagmiddag voelde het bui-
tenshuis in Kennemerland en 
de IJmond op sommige stek-
ken aan als dik 30 graden. Een 
ongekende thermische over-
gang dus ineens.
Een portie met Noord-Afri-
kaanse lucht vond ruimte om 
zich scherp noordwaarts uit te 
breiden en op woensdagmid-
dag zaten sommige delen van 
Nederland in deze zeer warme 
luchtbel met een drukkende 
tropische sfeer. De wolken en 
de koelere wind van zee on-
derdrukten de Noord-Holland-

se temperaturen goeddeels. 
De zo nu en dan zeer lokale 
onweders maakten vooral rich-
ting donderdagochtend een 
einde aan de minihittegolf. 
Vooral donderdagmiddag 
stroomt de vertrouwde koele 
lucht alweer binnen en de da-
gen daarna staan we gewoon 
weer met beide benen op de 
grond met een graad of 17 op 
de thermometer in de middag. 
De wisselvalligheid neemt dan 
ook toe en de normale Hol-
landse zomer is dan helemaal 
terug. 
Relatief weinig zon is er in het 
weekend en periodiek valt er 
regen of komen er enkele bui-
en.
Zicht op echt stabiel zomer-
weer is er niet voor begin ju-
li en zelfs dan is het uiter-
aard niet zeker of de hoogzo-
mer nu eindelijk eens een keer 
puik weer wil gaan opleve-
ren. De afgelopen jaren waren 
de maanden juli en augustus 
niet bepaald zomers te noe-
men vanwege de vele buien-
perikelen.
Meer (achtergrond) info over 
het zomerweer is te vernemen 
via de website www.weerpri-
meur.nl

de IJmondiale weerman 
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Scootmobielcursus op stoom
Met zelfvertrouwen 
en veilig de weg op
IJmuiden - Dinsdagmiddag 
verzamelden de cursisten van 
de scootmobielcursus zich bij 
Verkeersschool Post aan de 
Ampèrestraat voor een nieu-
we les. Voor sommige cursisten 
was de scootmobiel nog hele-
maal nieuw. Voor anderen was 
het een goede mogelijkheid om 
de verkeerskennis weer een 
beetje bij te spijkeren en te le-
ren waar je je aan moet hou-
den als chauffeur van zo’n ap-
paraat.
Een mevrouw wordt door een 
mede-cursiste geholpen met 
het starten van de scootmo-
biel. ‘Hij doet het niet’, klaagt 
ze. ‘Het sleuteltje eruit en in 
zijn achteruit’, is het advies. Na 
even proberen rijdt het appa-
raat ongewild langzaam in de 
richting van een andere cursist. 
Instructeur John Goor blijft er 
rustig onder en helpt met ma-

noevreren.
Jack de Ruijter uit Velsen-
Noord is ook van de partij. Hij 
heeft een andere scootmobiel 
gekregen die voor hem beter 
te besturen is vanwege een be-
perking aan zijn arm. Om met 
de nieuwe scootmobiel te leren 
omgaan heeft hij zich voor de 
cursus opgegeven. Cursisten 
betalen een symbolisch bedrag 
van 5 euro dat ze bij het vol-
tooien van de cursus terugkrij-
gen. De cursus bestaat uit drie 
lessen met een praktijk- en een 
theoriedeel.
De cursus wordt in samenwer-
king met Verkeersschool Post 
en Gehandicapten Beraad Vel-
sen georganiseerd. Gemeente 
Velsen  stelt de financiële mid-
delen beschikbaar. Dankzij de 
cursus gaan meer mensen met 
zelfvertrouwen en veiliger de 
weg op.

IJmuiden – Bouwbedrijf Pelli-
kaan heeft van de gemeente de 
opdracht gekregen de Ring te 
bouwen. Het gaat om de nieuw-
bouw van sporthal Zeewijk, ba-
sisschool de Zandloper en peu-
terspeelzaal Humpie Dumpie 
aan de Planetenweg. Pellikaan 
heeft aantoonbare ervaring in 
de combinatie van ontwerpen en 
bouwen en heeft binnen de ge-
vraagde randvoorwaarden het 
beste ontwerp geleverd. De Pel-
likaan is al in overleg met diver-
se lokale bedrijven die mee gaan 
werken aan de bouw. Binnen-
kort wordt voor de wijk en be-
langhebbenden een informatie-
avond gehouden over de bouw-
plannen. Het is dan nog mogelijk 
reacties te verwerken in het de-
finitieve ontwerp. Volgens plan-
ning kan de Ring in de eerste 
helft van 2015 in gebruik worden 
genomen.

Pellikaan 
mag de Ring 

bouwen

Velsen – Voor een duurzamer 
Velsen is in 2011 het klimaat-
programma Velsen Stad van 
Zon, Zee en Wind vastgesteld. 
Dit behelst verschillende pro-
gramma’s. Zo wordt gewerkt 
aan energiebesparing in ge-
meentelijke gebouwen. Milieu-
dienst IJmond heeft onderzoek 
gedaan bij onder meer Buurt-
huis de Dwarsligger, daar-
uit zijn een aantal maatrege-
len gevloeid. Met de renovatie 
van het stadhuis wordt ook ge-
werkt aan een ander soort ver-
warming: bodemwarmte. Bo-
vendien worden 80 zonne-
panelen op het stadhuis ge-
plaatst. 
Dit jaar wordt verder onder-
zoek gedaan naar maatrege-
len bij andere gemeentelij-
ke panden. Een ander project 
is het vervangen van openba-
re verlichting door energiezui-
nige verlichting. Dit zal gelei-
delijk gebeuren door de he-
le gemeente. De gemeente 
was van plan in Velsen-Noord 
meer windturbines te plaatsen, 
de wens was 30.000 huishou-
dens te voorzien van duurza-
me energie. Gedeputeerde Sta-
ten van de Provincie heeft hier 
echter geen toestemming voor 
gegeven. In 2012 heeft de ge-
meente van de Provincie nog 
een Award duurzame energie-
productie ontvangen vanwege 
haar rol bij het tot stand komen 
en faciliteren van windturbines 
op zee. De 60 windturbines zijn 
goed voor 247.000 ton duurza-
me energie en daardoor een 
serieuze reductie van CO2. Als 
al die energie naar de gemeen-
te Velsen zou gaan, zou dat een 
besparing van 99 procent bete-
kenen op de CO2 uitstoot in de 
gemeente.

Duurzaam 
Velsen

Zwemvierdaagse 
in De Heerenduinen

IJmuiden - Op 24 juni gaat 
de Zwemvierdaagse weer van 
start! De zwemvierdaagse staat 
in het kader van het 10-ja-
rig bestaan van het zwembad. 
Het organiserende team van 
de zwemvierdaagse is er bij-
na klaar voor. Dit keer zal de 
zwemvierdaagse in zwembad 
De Heerenduinen plaatsvinden 
voor de 33ste keer van maan-
dag, 24 tot en met vrijdag 28 
juni. 
Vanaf 10 juni  kan er ingeschre-
ven worden bij de receptie van 
het zwembad tot en met dins-
dag 25 juni. Het is verplicht vier 
dagen te zwemmen, maar vijf 
dagen mag natuurlijk ook. De 
toegangsprijs bedraagt 8 euro.
De deelnemers zijn verplicht 
een zwemdiploma te hebben.               
Verder hebben we weer een 
leuk programma opgezet. Op 
dinsdag is er een clinic snorke-
len in het doelgroepenbad, op 
woensdag een clinic verbete-
ren van de wedstrijdslagen en 

ook op donderdag een demon-
stratie van Trampoline Vereni-
ging IJmuiden (TVIJ). Natuur-
lijk ontbreekt het springkus-
sen niet. Nieuw dit jaar is de 
pannakooi. Tevens kan je tafel-
tennissen, voetballen, aan een 
spijkerbroek hangen, sjoelen 
op een grote sjoelbak, stokken-
vangspel enz. Naast het zwem-
men zijn er genoeg activiteiten 
om je te vermaken. 
De week wordt afgesloten met 
een vrijmarkt. Belangstellen-
den moeten zich opgeven bij 
de receptie.
Iedereen die de zwemmers wil 
aanmoedigen is van harte wel-
kom. De pannenkoeken en 
popcorn staan klaar.
Vanaf 18.15 tot 20.00 uur kun-
nen de zwemmers starten in 
zowel het binnen- als buiten-
bad. In verband met het 10-ja-
rig bestaan wordt er op maan-
dag geopend met een demon-
stratie synchroonzwemmen. 
Op vrijdag is er live muziek.

Wijntje bij de asperges
Santpoort-Noord - Tijdens Juni Shoppingmaand worden in en om 
de Hoofdstraat allerlei activiteiten ontplooid. Zaterdag was er aller-
lei lekkers te proeven bij de diverse ondernemers. Zo ook bij Wijn-
huis Ten Bilt die samenwerkte met Primeurshop Bol. Een lekkere as-
pergequiche kon worden geproefd met vier heerlijke witte wijnen. En 
dat het smaakte is wel te zien.
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Velsen - Drie themagroepen 
gaan zich naar aanleiding 
van de derde ontbijtsessie De 
Kracht van de IJmond rich-
ten op het versterken van de 
relatie met Tata Steel, onder-
wijs & techniek en een promo-
tiecampagne voor de IJmond. 
Samenwerken en het leggen 
van verbindingen staan daar-
bij centraal.

De IJmond was in 2012 de bes-
te MKB-regio van Nederland. Dat 
kwam ook tot uiting in het soci-
aal economisch perspectief De 
Kracht van de IJmond, dat Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
en Rabobank IJmond Noord vo-
rig jaar presenteerden. De ban-
ken stimuleren dat ondernemers 
met elkaar aan de slag gaan om 
de IJmond nóg krachtiger te ma-
ken. In het najaar worden de con-
crete plannen van de themagroe-
pen tijdens een volgende ontbijt-
sessie toegelicht.
De themagroep die aan de slag 
gaat met het versterken van de 
relatie met Tata Steel heeft als 
belangrijkste taak om onder-
houdsbedrijven in de IJmond met 
elkaar te verbinden en gezamen-
lijk op te trekken. Het staalbe-
drijf heeft daar onlangs een op-
roep voor gedaan. Themagroep-
voorzitter Jan Boudesteijn stelde 
dat hij het van groot belang vindt 
dat regionale ondernemers inten-
siever gaan samenwerken. Hier-
door kunnen ze gezamenlijk een 
breder pakket aan diensten leve-
ren aan Tata Steel. Op haar beurt 
heeft het staalbedrijf toegezegd 
dat de samenwerking met de le-
veranciers wordt geïntensiveerd 
en de contractduur wordt ver-
lengd.
Gertjan Huijbens werd gekozen 
tot voorzitter van de themagroep 
Onderwijs & techniek. ,,De vor-
ming van een regionale techniek-
campus naar Eindhovens voor-
beeld staat voor ons centraal’’, al-
dus Huijbens, die betrokken is bij 
tal van initiatieven op dit gebied. 

,,Onderwijsinstellingen, het be-
drijfsleven en de overheid moe-
ten samen optrekken om de voor-
aanstaande positie die de IJmond 
inneemt, verder uit te breiden. We 
moeten samen zorgen voor de in-
stroom van voldoende geschool-
de arbeidskrachten. Daarvoor 
gaan we op zoek naar een aan-
tal boegbeelden.’’
Bestaande initiatieven in kaart 
brengen en een krachtig beeld- 
of woordmerk voor de IJmond 
ontwikkelen. Dat zijn de voor-
naamste prioriteiten van de the-
magroep die zich gaat bezighou-
den met een promotiecampagne 
voor de IJmond. Voorzitter Friso 
Huizinga wil er op basis van on-
derzoeken en interviews ach-
terkomen wat de ‘unique selling 
points’ van deze regio zijn. ,,Daar-
na kunnen we aan de slag met 
een campagne die zich in eer-
ste instantie richt op de inwoners 
en ondernemers in het gebied. Zij 
zijn onze ambassadeurs en moe-
ten aan familie en vrienden ver-
tellen waarom de IJmond zo bij-
zonder is. Misschien komt het 
wel tot een Dag van de IJmond, 
waarbij toeristische attracties en 
bedrijven hun deuren open zetten 
voor mensen in de IJmond.’’
In contact komen met één van 
de themagroepen? Neem dan 
contact op met Rabobank Vel-
sen en Omstreken, telefoon 023-
5133715 of e-mail communica-
tie@velsen.rabobank.nl, of Ra-
bobank IJmond Noord, telefoon 
0251-285495 of e-mail communi-
catie@ijmondnoord.rabobank.nl.

Rabobanken geven voorzet
Themagroepen aan de 
slag met aanbevelingen 
Kracht van de IJmond

Frans Baud nieuwe 
voorzitter Amports

IJmuiden/Amsterdam - Het al-
gemeen bestuur van Amports, 
de regionale promotieorganisa-
tie voor de zeehavens aan het 
Noordzeekanaal, heeft IJmuide-
naar Frans Baud (58) benoemd tot 
voorzitter. Hij volgt Michiel Wijs-
muller op die deze functie sinds 
2003 heeft bekleed. Baud was al 
vice-voorzitter van Amports. De 
overdracht van de voorzitters-
hamer gebeurde in Het Scheep-
vaartmuseum, waar zo’n 120 ge-
nodigden op feestelijke wijze af-
scheid namen van Michiel Wijs-
muller.
Frans Baud is algemeen directeur 
van KVSA van Halverhout & Zwart 

en Zurmühlen BV in IJmuiden. 
KVSA is een omvangrijke maritie-
me dienstverlener en houdt zich 
onder andere bezig met stuwa-
doors- en cargadoorswerkzaam-
heden, terminaldiensten, maritie-
me communicatie en webdien-
sten.
Voordat hij in 2001 bij KVSA in 
dienst kwam, was Frans Baud di-
recteur bij diverse dochterbedrij-
ven van Société Générale de Sur-
veillance (SGS). Ook was hij com-
mercieel directeur bij Verdugt 
BV. Daarvoor werkte de IJmui-
denaar tien jaar in Zuid-Amerika 
voor Holland Chemical Internatio-
nal BV. Frans Baud, die is afgestu-
deerd aan Nyenrode Businness 
Universiteit, is jarenlang voorzit-
ter geweest van ondernemersver-
eniging HOV IJmond. Voorts is hij 
lid van de raad van advies van het 
Havenfestival IJmuiden, voorzitter 
van de raad van commissarissen 
van Rabobank Velsen e.o. en be-
stuurslid van de Stichting Steun-
fonds SIVN, Maritime Service 
Centre IJmond (MSCIJ) en ASCO 
Holland.
Michiel Wijsmuller (63) is direc-
teur van WorldWise Marine Hol-
ding BV en president van Offshore 
Ship Designers BV, beide met 
hoofdkantoor in IJmuiden. Hij blijft 
als algemeen bestuurslid aan Am-
ports verbonden. Tevens is Wijs-
muller lid van de raad van com-
missarissen van Zeehaven IJmui-
den NV. (foto: Reinder Weidijk)

Laatste concerten in 
Witte Theater Stage Café
IJmuiden - Na vele jaren Witte 
Theater Stage Café komt er zon-
dag een einde aan een roem-
ruchte periode met fantasti-
sche optredens. Door een poli-
tieke keuze moet het Witte The-
ater zijn deuren sluiten en daar-
door valt er opnieuw een legen-
darisch podium voor bekend en 
onbekend talent weg.
Het Stage Café begon ooit met 
de Bintangs, dus is het laatste 
optreden in het Stage Café weg-
gelegd voor de zonen van deze 
legendarische band. Naast dit 
optreden is er ook een optreden 
voor een project van oer-Bintang 
Frank Kraayeveld, die niet alleen 
optreedt maar ook zijn nieuwe 
boek komt promoten. 
Het eerste optreden wordt ver-
zorgd voor de Binstars. Deze 
band bestaat geheel uit kinderen 
van leden en oud-leden van deze 
legendarische band. Nu, 50 jaar 
later, zijn het deze zonen die het 
rocken met de paplepel is inge-
goten en die de onbekende stuk-
ken van de Bintangs ten geho-
re brengen. Ze doen dit met zo-
veel overgave en passie dat men 
niet anders weet of deze band 
toert ook al jaren langs de podia. 
Een absolute must-see voor de 
doorgewinterde Bintangs-fans! 

De Binstars bestaan uit: Remko 
Kraayeveld - Dagomar Jansen - 
Cyril Wijte - Almar Fernhout en 
Arwin Nimis De tweede band is
Oertrax, een project van oerBin-
tanger Frank Kraayeveld, Frank 
wordt terzijde gestaan door
oudbintangs drummer Aad 
Hooft, bintanger Dagomar Jan-
sen en Marco Nicola die ook 
geen onbekende is in de muziek 
wereld. 
Het werk dat Frank & Co. spelen 
bestaat vooral uit de nummers 
van de gelijknamige cd die van-
middag met het boek Rhtyhm en 
Rhym gepresenteerd wordt. Het 
boek bestaat uit teksten van de 
hand van Frank en de fotos zijn 
geschoten door zoon Remko. 
Sommige van de songs haalden 
het Bintangs predikaat, andere 
nummers zijn nooit op vinyl uit-
gebracht, de cd is niet los te ver-
krijgen maar hoort bij het boek. 
Een uitgelezen kans dus om van-
middag dit unieke boek en cd te 
verkrijgen. 
Als u dus nog eenmaal wilt kij-
ken, genieten, luisterenen de 
sfeer proeven van dit unieke po-
dium haast u dan zondagmid-
dag om 17.30 uur voor de laatste 
maal naar het Witte Theater Sta-
ge Café, Kanaalstraat 257.

Velserbroek - Zondag 23 ju-
ni wordt voor de derde keer een 
kofferbakmarkt gehouden op 
het Vestingplein t/o de sporthal 
bij het winkelcentrum van Vel-
serbroek. Hoe gaat het in zijn 
werking, normaal op een rom-
melmarkt moet men een kraam 
huren, maar dat is op een kof-
ferbakmarkt niet nodig. Men 
komt met d auto vol tweede-
hands spullen, sluit zich aan in 
de rij zodat men later het plein 
op kan gaan. De auto komt in de 
lengte te staan zodat men on-
geveer 5 bij 2 meter de ruimte 
heeft om zijn spullen uit te stal-
len op de grond of tafels die men 
zelf mee neemt. De kofferbak-
markt begint om 08.00 uur en is 
om 16.00 uur afgelopen. De kos-
ten bedragen 10 euro per auto, 
met aanhanger 5 euro extra. Een 
bus kost 15 euro. Men betaald 
10 euro borg, die men na afloop 
weer terug krijgt. Meer informa-
tie: telefoon 0255-518380 of 06-
42456182. De volgende data is 
21 juli, 18 augustus en 22 sep-
tember.

Kofferbakmarkt

Velserbroek – In januari heeft 
de gemeenteraad een motie in-
gediend om onderzoek te doen 
naar het openstellen van de 
voormalige bussluis in Velser-
broek voor gemotoriseerd ver-
keer. Uit onderzoek blijkt nu dat 
bij openstelling van deze weg 
5.000 tot 6.000 motorvoertuigen 
gebruik zouden maken van de-
ze route. Het zou een verkorting 
van de route richting Haarlem, 
Spaarndam, Villa Westend en 
Amsterdam betekenen. Hoewel 
de wegen al berekend zijn op 
dit soort verkeer, geeft het colle-
ge aan niet voor het openen van 
de bussluis te zijn. Dat heeft te 
maken met een eerdere afspraak 
met de gemeente Haarlem om 
hier geen ontsluiting voor mo-
torverkeer te maken. Een ande-
re belangrijke reden om de weg 
niet open te stellen is de afna-
me van leefbaarheid voor bewo-
ners langs de route Dammers-
boog, D. Marotstraat en H. Rep-
tonstraat. Naar verwachting zou 
de geluidsoverlast van het ver-
keer de grenswaarde van 48 de-
cibel overschrijden. Het onder-
zoek heeft zich ook gericht op 
het ontsluiten van het eventu-
eel te bouwen bungalowparkje 
bij Fort benoorden Spaanrdam. 
Het college van Velsen geeft er 
de voorkeur aan om hiervoor het 
fietspad Westbroekpad langs de 
noordkant van de Westbroekplas 
te gebruiken. Vanwege de ver-
wachte lage verkeersintensiteit 
van 350 tot 450 auto’s per dag 
denkt het college dat deze route 
goed te combineren is met fiets-
verkeer. Het college stelt daarom 
voor verder onderzoek te doen 
naar deze route.

Onderzoek 
naar bussluis 
Velserbroek
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Eerste watertappunt
Gezond gratis water voor ieder-
een  in Velsen – op donderdag 13 
juni 2013 nam wethouder Ronald 
Vennik het eerste watertappunt in 
gebruik samen met Harry Buyten 
van PWN. Er komt een tweede bij 
IJmuiderslag.

De gemeente en PWN stimuleren 
Velsenaren om kraanwater te tappen 
en te drinken. Nederlands kraanwa-
ter is van zeer goede kwaliteit en elk 
flesje dat getapt wordt, scheelt af-
val – honderdduizenden flesjes per 

jaar. Het tappunt past ook goed bij 
het duurzaamheidsprogramma ‘Stad 
van Zon, Zee en Wind’ van Velsen.

Het eerste tappunt van Velsen staat 
op Plein 1945; het tweede komt bij 
IJmuiderslag. De tappunten zijn tot 
en met november te gebruiken. In 
de vorstperiode haalt PWN ze weg, 
controleert ze en slaat ze op tot de 
volgende lente. De watertappunten 
zijn een initiatief van de gemeente 
Velsen en waterleidingbedrijf PWN. 
(foto: Reinder Weidijk)

Klimmen en een glijbaan
Een glijbaan en een speeltoestel 
waarop je kunt klimmen en klau-
teren – dat willen kinderen uit de 
omgeving van Waterdrieblad en 
Pijlkruid voor speelplekken die 
daar komen. Ze gaven hun wen-
sen door via internet.

Wil je een glijbaan, een schom-
mel of een trapeze? Wil je politie of 
cowboy spelen, klimmen en klau-
teren, of fietsen en steppen? Kin-
deren van 0 tot 12 jaar konden zeg-
gen wat ze het liefste willen doen 
op de speelplekken Waterdrieblad 
en Pijlkruid in Velserbroek, die 
dit jaar worden opgeknapt. Ze vul-
den met elkaar 17 vragenlijsten in 
waarin ze punten gaven aan de top 
tien van speeltoestellen en spellen. 

Kinderen van 0 tot 6 jaar willen het 
liefst een glijbaan. Kinderen van 6 

tot 12 jaar willen graag een groot 
speeltoestel waarop je kunt klim-
men en klauteren. De ouders van 
de kinderen willen graag dat er 
niet gevoetbald wordt; daar zijn de 
plekken niet geschikt voor. 

Deze uitkomsten kwamen naar 
voren op een bijeenkomst in mei. 
Het goedgekeurde verslag staat op 
www.velsen.nl > meeprateninvel-
sen > samenspraak > speelplekken. 
Op de site stond vooraf informatie 
over de speelplekken en de plan-
nen voor de nieuwe inrichting er-
van. 

De verdere ontwikkeling van de 
speelplekken is ook via de site te 
volgen. Als alles volgens plan ver-
loopt, kunnen eind 2013 de speel-
plekken in gebruik genomen wor-
den.

Ruïne blijft voorlopig open
Vrijdag 14 juni is het contract on-
dertekend waarmee de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid in de 
komende twee jaar open zal zijn. 
Dit contract is ondertekend door 
Dimitri Arpad (Stichting Heerlijk-
heid Brederode) en Frans de Boer 
(Rijksvastgoed- en ontwikkelings-
bedrijf).

‘‘Meer dan 700 jaar bepaalt het kas-
teel van Brederode de verbinding tus-
sen het zuiden en het noorden van 
Holland’’, aldus wethouder Wim Wes-
terman. ‘‘Als er een historisch monu-
ment in Holland is, dan is Brederode 
het wel. Een bezoek aan de grootste 
ruïne is contact maken met eeuwen-
oude geschiedenis en cultuur. Een 

jaar geleden leken boze plannen zulke 
contacten onmogelijk te maken. Maar 
gelukkig zijn die plannen nu tot eind 
2014 opgeschort. En als het een beet-
je meezit blijft Brederode ook daarna 
nog openbaar toegankelijk!’’

De ruïne is in ieder geval op woens-
dagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag 
en zondag te bezoeken in de perio-
de tussen april en november. Tijdens 
schoolvakanties zijn ruimere ope-
ningstijden voorzien. Naast deze al-
gemene openingstijden zijn er speci-
ale educatieve programma’s voor de 
scholen. De actuele openingstijden, 
extra activiteiten en toegangsprij-
zen kunt u vinden op de website van  
stichting Heerlijkheid Brederode.

De Bosbeekschuur geopend
De Bosbeekschuur aan de Vel-
serhooftlaan in Santpoort-Noord 
heeft haar deuren na een lange 
periode van leegstand officieel 
geopend. Samen met de heer van 
der Lubbe voorzitter van Stich-
ting Korenmolen De Zandhaas 
heeft wethouder Te Beest woens-
dag 19 juni de Bosbeekschuur 
feestelijk in gebruik genomen.

De schuur stond geruime tijd leeg 
nadat deze niet meer werd gebruikt 
als wijkpost van de gemeente Velsen. 
Zo nu en dan kwamen er verzoeken 
binnen om de schuur te mogen hu-
ren of te gebruiken. Omdat er meer-
dere gegadigden waren, is besloten 
een selectieprocedure te starten. Op 
deze manier was er voor iedereen 
een mogelijkheid om een plan in te 

dienen om de schuur nieuw leven in 
te blazen. Van belang was onder an-
dere dat het plan zou passen in het 
nieuw vast te stellen bestemmings-
plan De Leck en de Bergen waar-
in de schuur de nieuwe bestemmin-
gen kreeg zoals “maatschappelijk”en 
“lichte horeca”. Verder was de rela-
tie met de omgeving van belang en 
de status gemeentelijk monument. 

Stichting Korenmolen De Zandhaas 
kwam als beste kandidaat naar vo-
ren. Zij zullen de Bosbeekschuur 
gaan huren en o.a. gebruiken als edu-
catieve ruimte en ontvangstruim-
te voor de molen De Zandhaas, als 
keuken voor bakworkshops, als ver-
gaderruimte voor lokale verenigin-
gen en een gedeelte als opslag. (foto: 
Reinder Weidijk)
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YSY Ronde Noord-Holland
Wethouder Vennik reikte zaterdag 15 juni de prijzen uit aan de deelnemers 
van de YSY Ronde van Noord-Holland. Wethouder Vennik gaf aan dat het 
evenement een hoop reuring met zich mee brengt voor de ondernemers bij 
Jachthaven Seaport Marina en dat is een goede zaak. Op de foto reikt de wet-
houder de tweede prijs uit aan de heer Stephan Nunnink in de categorie 
tourklasse. (foto: Tessa Heerschop)

25 juni Kennemer Theater

Informatie luchtkwaliteit
Alles wat u over fijn stof in de 
IJmond wilt weten, komt aan de 
orde op de informatieavond op 
25 juni in het Kennemer Theater 
in Beverwijk. Vooraf kunt u al vra-
gen insturen.

Wat doet fijn stof met de gezond-
heid? Welke andere stoffen nog 
meer? Wat hebben de gemeenten in 
de IJmond gezamenlijk gedaan aan 
de luchtkwaliteit? Deze en allerlei 
andere belangrijke zaken over lucht-
kwaliteit komen op dinsdag 25 juni 
in het Kennemer Theater aan de or-
de.

De provincie Noord-Holland meet 
de luchtkwaliteit continu. Elk jaar 
analyseert en publiceert de provin-
cie de meetresultaten in het data-
rapport Luchtkwaliteit. De resulta-
ten van 2012 zijn eind mei bekend-
gemaakt. In dat jaar was de concen-
tratie fijn stof lager dan in 2011 – glo-

baal een daling van 3 tot 7 micro-
gram per m3. Daarmee wordt aan de 
normen voor fijn stof voldaan. De da-
ling komt vooral door het weer: min-
der oostenwind en meer neerslag.

De vier IJmondgemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen organiseren samen een bijeen-
komst op dinsdag 25 juni 2013 in het 
Kennemer Theater om de inwoners 
te informeren over luchtkwaliteit. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 
19.00 uur. Het programma begint om 
19.30 uur en duurt uiterlijk tot 22.30 
uur.

Vragen over de luchtkwaliteit in de 
IJmond kunt u vooraf insturen via 
www.milieudienst-ijmond.nl/lucht-
kwaliteit. Dan wordt de informatie 
voor die avond daarop afgestemd. 
Uiteraard kunt u op de avond zelf 
ook vragen stellen. Aanmelden is 
niet nodig.

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Controleactie bedrijfspanden havengebied IJmuiden
Het havengebied van IJmuiden is 
een economische factor van be-
lang voor Velsen. De bedrijfspan-
den moeten dan ook de bestem-
ming hebben die er voor staat. 
Het gebied werd er 18 juni op ge-
controleerd.

Op dinsdagavond 18 juni 2013 heeft 
in het havengebied van IJmuiden 
een controle plaatsgevonden waar-
bij bedrijfspanden gecontroleerd 
werden op gebruik voor zaken die 
strijdig zijn met het vigerend be-
stemmingsplan. Bij deze controleac-
tie is nauw samengewerkt door het 
Openbaar Ministerie, de Politie, de 
Belastingdienst/Douane en de ge-
meente Velsen. Bij deze controle is 
een aantal panden bezocht waarbij 

illegale bewoning is geconstateerd. 
Betrokken bewoners zijn aangezegd 
om legale woonruimte te vinden. De 
betreffende panden zullen overeen-
komstig de bestemming tot volledig 
bedrijfspanden moeten worden ver-
bouwd door de desbetreffende eige-
naar.

De havens van de gemeente Velsen 
vormen een dynamisch gebied, gele-
gen aan de monding van het Noord-
zeekanaal. Het havengebied is veruit 
het belangrijkste centrum van eco-
nomische activiteit binnen de ge-
meente Velsen en verdient het dan 
ook om als zodanig te worden ge-
koesterd. 

Uit de door de gemeenteraad van 

Velsen vastgestelde ‘Visie op Velsen 
2025: Kennisrijk werken in Velsen’ 
blijkt het duidelijke voornemen om 
de belangrijke positie van het haven-
gebied verder uit te breiden. Daar-
om is het van belang dat situaties die 
strijdig zijn met deze visie door geza-
menlijk optreden van de ketenpart-
ners worden bestreden met het oog 
op een aantrekkelijk en dynamisch 
havengebied.

Tijdens de controle heeft er even-
eens een verkeerscontrole plaatsge-
vonden. Het  resultaat van deze con-
trole was dat meerdere auto’s in be-
slag zijn genomen en er een bedrag 
van ruim € 35.000,-- aan openstaan-
de belastingschulden is geïnd. Te-
vens is ook op alcoholgebruik gecon-

troleerd.

Franc Weerwind, burgemeester van 
Velsen: “Ik ben zeer tevreden met 
deze actie als start van een reeks 
van controles in de komende jaren. 
De prima samenwerking met de ver-
schillende partners blijkt daarbij 
een belangrijke factor. Deze contro-
leacties zullen uiteindelijk leiden tot 
een versterking van de economische 
mogelijkheden van dit unieke ha-
vengebied.’’
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-

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

Geweigerde omgevingsvergun-
ning – reguliere procedure

IJmuiden
Van Speijkstraat 18rd, legalisa-
tie en verbouw serre (14/06/2013) 
w13.000160

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Trawlerkade 58, revitaliseren gevel 
en wijzigen inrichting (14/06/2013) 
W13.000130
Boerhaavestraat 8, plaatsen dakop-
bouw (14/06/2013) w13.000154

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Klipper 47, plaatsen aanbouw en 
veranderen voorgevel (12/06/2013) 
w13.000156

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementenvergunning – arti-
kel 2:17 APV 
14 juli 2013, open dag terrein Volks-
tuinders Vereniging Wijkeroog, 
Wijkermeerweg 5 te Velsen Noord 
(17/06/2013) u13.004737;  
21 en 22 juni 2013, dorpsfeest Drie-
huis, Driehuizerkerkweg te Driehuis 
(17/06/2013) u13.004141.

Toezicht diverse wetten
Het College van Burgemees-
ter en Wethouders van Velsen 
en de Burgemeester van Vel-
sen hebben besloten, onder in-
trekking van besluit U10.008149 
van 1 oktober 2010, om de vol-
gende medewerkers van de Ge-
meente Velsen met personeel-
nummers 16858, 16546, 16539, 
16812, 16513 en 16605 aan te wij-
zen als toezichthouder op de na-
leving van de Woningwet, Wet 
Ruimtelijke Ordening, Algemeen 
Plaatselijke Verordening, Monu-
mentenwet, Algemene Wet Be-

stuursrecht, Wet Algemene Be-
palingen Omgevingsrecht en de 
daarop gebaseerde regelingen 
(AmvB’s en verordeningen zoals 
de Bouwverordening en het Ge-
bruiksbesluit);

Iedere belanghebbende bij dit be-
sluit kan op grond van artikel 7:1 lid 
1 van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzen-
ding van dit besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen. Dit moet worden gericht 

aan Burgemeester en Wethouders 
van Velsen, t.a.v. afdeling Algemene 
Zaken, Dudokplein 1, Postbus 465, 
1970 AL  IJMUIDEN.

Bij verzending van het bezwaar-
schrift per post moet u het be-
zwaarschrift voor het einde van de-
ze termijn per post bezorgen. Het is 
dan bovendien noodzakelijk dat het 
niet later dan een week na afloop 
van de termijn is ontvangen. 

Een bezwaarschrift moet onderte-
kend zijn en ten minste bevatten:

a) naam en adres van de belangheb-
bende;

b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaarschrift is 
gericht;

d) de gronden van het bezwaar;
e) een volmacht, indien het be-

zwaarschrift niet door de belang-
hebbende, maar door een ander, 
namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het 
besluit waartegen het bezwaar is 
gericht, mee te zenden. >>>

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 ju-
ni 2013 tot en met 14 juni 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
De Ruyterstraat 34, plaatsen dakop-
bouw (13/06/2013) w13.000215
Omgeving Zoutmanstraat en Stol-
straat ong., kappen zes bomen 
(13/06/2013) w13.000216 
Evertsenstraat 4D en 4E, wijzigen ge-
vel (14/06/2013) w13.000217

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong.; Terrasweg ong. 
Broekbergerplein ong., Hagelinger-
weg ong. (winkelgebied), realise-
ren reclamedragers met banieren 
(10/06/2013) w13.000212

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 12, aan-
bouw eerste verdieping (12/06/2013) 
w13.000214

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Rijksweg 501, uitbreiding hoofdkan-
toor (12/06/2013) w13.000213

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

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

IJmuiden
Badweg 38c, het ingraven van 
twee zeecontainers (08/04/2013) 
w13.000131
Genieweg 42, renoveren gemeentelijk 
monument (08/05/2013) w13.000172
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>>> Een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van dit besluit. In-
dien onverwijlde spoed dat vereist 

kan na indiening van een bezwaar-
schrift bovendien een voorlopige 
voorziening worden gevraagd aan 

de Voorzieningenrechter: Recht-
bank Haarlem, Voorzieningenrech-
ter, Sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR  Haarlem. 

Toezicht diverse wetten (vervolg)

Raadsplein 26 juni 2013
Op woensdag 26 juni 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeente-
raad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisba-
sis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in 
Velsen-Zuid.
 
Het enige onderwerp van de avond is:

1 Structuurvisie Velsen 2025

Inspreken tijdens de Carrousel
Over het onderwerp van deze sessie kan niet worden ingesproken.

Over de structuurvisie Velsen 2025 kan schriftelijk een reactie worden gege-
ven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

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

Een reportage van deze sessie is terug te zien in de week na de vergadering op 
Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

20 juni 201311

Zusjes Kossen schenken 
vlecht aan Haarwens
IJmuiden - De zusjes Mandy 
& Debbie Kossen uit IJmuiden 
hadden het er eerder wel eens 
over om hun haar te doneren 
aan stichting Haarwens voor kin-
deren die chronisch ziek zijn  of 
door medicijnen geen haar meer 
hebben. Van lang haar kunnen 
prachtige pruiken voor ze wor-
den gemaakt. Toen zij zaterdag 8 
juni de Jutter lazen met de op-
roep twijfelden zij geen moment 
en hebben gelijk een afspraak 
gemaakt bij Cendré Haarmode. 
Dezelfde middag nog hebben zij   
laten meten of hun haar echt wel 
25 centimeter lang was, want 
daar twijfelde Mandy over omdat 
haar krullende haar korter lijkt. 
Vorige week woensdag zijn de 
kappers van Cendré Haarmode 
de hele middag bezig geweest 
met het afknippen van vlechten 

voor Haarwens. Allemaal ver-
schillende haarsoorten en leng-
tes. Maar liefst 15 kinderen heb-
ben hun haren eraf laten knip-
pen voor de stichting. Om 5 uur 
waren Mandy & Debbie aan de 
beurt. Het was wel even span-
nend, maar hun haar werd goed 
geknipt en ze waren beiden heel 
blij met hun mooie, kortere haar. 
Ze hebben dan ook al veel posi-
tieve en leuke reacties gehad op 
hun nieuwe uiterlijk. Want eerst 
hadden de zusjes een hele bos 
haar, Mandy had allemaal krul-
len en Debbie had een hele bos 
blond steil haar. Toch hebben zij 
nog genoeg haar over zoals op 
de foto te zien is.
Wil jij ook je vlecht schenken aan 
stichting Haarwens. Kijk dan op 
www.haarwensen.nl en maak de 
kinderen blij.

IJmondtrekkers 
organiseert Scoutingloop
IJmuiden - Woensdag 26 ju-
ni organiseert Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers wederom een 
hardloopwedstrijd door natuur-
gebied de Heerenduinen. De-
ze wedstrijd wordt in samenwer-
king met Atletiekvereniging Suo-
mi gehouden. Ook dit jaar zijn er 
twee routes die dwars door na-
tuurgebied de Heerenduinen 
gaan. Lopers kunnen kiezen voor 
een afstand van 5,4 of 10 kilome-
ter. 
Om 19.30 uur gaan beide afstan-
den van start bij het clubhuis 
aan de Heerenduinweg (achter 
de tennisbaan) in IJmuiden. Al-
le lopers krijgen na afloop een 
aandenken. Deelname aan de-
ze loop kost 8 euro als u na 19 
juni inschrijft, tot die datum be-
taalt u slechts 5 euro. De inschrij-
ving loopt via www.ijmondtrek-
kers.nl. Onder het motto ‘Help 
de IJmondtrekkers de winter 
door’ zal de opbrengst van de-
ze scoutingloop ten goede ko-

men aan een cv-installatie voor 
het clubhuis. Tot nu toe wer-
den deze altijd met gaskachels 
verwarmd maar vanwege nieu-
we eisen van de brandweer mo-
gen we geen open verwarmings-
toestellen meer gebruiken in on-
ze gebouwen. Daarom leggen de 
IJmondtrekkers nu een cv-instal-
latie aan. 
Voor en na de wedstrijd kun-
nen mensen ter plekke ook de-
len materiaal sponsoren voor een 
klein bedrag. Daarnaast heeft 
de scoutinggroep een ‘crowd-
funding campagne’ opgezet om 
geld in te zamelen. Crowdfun-
ding is een alternatieve manier 
om een project te financieren. 
Via www.ijmondtrekkers.nl kunt 
u doorklikken naar de website 
waar u een bedrag kunt doneren 
aan de IJmondtrekkers waarmee 
zij dit project kunnen betalen. Bij 
een donatie van 10 euro zal uw 
naam op onze cv-wand geplaatst 
worden.

Santpoort-Zuid - De gemeen-
te Velsen heeft BMG Vastgoed 
BV op 14 juni een last onder 
dwangsom van 150.000 euro 
opgelegd. De projectontwikke-
laar heeft namelijk zonder ver-
gunning een aarden wal en be-
planting bij het perceel Velse-
renderlaan 7 en 11 aangelegd. 
De gemeente heeft aanvanke-
lijk een termijn van drie weken 
ingesteld om de projectont-
wikkelaar de tijd gegeven een 
zienswijze in te dienen. Deze 
aanvraag is ontvangen maar 
niet volledig. Daarom heeft de 
gemeente BMG opnieuw een 
maand de tijd gegeven om de 
ontbrekende stukken aan te le-
veren. Na deze maand kan het 
college besluiten de aanvraag 
buiten behandeling te stellen. 
Dan wordt bezien welke maat-
regelen nodig zijn om te hand-
haven. Als BMG de gevraagde 
stukken aanlevert, kan worden 
verder gegaan met de behan-
deling van de aanvraag. 

BMG krijgt 
dwangsom 

voor Velserend

De afgelopen weken zijn bij het 
opmaken van de Infopagina en 
Bekendmakingen van de ge-
meente Velsen enkele vervelen-
de fouten gemaakt, die hebben 
geleid tot foutieve of onvolledige 
berichtgeving. Wij bieden hiervoor 
onze excuses aan.

Redactie de Jutter/de Hofgeest

Rectificatie
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>>> Een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van dit besluit. In-
dien onverwijlde spoed dat vereist 

kan na indiening van een bezwaar-
schrift bovendien een voorlopige 
voorziening worden gevraagd aan 

de Voorzieningenrechter: Recht-
bank Haarlem, Voorzieningenrech-
ter, Sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR  Haarlem. 

Toezicht diverse wetten (vervolg)

Raadsplein 26 juni 2013
Op woensdag 26 juni 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeente-
raad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisba-
sis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in 
Velsen-Zuid.
 
Het enige onderwerp van de avond is:

1 Structuurvisie Velsen 2025

Inspreken tijdens de Carrousel
Over het onderwerp van deze sessie kan niet worden ingesproken.

Over de structuurvisie Velsen 2025 kan schriftelijk een reactie worden gege-
ven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

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

Een reportage van deze sessie is terug te zien in de week na de vergadering op 
Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl
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Zusjes Kossen schenken 
vlecht aan Haarwens
IJmuiden - De zusjes Mandy 
& Debbie Kossen uit IJmuiden 
hadden het er eerder wel eens 
over om hun haar te doneren 
aan stichting Haarwens voor kin-
deren die chronisch ziek zijn  of 
door medicijnen geen haar meer 
hebben. Van lang haar kunnen 
prachtige pruiken voor ze wor-
den gemaakt. Toen zij zaterdag 8 
juni de Jutter lazen met de op-
roep twijfelden zij geen moment 
en hebben gelijk een afspraak 
gemaakt bij Cendré Haarmode. 
Dezelfde middag nog hebben zij   
laten meten of hun haar echt wel 
25 centimeter lang was, want 
daar twijfelde Mandy over omdat 
haar krullende haar korter lijkt. 
Vorige week woensdag zijn de 
kappers van Cendré Haarmode 
de hele middag bezig geweest 
met het afknippen van vlechten 

voor Haarwens. Allemaal ver-
schillende haarsoorten en leng-
tes. Maar liefst 15 kinderen heb-
ben hun haren eraf laten knip-
pen voor de stichting. Om 5 uur 
waren Mandy & Debbie aan de 
beurt. Het was wel even span-
nend, maar hun haar werd goed 
geknipt en ze waren beiden heel 
blij met hun mooie, kortere haar. 
Ze hebben dan ook al veel posi-
tieve en leuke reacties gehad op 
hun nieuwe uiterlijk. Want eerst 
hadden de zusjes een hele bos 
haar, Mandy had allemaal krul-
len en Debbie had een hele bos 
blond steil haar. Toch hebben zij 
nog genoeg haar over zoals op 
de foto te zien is.
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we eisen van de brandweer mo-
gen we geen open verwarmings-
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ze gebouwen. Daarom leggen de 
IJmondtrekkers nu een cv-instal-
latie aan. 
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nen mensen ter plekke ook de-
len materiaal sponsoren voor een 
klein bedrag. Daarnaast heeft 
de scoutinggroep een ‘crowd-
funding campagne’ opgezet om 
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ding is een alternatieve manier 
om een project te financieren. 
Via www.ijmondtrekkers.nl kunt 
u doorklikken naar de website 
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aan de IJmondtrekkers waarmee 
zij dit project kunnen betalen. Bij 
een donatie van 10 euro zal uw 
naam op onze cv-wand geplaatst 
worden.
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dwangsom van 150.000 euro 
opgelegd. De projectontwikke-
laar heeft namelijk zonder ver-
gunning een aarden wal en be-
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renderlaan 7 en 11 aangelegd. 
De gemeente heeft aanvanke-
lijk een termijn van drie weken 
ingesteld om de projectont-
wikkelaar de tijd gegeven een 
zienswijze in te dienen. Deze 
aanvraag is ontvangen maar 
niet volledig. Daarom heeft de 
gemeente BMG opnieuw een 
maand de tijd gegeven om de 
ontbrekende stukken aan te le-
veren. Na deze maand kan het 
college besluiten de aanvraag 
buiten behandeling te stellen. 
Dan wordt bezien welke maat-
regelen nodig zijn om te hand-
haven. Als BMG de gevraagde 
stukken aanlevert, kan worden 
verder gegaan met de behan-
deling van de aanvraag. 
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De afgelopen weken zijn bij het 
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