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Franc Weerwind voorgedragen in Almere

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Burgemeester vertrekt
velsen - Burgemeester Franc
Weerwind gaat de gemeente
velsen verlaten. vorige week
donderdagavond maakte hij
tijdens de gemeenteraadsvergadering bekend dat hij is
voorgedragen als burgemeester van Almere. Hij is de beoogd opvolger van Annemarie Jorritsma, die in september zitting neemt in de Eerste
Kamer.
Weerwind werd met 36 van de 39
stemmen door de gemeenteraad
van Almere geaccepteerd, nadat
hij door de vertrouwenscommissie werd voorgedragen. Hij was
uitgekozen uit veertien kandidaten. De voordracht moet nog wel
goedgekeurd worden door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.
In Velsen ziet men Weerwind na
zes jaar node vertrekken. Hij zou

in september zijn tweede termijn
als burgemeester ingaan. Nu begint hij in die maand in Almere.
Henk Wijkhuisen, fractieleider
van D66 Velsen, had destijds zitting in de vertrouwenscommissie
die Weerwind uitkoos: ,,Hij werd
unaniem door ons gekozen uit

meerdere kandidaten. En ook zijn
herbenoeming voor de tweede
termijn was unaniem. Ik had gehoopt dat hij langer zou blijven.
Maar iemand met zoveel potentie
houd je niet lang vast. Hij heeft
in die zes jaar veel voor Velsen
betekend. Samen met de andere collegeleden heeft hij Velsen
op de kaart gezet in de regio. Het
is een dijk van een burgemeester die tot nog veel meer in staat
is als bestuurder. Ik kijk nu al uit
naar het kabinet Weerwind!’’
Nathanaël Korf, fractieleider
van Velsen Lokaal, ziet het vertrek van Weerwind als een ‘gemis
voor Velsen’. ,,Hij is een pionier. Ik
denk dat hij het in Almere goed
gaat doen. In Velsen heeft hij veel
op de rails gezet. Denk dan aan
veiligheid en de haven. De volgende burgemeester kan eigenlijk zo in de rijdende trein stappen.’’ (foto: Ko van Leeuwen)

INLOOPAVOND

VOOR AL UW VRAGEN

24 JUNI
18.30 - 21.00 UUR
Zie het artikel in deze krant.

Aktie juni/juli

Alleen geldig in Assendelft

ALL YOU CAN EAT

Sushi & Grill
Boss Restaurant

Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50

NU €19,50

Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur €24,50

NU €21,50

Dorpsstraat 533 Assendelft Kinderen van 4 t/m 11 jaar
Tel. 075-6874392
€11,50
www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl
Reserveer tijdig, vol = vol

NU € 9,50

Volgende
week
deze
krant
Deze
week
ininDe
krant!

Doorstroming op Parkweg sterk verbeterd

Extra rijbaan aangelegd
velsen - Het was drie dagen
afzien, maar dan heb je ook
wat. De aanleg van een extra
rijbaan op de Parkweg heeft
gezorgd voor een sterk verbeterde doorstroming richting de snelweg en Amsterdamseweg. Het verkeer kan
nu al vanaf de brandweerkazerne de juiste rijbaan kiezen.
Tijdens de werkzaamheden,
die op vrijdagavond begonnen
en tot maandagochtend duurden, kwam het verkeer in Velsen soms volledig tot stilstand.
Vooral zaterdag was het extreem
druk op de route door Driehuis
en Santpoort-Noord. Pas toen
rond 14.00 uur verkeersregelaars werden ingezet op de kruising Waterloolaan/Minister van
Houtenlaan, verbeterde de doorstroming enigszins.

Meisje ernstig gewond
Ondertussen reden tientallen
bestuurders zich op de Parkweg
‘vast’ bij Oud-Velsen. Zij werden door verkeersregelaars teruggestuurd naar het Pontplein.
Vrachtwagens en touringcars
werden wel doorgelaten.

De organisatie van Beeckestijnpop denkt dat veel bezoekers
van buiten Velsen weg zijn gebleven door de wegafsluiting.
Velsenaren kwamen massaal
met de fiets naar het festivalterrein. (foto’s: Ko van Leeuwen)

velsen-Noord - Een meisje is
vorige week vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding
in de Van Rijswijkstraat in Velsen-Noord. Het meisje stak rond
13.30 uur de straat over en werd
geschept door een personenauto.
Omwonenden schoten te hulp in
afwachting van de hulpdiensten.
De politie en twee ambulances
kwamen ter plaatse om assisten-

tie te verlenen. Het slachtoffertje
is gestabiliseerd en vervolgens
met spoed naar het VU Medisch
Centrum in Amsterdam overgebracht. De automobilist kwam
met de schrik vrij.
Buurtbewoners maken zich al
langer zorgen over de verkeersveiligheid in de straat en reageerden geschrokken op het
ernstige ongeval. (foto: Mizzle
Media)
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COLOFON Return to the Beach
Verschijnt donderdag
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VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN
SANTPOORT-N.

Nieuw housefeest op
strand bij Beach Inn

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
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IJmuiden - Het succes van een
kleinschalig housefeest in de
Zeewegbar was voor Niels van
der Heijden, Pepijn Smit en Elesio Broek aanleiding om het
groter aan te pakken. Op zaterdag 11 juli organiseren zij
de eerste editie van Return to
the Beach, een strandfeest bij
Beach Inn van eigenaar Peter
de Bie. Er is plaats voor 1.000
bezoekers.
Return to the Beach vult het gat
dat is ontstaan door het wegvallen van Radio 538’s Turn Up The
Beach. Dat feest trok jaarlijks
15.000 tot 20.000 bezoekers. Return to the Beach wordt niet zo
groot, maar het belooft wel een
gezellig feest te worden waarbij
dj’s uit de hele regio hun beste housetracks draaien. Headliner is Lucien Foort, een veelgevraagde dj/producer in binnenen buitenland. In 2012 schreef
hij de titeltrack van Dance Val-

ley. Andere namen op de flyer zijn BMC, VanD, Warnexx,
Maximaal, Loyal Dutch, Silver
Shadow, Adami & Tim Daily en
Wesley van Nobelen.
Het podium wordt gebouwd
door React, een professioneel
licht- en geluidsbedrijf uit Haarlem. Pepijn Smit heeft bij dit bedrijf gewerkt.
Return to the Beach duurt van
15.00 tot 23.00 uur. In de loop
van de dag gaat het tempo
steeds een beetje verder omhoog. Tijdens het feest wordt
house, deep house, dirty house
en progressive house gedraaid.
Als de schemering valt, wordt
het publiek getrakteerd op een
spectaculaire lasershow.
Tickets kosten 15 euro in de
voorverkoop (via de ticketlink
op Facebook of www.returntothebeach.tk). Het loont om vooraf tickets te kopen, want aan de
deur is de prijs 22,50 euro.

Maak kans op vrijkaarten
Wil jij kans maken op vrijkaarten voor Return to the Beach? Geef
dan antwoord op de vraag wanneer de kaartverkoop voor het
strandfeest van start is gegaan. Deze informatie kun je terugvinden op Facebook. Je kunt het juiste antwoord tot 23 juni a.s. mailen naar p.n.e.heijbros@gmail.com. Er worden 2 x 2 gastenlijstplekken weggegeven. De winnaars worden in deze krant bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Yoga bij Villa Westend

Velserbroek - Deze zomer wordt bij Villa Westend elke zondagochtend yoga gegeven. De les duurt van 09.30 tot 10.45 uur en vindt bij
mooi weer plaats op het strand. Inschrijven kan via info@yogastudiosantpoort.nl of aan de bar bij Villa Westend. De kosten bedragen
12,50 euro per les, inclusief een lekkere smoothie na afloop.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Oud-IJmuiden. Zo op het oog
gewoon maar een wijkje “over
de brug”, tussen de vissershaven en het kanaal, waar hele oude en hele nieuwe gebouwen staan, waar gesloopt en
gebouwd wordt, waar het naar
vis en hoogovens ruikt, waar je
raamkozijnen en je was zwart
worden, waar de meeuwen om
je oren vliegen en waar de mensen graag wonen en nauwelijks
klagen. Toch is Oud-IJmuiden
een intrigerend stukje IJmuiden.
Het heeft sowieso een bijzondere geschiedenis in zich. Als je je
ogen en oren goed open houdt
komt deze typisch IJmuider geschiedenis echt tot leven.
Oud-IJmuiden is – samen met
de Heide, dat zo’n beetje rond
het huidige stadhuis lag – de
bakermat van het tegenwoordige IJmuiden. Vanaf de opening
van het Noordzeekanaal in 1876
ontwikkelde IJmuiden zich voornamelijk aan de zuidoever van
het kanaal, bij de sluizen. Aanvankelijk woonde er voorname-

lijk sluis- en douanepersoneel.
Door de opkomst van de visserij en later de industrie ontwikkelde IJmuiden zich in een rap
tempo. Het centrum vormde het
Willemsplein ten westen van de
Oranjestraat, zelf een van de
belangrijke winkelstraten van
toen. Als je nu in Oud-IJmuiden
rondloopt, kun je je dat haast
niet meer voorstellen. De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw hebben Oud-IJmuiden
niet veel goeds gedaan.
Maar de sfeer van Oud-IJmuiden is niet verdwenen. Op oude foto’s en ansichtkaarten zijn
straatbeelden te zien. Als je in
Oud-IJmuiden goed om je heen
kijkt zie je nog diverse oude gebouwen staan. Zelfs de nieuwbouw ademt de sfeer van de oude bebouwing uit. En als je naar
de verhalen van Oud-IJmuidenaren luistert gaat het oude
IJmuiden zelfs weer een beetje leven. Vanaf komende zondag
worden het sfeerproeven en geschiedenissnuiven nog gemakkelijker. Op die dag wordt
de wandelroute ‘Ontdek OudIJmuiden’ geopend en gaan de
roestige ‘cortenstalen’ standaarden die de afgelopen weken in het straatbeeld zijn verschenen echt leven, met foto’s
van en verhalen over de oude
situatie.

Melvin Schol wint
zilver op op EK jiu jitsu
Velserbroek - Melvin Schol van
BenRietdijkSport werd in april
Nederlands kampioen jiu jitsu en
behaalde daarna brons op Tournoi de Paris. Vorige week vond
het Europees kampioenschap
plaats in Topsportcentrum Almere. Onder begeleiding van de
bondscoaches Barry van Bommel
en Taco Morren behaalde Schol
daar, in de klasse -94 kg Fighting System Men, een dik verdiende zilveren medaille! Na drie
winstpartijen stond Melvin in de
finale, maar moest zijn meerdere erkennen in de Sloveen Benjamin Lah. Al met al een prachtige
prestatie van de van origine Velserbroekse Judoka.
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Donderdag
18 juni

Tot en met juli exposeert Manon van Leuven in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. Toegang is gratis.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water en
Weerbaarheid’. over het ontstaan van het Noordzeekanaal.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-, kinderen t/m
12 jaar gratis.
Wijnproeverij in Driehuis
voor Stiching ALS. Van 19.30
tot 21.30 uur. Kaarten à 17,50
bij Maaike Tromp in Driehuis.

Vrijdag
19 juni

Zomeravondmarkt op de
Kennemerlaan IJmuiden.
Dorpsfeest in Velsen-Noord
tot en met 21 juni.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water en
Weerbaarheid’. over het ontstaan van het Noordzeekanaal.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-, kinderen t/m
12 jaar gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Ventoux’.
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
20 juni

Midzomer Buitenplaatsenweekend op Buitenplaats
Beeckestijn.
Snuffelmarkt op Plein 1945
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00
uur.
Workshop schildpad van
groen maken bij d’Oude
Proefuy, Zuiderwentweg 1,
Heemskerk. Om 9.30 of 13.00
uur. Zie www.doudeproeftuyn.
nl.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water en
Weerbaarheid’. over het ontstaan van het Noordzeekanaal.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,-, kinderen t/m
12 jaar gratis.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. Expositie ‘Redders van boven’ en
expositie de ‘Eerste Steen van
IJmuiden’.
Optreden zangeres Jo Ann
in de Hofstede in Velserbroek.
Van 14.30 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: RCS Tourquiz.
Aanvang 18.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat

257 IJmuiden: Fil ‘Ventoux’.
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
21 juni

Kofferbakmarkt op Velserduinplein IJmuiden. Van 08.00
tot 15.00 uur.
Midzomer Buitenplaatsenweekend op Buitenplaats
Beeckestijn.
Themadag ‘Leven als een
profvoetballer’ bij SVIJ. Van
09.30 tot 16.00 uur.
Braderie op de Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee. Van
11.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ’Water en
Weerbaarheid’. over het ontstaan van het Noordzeekanaal. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4,-, kinderen t/m 12 jaar gratis. Tevens
Trotsmarkt en Midzomerfestival. Zie ook www.buitenplaatseninbeeld.nl.
Festival Perron Zee op het
terras van Grand Café Kruiten en Restaurant Perron Zee.
Aanvang 13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’. Expositie ‘Redders van boven’ en
expositie de ‘Eerste Steen van
IJmuiden’.
Zomerconcert
Conservatorium Amsterdam in kerkje Stompe Toren, Kerkweg 26
Spaarnwoude. Aanvang 14.00
uur. Toegang gratis, collecte
na afloop.
Buitenconcert Opleidingsorkest Soli in de muziektent ‘t
Kolkje in Spaarndam. Aanvang
15.00 uur.

Maandag

sitie ‘IJmuiden in scherven’. Expositie ‘Redders van boven’ en
expositie de ‘Eerste Steen van
IJmuiden’.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor kinderen van 4 tot 8
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Opgeven kan via carla_schut@
hotmail.nl. Opgeven kan tot 16
juni voor 17.00 uur.
Circus Barani staat tot en met
28 juni aan de Grote Hout- of
Koningsweg in Velsen-Noord.
Voorstellingen zijn op woensdag om 15.00 uur, donderdag
en vrijdag om 17.00 uur, zaterdag 15.00 uur en zondag 14.00
uur. Zie ook www.barani.nl.
Open thema-avond bij stichting Vrienden Hoogbegaafden onderwijs Velsen. Onderwerp hooggevoeligheid bij
hoogbegaafde kinderen. Gastspreekster Wendy Lammers
van Toorenburg. Locatie: Basisschool De Beekvliet, Aletta
Jacobsstraat 75 Velserbroek.
Aanvang 19.30 uur.
Scoutinggroep De IJmondtrekkers organiseert een
scoutingloop door de duinen.
Lopers kunnen kiezen om 5,4
of 10 kilometer te lopen. Start
beide afstanden 19.30 uur bij
clubhuis aan de Heerenduinweg (achter de tennisbaan).

Donderdag
25 juni

Inloophuis Kennemerland
houdt, met Spaarne Gasthuis,
een
informatiebijeenkomst
over hormoontherapie bij kanker. Van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur in Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51 Santpoort-Noord.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

22 juni

Ouderavond ‘Pubers en geld’
in de Burgerzaal van stadhuis
Velsen, Dudokplein 1 IJmuiden. Annemarie van Gaal, bekend van ‘Een dubbeltje op
zijn kant, geeft advies. Van
19.00 tot 21.30 uur.

Dinsdag
23 juni

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.

Woensdag
24 juni

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expo-

Hoogbegaafd/
hooggevoelig
Velserbroek - De stichting Vrienden Hoogbegaafden onderwijs
Velsen houdt op woensdag 24 juni een open thema-avond met als
onderwerp hooggevoeligheid bij
hoogbegaafde kinderen. Gastspreekster deze avond is Wendy
Lammers van Toorenburg, oprichtster van HIQ en schrijfster van het
boek Hoogbegaafd, nou en? De
avond vindt plaats op Basisschool
de Beekvliet, Aletta Jacobsstraat
75 en start om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar graag aanmelden via hbonderwijsvelsen@
gmail.com.

Vrijdag eerste Zomeravond Markt

Culinair, kunst en markt
IJmuiden - Vrijdag 19 juni is
van 16.00 tot 23.00 uur de eerste Zomeravond Markt aan de
Kennemerlaan. Het thema is
Midzomernacht. Het idee is
van dezelfde bedenkers van het
succesvolle Zomerfestival De
Kennemerlaan Leeft.
Hoe mooi is het als een kunstmarkt samenkomt met een culinaire beleving waar winkeliers, handelaren en marktkooplui hun waren aanprijzen? Van
’s middags tot ’s avonds als de
schemer zijn intrede doet, de
zon in zee is gezakt en de lampjes gezellig gaan branden bij de
marktkramen.
Tijdens de Zomeravond Markt
staan verschillende foodtrucks
en ‘kitchen on wheels’ op de
Kennemerlaan. Wie houdt er
niet van verse lokale producten, producten van de boer en
gerechten van over de hele wereld? Je vindt het op vrijdag 19
juni op de Kennemerlaan. Klinkende namen als ‘Bunny Chow
Experience’, ‘Dutch Boerie’, ‘Savory and Sweet’, ‘Meat and
Kraut’, ‘Smokey Village’ en vele anderen staan er voor de liefhebbers en nieuwsgierigen van
‘good food and experience’. Alle ingrediënten zijn op de Zomeravond Markt aanwezig: originele en traditionele gerechten

in een eigentijds jasje, gerechten gemaakt met passie, met
een verhaal en met pure ingrediënten.
De Zomeravond Markten zijn
een combinatie van culinair,
kunst & markt. De Kunstmarkt
is voor iedereen die kunst in
zeer brede vorm maakt, waardeert of creëert. Regionale kunstenaars krijgen de mogelijkheid om hun eigen creaties te
laten zien en uiteraard ook te
verkopen. Het zou mooi zijn als
deze samenwerking een traditie
wordt op de Zomeravond Markten, net als in het kunstenaarsdorp Bergen.
Een braderie behoeft geen uitleg, maar complementeert wel
de Zomeravond Markten. De
sfeer van de typische markten in de Zuid Europese landen komt naar de Kennemerlaan. Heerlijk schuifelen langs
de kramen, de geur van ‘good
food’ in de lucht. Dat kan op
vrijdag 19 juni. Dan staat Smokey Village niet alleen met een
American BBQ op de foodmarket, maar is er ook een workshop barbecueën tussen 19.00
en 21.00 uur.
De
volgende
Zomeravond
Markt is op vrijdag 21 augustus.
Zie ook de Facebookpagina van
‘De Kennemerlaan Leeft!’

Manon van Leuven
exposeert in de bieb
IJmuiden - Manon van Leuven exposeert in juni en juli haar
mooiste werken bij de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. In de
schilderijen en tekeningen van
Manon komen onderwerpen uit
de natuur en invloeden van andere culturen steeds terug. Haar
werken zijn meestal gemaakt

op een soort papier dat telkens
weer anders reageert, het onvoorspelbare wat duidelijk terug te zien is in de expositie. Manon werkt in haar atelier, Atelier
de Beeldvorming in Velserbroek.
Hier worden ook teken- en schilderlessen gegeven. De toegang
is gratis.
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Fabricius:
controles
hennep

Velsen-Noord
Volgende
week donderdag is op Ontmoetingsschool de Triangel een afscheidsbijeenkomst van maar
liefst zeven leerkrachten. Als je
de onderwijservaring in VelsenNoord van al deze leerkrachten
optelt kom je op 187 jaar, dat is
bijna twee eeuwen onderwijservaring.
,,Jos Thorborg heeft hier 42 jaar
gewerkt, Selma Tiemeijer en Anneke Esselman allebei 40 jaar’’,
aldus leerkracht Rita Duijn. ,,Dat
telt dus lekker op.’’
Ontmoetingsschool de Triangel is na diverse fusies ontstaan.
Jos Thorborg en Jolanda Kobessen kwamen nog van de Josephschool. Het bijzondere is dat alle leerkrachten jaren in VelsenNoord hebben gewerkt. Vier
leerkrachten gaan met pensioen,
dat zijn Paul Vessies, Jos Thor-

borg, Joke Rijnoudts en Anneke
Esselman. Jolanda Kobessen en
Selma Tiemeijer stappen uit het
onderwijs. En Wendy Schooten
gaat ander werk doen. De zeven
juffen en meesters zullen flink
gemist worden. De 400 leerlingen van de Triangel gaan na
de zomer beginnen in het nieuwe schoolgebouw en met zeven
nieuwe leerkrachten.
Maar eerst is volgende week
donderdag het grootse afscheid.
Na de gezamenlijke lunch krijgen alle klassen de gelegenheid
iets leuks op het podium te brengen. Natuurlijk is er een traktatie voor de kinderen. Van 16.00
tot 17.30 uur kunnen ouders en
oud-leerlingen afscheid nemen
van de leerkrachten en daarna is
er een gezellig samenzijn met tal
van collega’s en oud-collega’s
uit al die jaren.

Meester Frans Serné
gaat met pensioen
IJmuiden - Na 41 jaar op dezelfde school te hebben gewerkt, gaat
meester Frans Serné met pensioen.
In die 41 jaar werkte hij op de Marnix van St.Aldegonde, later werd dat
CBS Het Kompas Na al die jaren
voor de klas gaat hij nu zijn tijd anders besteden.
Meester Serné was altijd zeer betrokken en haalde uit de kinderen
wat zij in zich hadden. Hij heeft diverse klassen/groepen gehad maar
vaak groep 8. Als Ontwikkelings
Gericht Onderwijs-man werden vele thema`s uitgewerkt tot prachtige
objecten. Bij, bijvoorbeeld, het thema Tweede wereldoorlog was er tot
slot altijd een uitstapje naar Amsterdam langs de oorlogsmonumenten,
waar hij bij elk monument wist te
vertellen waarom dat monument er
stond. De wandeling eindigde dan
met een bezoek aan het huis van
Anne Frank. Met de groepen 8 was
er altijd een eindmusical. Een aantal heeft hij, samen met de kinderen,
zelf geschreven. De decors werden
ook door de kinderen zelf gemaakt.
Bij de traditionele schoolkampen

was hij ook altijd aanwezig en wist
de kinderen met de diverse activiteiten te stimuleren om met elkaar
de dagen leuk door te brengen. Ook
gewoon in de klas was hij gedreven
om de kinderen te laten zien dat zij
meer in hun mars hadden dan dat
zij zelf dachten.
,,Het was intens, het was mooi, maar
na 41 jaar genoeg’’, zegt meester
Frans. Op woensdag 1 juli neemt
Het Kompas met een receptie en op
gepaste wijze afscheid van hem.

IJmuiden - In het kader van Fabricius, het project voor revitalisering van het havengebied in IJmuiden, heeft de politie met gemeente en andere instanties vanmorgen
drie locaties in het havengebied bezocht, om te constateren of er sprake was van hennepteelt. De politie
controleert regelmatig in en rondom het havengebied van IJmuiden, in samenwerking met overige
overheidsinstellingen in het kader
van project Fabricius. Deze controles worden o.a. uitgevoerd door gemeente Velsen, Douane, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en
de Koninklijke Marechaussee. Burgemeester Franc Weerwind: ,,De
actie en het resultaat zijn een gevolg van gecoördineerd overheidsoptreden waarbij diverse instanties
zijn betrokken. Een veilig en economische vitaal havengebied vergt
een blijvend commitment van zowel
overheid alsook de hier gevestigde
ondernemers.” Op een locatie in de
James Wattstraat werd een hennepplantage aangetroffen met 66 hennepplanten. Ook werd onder andere een ruimte aangetroffen waar
mogelijk voorbereidende handelingen waren verricht voor een extra hennepplantage. De politie heeft
de hennepplantage ontmanteld. Alle hennep en de toebehoren zullen
worden vernietigd. Liander is aanwezig geweest en constateerde illegale stroomaftap. Ook gemeentemedewerkers van bouw- en woningtoezicht pleegden onderzoek
op de locaties. Voor dergelijke controles zet de politie regelmatig helikopters in. Ook worden door energiebedrijven netwerkspanningen
gemeten om te constateren of deze hoger dan gebruikelijk zijn. Naar
de eigenaar van de hennepplantage wordt een onderzoek ingesteld.
Door de hoge opbrengsten van
hennep bestaat het gevaar van vermenging van onder- en bovenwereld van de Nederlandse samenleving. Dit heet ondermijning. Illegale activiteiten zoals hennep kweken,
zijn niet uitvoerbaar zonder gebruik
te maken van legale diensten zoals
transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Mede hierdoor is het overheidsoptreden gericht op het ‘afpakken’ van (al dan
niet financiële) middelen verkregen
uit dit soort criminele activiteiten.

Vespers in
Engelmundus
Driehuis - Zondagavond 28 juni zal
de Engelmundus Cantorij uit Driehuis om 19.15 uur een Vesperviering
verzorgen in de Engelmunduskerk
aan Driehuizerkerkweg. De samenkomst duurt ongeveer drie kwartier,
waarin gebed, zang en orgelspel
een meditatieve weldaad zijn in de
hectische wereld waarin wij leven.
De Engelmundus Cantorij Driehuis
staat onder leiding van dirigent/organist Joop Heeremans.

Starterscafé over
eerste koophuis
Regio - Woensdag 24 juni houdt
Rabobank IJmond een woonbijeenkomst speciaal voor starters: het Starterscafé. Tijdens deze avond laten ze zien wat er komt
kijken bij de aankoop van een eerste huis. Tevens is er de mogelijkheid om kort in gesprek te gaan
met een financieel adviseur. Er is
bovendien een woonmarkt met
onder andere makelaars, notarissen en een woonspecialist uit de
regio IJmond. De economen van
de Rabobank voorzien de komende twee jaar een verdergaande
groei van de woningmarkt in Nederland. Ben jij van plan om binnenkort je eerste huis te kopen of
ben je je op dit moment aan het
oriënteren voor de toekomst? Dan
ben je vast nieuwsgierig naar wat
er allemaal bij komt kijken. Waar
begint de zoektocht naar je eerste
koophuis? Hoeveel kan je lenen en
welke hypotheek kan je afsluiten?

Hoe maak je een goede berekening van de maandlasten? Wat is
de Nationale Hypotheekgarantie
(NHG)? Als je een eerste huis gaat
kopen dan komt er nogal wat op je
af. Het is nieuw en er zijn zaken die
je goed moet uitzoeken. Rabobank
IJmond helpt je hier graag bij met
het Starterscafé en beantwoordt
alle woonvragen.
Het Starterscafé vindt plaats in het
Telstar Stadion in Velsen-Zuid en
duurt van 18.30 tot 21.30 uur. Wil jij
erbij zijn 24 juni? Meer informatie
en aanmelden kan via de website
www.rabobank.nl/ijmond.
In het nieuwsbericht van het Starterscafé staat een link naar de
speciale eventsite waar je je kunt
aanmelden. Heb je vragen of wil
je meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Financieel Advies via 0235133500 of e-mail naar: particulieren@ijmond.rabobank.nl.

Brigitte Kaandorp opent
nieuwe theaterseizoen

Velsen - Cabaretière Brigitte
Kaandorp opent op vrijdag 21 en
zaterdag 22 augustus het nieuwe
theaterseizoen van Stadsschouwburg Velsen en bezingt daarmee IJmuiden. Omdat de opening precies valt in de week van
Sail Amsterdam én Sail IJmuiden
verzint de theaterdiva een zangshow, waarin alles draait om het
zeemansleven en de bijbehorende zeemansliederen. Brigitte stelt
een groot gelegenheidskoor samen dat gevuld wordt met zangers van de IJmuidense shantykoren Nortada, ’t Staende Tuygh
en Grace Darling.
Op maandag 8 juni vond de eer-

ste repetitie plaats. Brigitte deed
haar zangplannen uit de doeken en er werd meteen enthousiast meegezongen. Ook al was het
maar een repetitie, het dak ging
er al af bij ‘Op de woelige baren’,
‘Ketelbinkie’ en ‘Het kleine café aan de haven’. Helemaal toen
de beroemde (half-IJmuidense)
cabaretière haar speciale gloednieuwe lied over IJmuiden voor
de eerste maal voorzong.
Kaarten voor Brigitte Kaandorp’s
Sailconcert ‘Op Hoop van Zegen’,
vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus (20.15 uur) zijn te bestellen
via www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789.
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Vellesan College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg, Handel en Administratie: Drew de Niet, Emanuel
Erakovic, Ibrahim Kat, Ismaïl Boukhezra, Milja Wijker, Pam Snijders, Umut Savi. VMBO Sport,
Dienstverlening en Veiligheid:
Angel Steenbakker, Hussam AlKueb, Mark Wachter, Michel
Buijs, Quincy Maalman, Ronaldo
Ramdyal, Stefan van Wingerden.
Zorg en Welzijn: Courtney Spanjaard, Daphne Veldman, Femke
Antonisse, Huda Albo-Arab, Iris
Kuijl, Jousra El Oche, Kimberley
Vahrmeijer, Kristel Hartsuijker,
Lilly van Leeuwen, Lizan Holtkamp, Lola Rietdijk, Mila Rauws,
Quinty Verdikt, Roos Bruinooge,
Tess Dooijeweerd. VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg,
Handel en Administratie: Ali
Al-Kueb, Chermaine Post, Danny
van der Velden, Denise Boelens,
Dilek Cetin, Fatma Nur Kolsuz,
Isabella Meijerink, Jessie Meier, Kubra Car, Malissa de Velde Harsenhorst, Maxime Kleinman, Myrthe van Kampen, Noud
Hamers, Ronald de Graaf, Wesley Bakkum, Zenzi Rokx. VMBO Sport, Dienstverlening en
Veiligheid: Berry Zweiphennig,
Dabin Liao, Danny van Kouteren,
Debbie Kossen, Dennis Jacké,
Esmay Hennevanger, Jaimy Kiekens, Jay Visser, Jesse D’haene,
Joël Rutters, Lisa Straatman, Lotte Tijl, Mats Wanders, Rens Stoke, Ricky Ismail, Yassine El Kaddouri. Zorg en Welzijn: Anouk
van Gulick, Bailey van Breemen,
Bobbie van Driest, Britt Vergers,
Ceyda Yüksel, Chalina Weijkamp,
Chinouk Duinmeyer, Demi Peperkamp, Dominique Kortekaas, Femke Holleman, Ilse Kieftenbeld, Inge Kromhout van der
Meer, Jamie Lee Timmers, Jessy
Hagen, José Folkerts, Linda Venema, Mylène van de Vijver, Roma Exalto, Sam Bijster, Sha Bakker. MAVO: Alex ten Hoonte,
Annet Spring in ‘t Veld, Anouska
Storm, Bas Postma, Bradley Koper, Charlotte Wyckelsma, Daisy
de Gruijter, Daisy Lakeman, Daniel Boerhorst, Daniëlle Schelvis, Délano Strating, Desi Koster, Eline van Leeuwen, Elio Hamers, Eva Korbee, Eva Waagen,
Giovanna Gerrits, Hanna Crncevic, Jamie Bolhuis, Jeffrey Ramdayal, Jenna Willemstein, Jerre Freriks, Jessin Verveer, Job de
Wit, Joëlle Beukema, Joy Hennevanger, Julian Bos, Julian Hendriks, Jurre Gouda, Justin Visser,
Laurette de Heij, Lisa Bakker, Lisa Gressie, Lucille Smits, Maaike Spring in ‘t Veld, Maarten Meijer, Mandy Scherpenzeel, Mandy Schoorl, Mano Wolvers, Marit Kloosterboer, Marit van Raalte, Marlieke Hoek, Matthew Berendsen, Max van Westerop, Mi-

chael Shao, Mick Getrouw, Mike
Leijenaar, Mike van der Bijl, Nadesh Hendriks, Nicole Hin, Noah
Rathman, Nohèlis van der Wiele, Pip Zonneveld, Rachel Groeneveld, Rebecka van den Dool,
Rick Metten, Rick Stolk, Rick van
der Weide, Romy van der Hooft,
Samantha van Heijst, Sascha de
Groot, Scarlett Visser, Sergius
Knol, Shirley Lippus, Sophie Tukker, Stijn van der Voort, Suzanne
Kemink, Tabor Idema, Tessa Krijnen, Tim van der Laan, Timo Visser, Timon Verhagen, Tom Mönnich, Tristan Blok, Wago Matitaishvili, Yasin Sevik, Yen Makkes. HAVO: Anniek Peppels, Cecile Nolet, Cliff Roos Hoefgeest,
Dion Cifuentes, Don Stolk, Joey
Wolthuis, Joram de Boer, Kay
Brouwer, Kevin van Eijk, Kiki Koene, Lot van Wijngaarden, Luana
Bos, Michel Cramer, Michelle
Waal, Nick Breur, Niels Harmsen,
Noël Benhammou, Patryk Tromp,
Rebecca Plug, Sanne Halderman,
Sebastian Smit, Victoria Lamers,
Yara Komen. VWO: Dominique
Budding, Duco Veldhuijzen, Elisa
Blokker, Freek Goedemans, Roaida Alhashemi, Sanne Bakker.

Schoter Scholengemeenschap
VMBO: Anissa Akachar, Marek
Balon,Joram Beelen, Kristy Beentjes, Faissal Ben Haddi, Patryk
Biernat, Rafaël Bogaart, Bram
Bos, Siham Bouzanih, Charlotte
van Bruggen, Ferhat Çopur, Melissa van Dam, Lieke Ekelschot,
Sterre Falke, Ted van der Fits,
Thomas Fransen, Ikram Gardouh,
Hilal Gün, Lex Haasbeek, Dionne Huurdeman, Nienke Joacim,
Bart Kamper, Demi Kendjian,
Twan Kersting, Nicole Kilibarda,
Fabienne Koning, Brian Koppert,
Scott Kraaijenbosch, Tim Kraakman, Joey Meijer, Fatima El Mesbahi, Kees Moore, Nisha Nepali,
Silvana Le Noble, Veronique Ooteman, Hozan Pirmos, Shaquille
de Rooij, Debby Sellathurai, Anne-Beau Sluijmer, Serena Smolenaars, Niek Snijders, Mahati van
der Star, Kelvin Stoute, Gjirona
Tasholli, Suzanne Termote, Okan
Topuz, Jennifer Westenberg, Abel
Willems, Samantha van der Woude, Mees van Zanten, Maxime
Foppen. HAVO: Tanja Alkemade,
Mijke Apeldoorn, Mandy Arrachart, Koen van Beek, Allard van
Beijnum, Cindy Bogaart, Kai van
den Broek, Wesley Bronkhorst,
Anne Caviet, Pien Creman, Rozerin Dagli, Nina van Damme, Kamile Danen, Wies van Dijk, Tessa
Dijksman, Wendy Ettema, Mindy
Fransen, Sem van Gennip, Nick
de Goeij, Aeron Haak, Kimberly
Hart, Svenja Hennis, Tess Hoogenboom, Dave Houtenbos, Skip
Houtzager, Zino Kensen, Dirk
Kleintjens, Hugo Knaven, Martijn

Kusters, Sascha Lanser, Gijs van
Leeuwen, Dylan de Looze, Wout
Massee, Yuliya Merkulova, Bobby
Ottervanger, Nienke Ploem, Tamara van Roode, Gehad El Sayed,
Stijn Schelvis, Isa Schoen, Roos
Schouten, Rob Seppenwoolde, Cem Sevingil, Jessie Singh,
Fenna Snelderwaard, Benjamin
Spaargaren, Lisa Spoor, Daan
Staalman, Floor Toering, Lucas
Uyterlinde, Gijs van Veelen, Lisette Venix, Fanny Verhoeven, Matthijs Verwoerd, Lars Visser, Jordy de Vries, Jorik Walter, Katja Warns, Bram Willemsen, Cher
van der Woude, Merel van Zanten. VWO: Wa’el Alhashemi, Cecilia Beccari, Mounir Belhaj, Younes Bellafkih, Rikki Berk, Hannah
Boots, Marouane Bouskla, Dion Brouwer, Ben Duwêl, Esmée
Ekel, Nima Elmi, Arend Geerlofs,
Caroline Heller, Tim Hoogeland,
Steef Hoogland, Melanie Ihuoma,
Sander Keulers, Zohra Kruithof,
Amy Louca, Ousmane Macalou,
Luca Mascini, Carmela Minicucci, Maartje Molenaar, Lloyd Muijlaert, Omid Nasrat, Matt van Oeffelt, Moh Sadeghi, Kevin Schaaf,
Vincent Schipper, Ida Simonsen,
Rowan Stol, Iggy Stolwijk, Jelle Vogel, Sonny van der Weijden,
Dianne Wolfsen, Lauren Woudstra, Alper Yildirim.
Tender College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg : Youssra Arif, Gamze
Incik, Aylin Koç, Flavio Monteiro,
Britt Muijs, Debbie Saïfa, Kimberly Schol, Eliana Tineo Almengó,
Kelly Venema, Lisanne Willemse.
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg: Youssri Belkhrouf,
Thijs Boevé, Myron van Duijn,
Kevin Hoogers, Yoryanna Vargas,
Roxanne Wachter.
Ichthus Lyceum
HAVO: Jeljer Aldershof, Lisa
Apeldoorn, Jessica Arisz, Daan
van Assema, Jasper Barends,
Teun Been, Devin van den Berg,
Thomas van den Berg, Jesse Bijl,
Linda Böhm, Steffanie Bom, Tim
Bonnema, Joy Booms, Mandy
Borst, Merlijn Breedland, Rosalie Bruikman, Dominique Burger,
Hilde Couperus, Roos Damen,
Michael Drent, Dayde Drieskens,
Jurriën Drijver, Manoa van Duijn,
Mike Duineveld, Yorick van Egmond, Millicent Esselink, Jim Fiolet, Joey de Graaf, Stijn de Gruijter, Rana Gül, Marco van der
Ham, Simone van der Hammen,
Jibbe Hoekstra, Luna Hof, Dean Hoogreef, Bas Hoving, Gijs
de Jongh, Danny Jonker, Rianne
van Kaam, Safak Kat, Cato Klinkhamer, Eline Koning, Enzo Konst,
Isabel Korbee, Celine Korpershoek, Timo Korsen, Jens Kroese, Marianne Kuin, Steven Kuperus, Lianne de Laffressange, Ma-

rit Lamers, Nicolaas Langbroek,
Bo van Leijden, Florent Lievense, Tim van der Meer, Mike Melchers, Emma Nolet, Daline Oude Groen, Manon Pascal, Fleur
Peereboom, Ian Peters, Stefan
Pijpers, Nick van der Ploeg, Ryan van Polen, Puck Pompe, Bjorn
Pouw, Jeroen Rendering, Nena
Rijkers, Valerie van Rossum, Jitske Rotte, Emmanuel Salib, Arlette Schaefer, Michelle Schager,
Kirsten Schoen, Mitch Schoorl,
Isabelle Seignette, Merel Simonis, Nicole van Slooten, Jordi Starken, Loeki Tak, Britt Timmermans, Sietse Tissing, Tijs Uijtendaal, Elisabeth Vaes, Britt van
Velzen, Evelien Verhagen, Sanna de Vries, Jesse Wellner, Mutte
van Wijk, Vincent van Wijk, Teun
Wijker, Joes Wubbenhorst, Justus Wullems, Daan Zeldenrust,
Barbara Zwanenburg, Twan de
Zwart, Lotte van der Zwet Slotenmaker. ATHENEUM: Floor Amelink, Lars Bottelier, Suzan Büchli, Santiago Florez Pinto, Vincent
Geschiere, Menno de Gruijter,
Nino Gubbels, Meike Hendriks,
Jim Houdkamp, Richard Kollerie, Bas Koster, Thom Koster,
Britt van Leeuwen, Max Louwerse, Dennis de Mol, Clarence Nap,
Elin Nieland, Nils Olijhoek, Willem van Schie, Etienne Snabilie,
Florian Toen, Kevin van der Toorn,
Suzanne Wessel, Melanie Zoon.
GYMNASIUM: Roos van Bommel, Guusje Haver, Rik Hofland,
Anouk Joosten, Marieke Pieters,
Kibo Reinders, Esmee Ris, Yasin
Yurtkap.

Gymnasium Felisenum
Maurice Aardenburg, Iris Adrichem, Ankie An, Birgit Baars,
Bastiaan Beerman, Caya Beijer,
Myrte van Belkom, Lars Binkhorst, Pim de Boer, Tessa de
Boer, Vijay Bolt, Allan Bos, Jeffrey
van den Broek, Floor van Bruggen, Mees Bruin, Kjell van Bussel, Quint de Cocq van Delwijnen, Arjun Ganguly, Lauren de
Graaf, Bart Groeneveld, Jip van
der Haak, Jisca Harder, Britt de
Hart, Sjoerd Haver, Noah Hommes, Melanie van Houwelingen,
Laurena IJzerman, Charlotte de
Jong, Thijs Joores, Aron Kahn,
Haye Kamstra, Meyke Kamstra, Marc van Kekem, Felix Kelder, Yke Koerten, Daan Koetzier,
Laura de Lange, Nadia van Ling,
Ludovic Maanders, Daan van der
Made, Fabio Matarrese, Mike
McCabe, Lennart van der Molen, Amy Mooy, Suzanne Mulder,
Jan Neuféglise, Celena van der
Noll, Bavo Oost, Jop Pompe, Aidan Ponjee-Dillon, Demi van Putten, Koen van Randtwijk, Sander Raphaël, Sarah Rohder, David Rosdorff, Julia de Ruig, Daan
de Ruiter, Kees van Ruler, Rowin Schell, Sijmen Schoon, Indy

Schumacher, Noor Slagter, Adriaan Smit, Dylan Smit, Rick Springer, Demi Spronk, Tiemen van
Stempvoort, Roelof Stikker, Thijs
Stockmans, Puck Veeling, Isabelle Veenendaal, Koen van de Velde, Lisa Verlaat, Sophie Verstegen, Wouter Vingerhoed, Daan
Visser, Daniel de Vries, Lotte Warns, Iris Wesselius, Lukas
de Wit, Lisa Zhuang, Annefleur
Zwager, Eline van der Zwet Slotenmaker.
Duin en Kruidbergmavo
Sahrie Basjes, Louise Bijker, Manon Binkhorst, Connor Blackmore, Kim Blok, Kevin Blommert, Toby Braaij, Mitchell Bruinink, Jeffrey Buwalda, Naomi
Cornelissen, Chinook Does, Kim
Dolron, Shanna Elfring, Demi
Elfring, Jesse van Evert, Tim Geijteman, Koen Gomes, Zoë-May
de Haas, Kendra van Heusden,
Bram Hoekstra, Soraya Kaptein,
Karahan Kasirga, Eva King, Michelle van Klaveren, Daan Kneefel, Marciano Koelemeijer, Maxime de Koning, Nouriya Kruithof,
Bjarne de Lange, Malevy Leons,
Maxime van der Linde, Hamza Mathkor, Graciella de Munk,
Kelly Nelis, Lenny Oldenburg,
Freek Oudendijk, Damian Petter, Ali Osman Piroglu, Roy Plug,
Nomy Regelink, Max Rijerse, Dániel Rozsi, Mark Samson, Sylvana van Schie, Danny Scholtens,
Roos Schoorl, Robin Schulte,
Marissa Sintenie, Erik Smit, Jesse Stiphout, Iris Stroetenga, Amy
Sturm, Isatou Suso, Mike Swart,
Kelsey Timmerman, Jor Timmermans, Merel Tromp, Nick Vader,
Feline van Veen , Merry van Veldhuizen, Naomi Vellema, Chiara Vermeer, Marc Visser, Bradley
Voortman, Marlijn de Vries, Britt
de Waal, Nina Wassenaar, Laura
Weber, Kirsten van der Weijden,
Rick van Westen, Marleen Westland, Christiaan Wijkhuise, Kevin
Willemsen, Tineke Winter, Kirsten
de Wit, Patrick Yelkenci.
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Nieuwe afspraken
met wooncorporaties

Kofferbakmarkt
Velserduinplein
IJmuiden - Zondag 21 juni (Vaderdag) wordt op het Velserduinplein (achter de HEMA)
weer, voor de eerste keer van
dit seizoen, een gezellige kofferbakmarkt georganiseerd. Net als
vorig jaar zal het weer vol staan
met tal van auto’s. Er zal van alles te koop zijn. Wie ook wil deelnemen aan deze markt kan gewoon aansluiten. Reserveren is
niet nodig. De kosten zijn vanaf
10 euro per auto. De markt begint om 08.00 uur en is om 15.00
uur afgelopen. Voor meer informatie, telefoonnummer 0255518380 of 06-57539029. De volgende kofferbakmarkten zijn op
26 juli, 20 augustus en 20 september.

Nieuwe
regeling
kinderopvang
Velsen – De gemeente Velsen
sluit zich aan bij een nieuwe regeling kinderopvang van de Belastingdienst. Het gaat dan om
gezinnen waarvan een ouder
werkt en de andere ouder om
medische redenen niet kan werken maar ook niet voor het kind
kan zorgen. Voorheen konden
alleen gezinnen met een maximuminkomen tot 110 procent
van het minimum voor een vergoeding in aanmerking komen.
Dat is nu verruimd naar gezinnen met een hoger inkomen.

Veilig op vakantie met de auto

Gratis quickscan
uitlijncontrole bij Tinholt
Velserbroek - Op zaterdag 27
juni kunt u bij Automobielbedrijf
Tinholt een gratis uitlijncontrole laten uitvoeren ongeacht het
merk van uw auto. Tijdens de
uitlijncontrole, ook wel quickscan genoemd, wordt in vijf minuten vastgesteld of de wielen
moeten worden uitgelijnd.
,,De snelheid en werking van
dit revolutionaire uitlijnapparaat
(zie foto) is verbluffend en zijn
tijd ver vooruit. Nog niet eerder was er een 100% nauwkeurig en snel apparaat dat de uitlijning van een auto kon testen.
Men lijnde derhalve pas uit nadat er klachten waren, bijvoorbeeld dat men constant moest
bijsturen of dat de auto naar een

Warmtenet
IJmond
IJmond – De IJmondgemeenten zijn met Tata Steel, Alliander, Dalkia en drie woningcorporaties een samenwerking aangegaan om restwarmte van bedrijven beter te benutten. Nu wordt
eerst onderzocht of het realiseren van een warmtenet in de
IJmond te realiseren is. Er wordt
aangehaakt bij het Programma
Warmte & Koude van de Metropoolregio Amsterdam.

lang is de brede doelgroep van
bewoners in Velsen. De evaluatie uit de woonvisie komt neer
op: instroom van jonge gezinnen, kwalitatief goede en betaalbare woningen voor verschillende aandachtsgroepen, diversiteit
op de woningmarkt, de ontwikkeling van IJmuiden tot een stedelijk woonmilieu en een goede
samenhang tussen wonen, zorg
en welzijn om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren. Vooral in
IJmuiden en Velsen-Noord wil
men de kwaliteit van de woningen verbeteren. Naast de lege
plekken in IJmuiden richt men
zich op het centrum en entreegebied, oud-IJmuiden en Zeewijk. Naast nieuwbouw zal er
ook worden gerenoveerd.

kant trok, mosterd na de maaltijd dus.
,,Dankzij de quickscan weten
we nu direct of een auto uitgelijnd moet worden’’, zegt directeur Rob Tinholt.
,,Het is een aanrader om dit
jaarlijks of elke 20.000 kilometer te doen, want hiermee voorkomt u onnodige bandenslijtage, u rijdt stukken comfortabeler, veiliger en hebt minder rolweerstand, dus gebruikt u minder brandstof. Het is raadzaam
om de quickscan te doen voor
je met de auto op vakantie gaat.’’
De quickscan is alleen op afspraak, reserveren kan via receptie@tinholt.nl of op telefoonnummer 023-5385550.

Probeer nu zelf een e-bike

Nieuwe naam
fietspad
Santpoort-Noord – Het fietspad langs het spoor vanaf de
Kennemergaardeweg in Santpoort-Noord tot aan de Duinen Kruidbergerweg in Driehuis
krijgt de naam ‘t Princenboschpad. Deze naam verwijst naar
de bijnaam van het vroegere
jachthuis van stadhouder/koning Willem III. Deze leefde van
1650 tot 1702 en kocht Hofstede de Kruijdberg in Santpoort
in 1682.

Velsen – In het document Duurzaam verbinden staan de prestatieafspraken die de gemeente
Velsen samen met de drie wooncorporaties heeft gemaakt. Het
gaat dan om Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en Brederode Wonen. De nieuwe afspraken
waren nodig vanwege de vastgelopen woningmarkt, de gewijzigde verantwoordelijkheden
van de gemeente en veranderde wetgeving wat betreft woningcorporaties. Ook de Woonvisie 2025 van de gemeente Velsen ‘Samen werken aan een
aantrekkelijke stad’ was een belangrijke basis. De vier partijen hebben een nieuwe samenwerking afgesproken met actuele speerpunten. Het grootste be-

Opstapdagen bij
fietsenwinkel Van Doorn

Inloopavond in nieuwe
toonzaal op Westerveld
Driehuis - Westerveld organiseert op woensdag 24 juni een
inloopavond. Iedereen kan zonder afspraak van 18.30 tot 21.00
uur hier binnenwandelen en vragen stellen.
De medewerkers ontvangen de
gasten in de toonzaal, die onlangs geheel gerenoveerd is.
Nieuw, modern meubilair en frisse kleuren nodigen uit tot open
gesprekken. En uiteraard wordt
de uitgebreide collectie aan gedenktekens, urnen en assiera-

den getoond. Iedereen is welkom een kijkje te nemen en de
mogelijkheden van Westerveld
te ontdekken. Want om juiste
keuzes te kunnen maken, is het
van belang om te weten wat er
allemaal mogelijk is. Westerveld
organiseert daarom elke laatste
woensdag van de maand een inloopavond. het adres is Duin- en
Kruidbergerweg 6, Driehuis, telefoon 0255-514843. Op www.
bc-westerveld.nl is meer informatie te vinden.

IJmond - Iedereen die de aanschaf van een elektrische fiets
overweegt, maar nog twijfelt
over de te maken keuze, kan
zich in het komende weekeinde
oriënteren op de mogelijkheden
bij fietsenwinkel Van Doorn. Wegens enorm succes van eerdere
edities worden in vestiging Beverwijk op 19, 20 en 21 juni opnieuw de ‘opstapdagen’ georganiseerd. Niet alleen zijn er diverse e-bikes van verschillende
merken te proberen, ook geldt
een aantrekkelijke korting op de
aanschaf ervan.
Na de succesvolle opening van
het filiaal in Heemskerk, ruim
een jaar geleden, werd in oktober 2014 een derde winkel geopend in Velserbroek. Een goede
zet, want: ,,Het is er enorm druk,
mensen weten ons goed te vinden, vooral voor reparaties’’, vertelt eigenaar Emiel van Zijl. Het
team van zijn bedrijf groeide in
korte tijd van twee naar zeven
medewerkers, verdeeld over de
drie winkels. Het bedrijf staat bekend om de uitstekende service.
Reparaties worden zonder af-

spraak binnen twee werkdagen
verricht en aanschaf en onderhoud is niet filiaalgebonden. Van
Doorn is bovendien gespecialiseerd in elektrische fietsen, met
merken als Flyer, Gazelle, Blue
Label, Rih, Trenergy, Koga en
Union. Al deze merken zijn vrijdag, zaterdag en zondag in vestiging Beverwijk te proberen. De
zogenoemde high-speed modellen van Blue Label halen snelheden boven 25 kilometer per uur,
zelfs tot 45 kilometer. Daarmee
is het de ultieme fiets voor het
woon-werkverkeer. Via het loyaliteitsprogramma IJmond Bereikbaar wordt het fietsen bovendien
extra aantrekkelijk gemaakt! Tijdens de ‘opstapdagen’ geldt een
korting van 250,- bij aanschaf
van een e-bike boven de 2.000,euro.
Fietsenwinkel Van Doorn is gevestigd aan de Velserbroekse
Dreef 17 in Velserbroek, de Koningstraat 144 in Beverwijk en
de Maerten van Heemskerckstraat 21M in Heemskerk. Kijk
op www.fietsenwinkelvandoorn.
nl voor uitgebreide informatie.
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Telstar kan
blijven
voetballen

Sponsorprijzen
Vissenloop uitgereikt
IJmuiden - Zondag 31 mei vond
voor de eerste keer het wandelevenement Vissenloop plaats,
georganiseerd door KWF Kankerbestrijding Velsen. Een groot
succes met ruim 1.300 deelnemers die de Guppenloop van 5
kilometer en de overige afstanden van 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer door en rond IJmuiden
hebben afgelegd. Aan het einde van de dag kon dankzij alle inschrijfgelden en opbrengsten uit sponsorgeldacties een
cheque met een bedrag van
29.377 euro aan KWF Kankerbestrijding worden overhandigd.
Inmiddels is dit bedrag al opgelopen tot ruim boven de 30.000
euro door nagekomen inkomsten uit sponsorgeldbijdragen.
Voor de sponsorgeldacties waren door diverse bedrijven fraaie
prijzen ter beschikking gesteld
waarvan de hoofdprijs, een
4-daagse Schotlandreis voor
twee personen met DFDS Seaways, gisteren werd uitgereikt
door directeur Teun Wim Leene

IJmond - Vanaf maart 2014 is
BUUV ook in de IJmond gestart. BUUV, de buurtmarktplaats voor bewoners uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen, heeft inmiddels al meer
dan 750 deelnemers, en er komen wekelijks nieuwe deelnemers bij. Bij www.buuv.nu kunnen bewoners uit Beverwijk,
Heemskerk en Velsen terecht
als zij iets voor een ander willen doen, maar bijvoorbeeld
niet weten wie dit nodig heeft.
Ook kunnen ze terecht als ze
zelf een vraag hebben, of graag
met een buurtbewoner in contact willen komen om bijvoorbeeld gezellig koffie te drinken.
Het gaat dan om kleine dingen
die je graag voor een buurtgenoot doet, zoals een boodschap
halen, een klein klusje in of om
huis, helpen bij computerproblemen of een keer iemands
hond uitlaten. Via BUUV kunnen bewoners reageren op elkaars oproep om zo met elkaar
in contact te komen.

aan Kini Smit. Met haar wandelgroep was zij erin geslaagd een
bedrag van 1.484 euro bijeen te
brengen.
DFDS Seaways had overigens
nog drie minicruises voor twee
personen naar Newcastle beschikbaar gesteld die werden
gewonnen door Puk de Jong, H.
Liphuizen en Arnold Prins. Helen Joustra, Annick Schilperoort
en Loes Tabor ontvingen elk
twee vrijkaarten voor een rondvaart in de haven, beschikbaar
gesteld door de IJmuidense
Rondvaart Maatschappij.
Landgoed Duin & Kruidberg
verraste mevrouw Han de Groot
met een bon voor een high tea
voor twee personen en van
Chris van der Zwan mogen Karen Huizing en Machiel Kraaij
met een introducé naar zijn skybox in het AZ-stadion.
Al met al feestelijke afsluitingen
van een uitstekend geslaagd
evenement dat op 22 mei 2016
zijn vervolg krijgt met de tweede Vissenloop.

BUUV is nu ruim een jaar actief in de IJmond, en in dit jaar
zijn er al meer dan 700 matches
gemaakt. De top vier van categorieën waarvoor een match
is gemaakt is 1: gezelschap 2:
computer en administratie 3:
dieren en 4: onderwijs. Opvallend is dat mensen niet alleen
in hun buurt contact leggen
met andere BUUV-en maar dat
sommige zelfs vanuit Heemskerk naar IJmuiden rijden voor
een nieuw BUUV contact.
Naast het online gebruiken van
BUUV kunnen inwoners ook
terecht bij de BUUV spreekuren. Dit kan in Velsen elke
maandagochtend van 10.00 tot
11.00 uur in wijkcentrum De
Dwarsligger, of op maandag-,
dinsdag of donderdagochtend
bij Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen.
Meer informatie of inschrijven bij BUUV doet u via www.
ijmond.buuv.nu of bel 0251676886 (Beverwijk/Heemskerk)
of 0255 548547 (Velsen).

Velsen - Met drie stemmen tegen
heeft de gemeenteraad van Velsen donderdagavond ingestemd
tot aankoop van de Westtribune
van Telstar. Daardoor kan de betaald voetbal organisatie blijven
voetballen. Telstar-voorzitter Pieter de Waard gaf aan ontzettend
blij te zijn dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad
instemde met het collegevoorstel. De gemeente Velsen kan nu
voor een klein miljoen de Westtribune van Telstar aankopen. De
gemeente is al eigenaar van de
grond. Telstar gaat het gebouw
met grond voor 100.000 euro per
jaar huren van de gemeente. Dat
is een marktconforme prijs, waardoor de gemeente haar geld zeker
terug zal verdienen. Velsen neemt
de tribune over van de curator
van Memid Investments, de failliete verhuurder van de destijds
nieuwe tribune. De KNVB stelt
aan een betaald voetbalorganisatie eisen over het aantal plaatsen
voor supporters en beperking van
schulden. Door het faillissement
dreigde Telstar voor aanvang van
het nieuwe voetbalseizoen niet te
kunnen voldoen aan deze eisen.
Maar dat is met de beslissing van
de gemeenteraad nu opgelost.
Fracties konden donderdagavond
een stemverklaring uitspreken.
Eerst kwam lijst Beryl Dreijer met
een amendement om in het voorstel op te nemen dat in de toekomst geen (financiële) steun
wordt verleend aan Telstar, in het
geval dat Telstar in problemen
komt. Velsen Lokaal en SP steunden het amendement, maar dat
was niet voldoende om het amendement te handhaven. Daarna
werd gestemd over de daadwerkelijke aankoop van de Westtribune. Ondanks eerdere afwijzing
van het amendement stemde Beryl Dreijer voor. ‘Het is een goed
besluit!’ Ook Velsen Lokaal stemde voor, na het uitspreken van enkele zorgen, evenals Forza. Alleen
de fractie van SP Velsen stemde
tegen, dat waren drie stemmen.
Reden was dat zij vinden dat het
geld dat nu voor aankoop van de
Westtribune wordt betaald beter
besteed zou worden aan andere
Velsense zaken. Daarbij verwezen
zij naar organisaties die minder
subsidie van de gemeente krijgen waardoor hun voortbestaan
bedreigd wordt. De overige fracties gaven aan de aankoop van de
Westtribune als enige mogelijke
oplossing te zien voor een complexe kwestie. Raadslid De Winter van Christen Unie noemde de
aankoop de enige juiste oplossing
voor het huishoudboekje van Velsen: ,,Er zijn alleen maar winnaars,
Telstar kan blijven voetballen, Velsen krijgt haar langetermijninvestering zeker terug en ook zijn er
andere belangen gediend.” Veel
lof was er voor de ambtenaren
die veel tijd en energie hebben
gestopt in informatieverschaffing
aan de raadsleden.

Knallende opening
Dorpshuis Het Terras
Santpoort-Noord - Vorige
week donderdag vond onder
grote belangstelling de officiële
opening plaats van de nieuwbouw van Dorpshuis Het Terras
aan de Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord op de plek waar
het vorige dorpshuis in 2007 in
vlammen opging. De gemeente
deed destijds de belofte dat het
dorpshuis terug zou komen en
die belofte is, hoewel er inmiddels een flink aantal jaren verstreken zijn, hiermee ingelost.
De openingshandeling, door
wethouder Robert te Beest
en Allard van Deventer, directeur van Stichting Welzijn Velsen, bestond uit het symbolisch openen van een deur middels een enorme sleutel. Op dat
moment klonken er twee harde knallen en spoot een regen
van goudkleurige confetti de
zaal in.
,,De realisatie van dit mooie ge-

bouw is inderdaad niet zonder slag of stoot gegaan”, zei
Te Beest in zijn openingstoespraak. ,,Voor mij persoonlijk is
het al die tijd een uitdaging geweest om dit project te realiseren. Dankzij intensief overleg
tussen betrokken partijen zoals
Pré Wonen, Brederode Wonen,
Stichting Welzijn Velsen en de
gemeente zijn we er uiteindelijk
in geslaagd om dit fraaie pand
te realiseren.’’
Om de exploitatie rond te kunnen krijgen is gekozen voor een
combi-pand. Een publiek deel
met een dorpshuis en een privé
gedeelte met 11 seniorenwoningen waarbij Pré Wonen de
bouw heeft gerealiseerd. Brederode Wonen is verantwoordelijk voor de verhuur van de
appartementen en Stichting
Welzijn Velsen gaat de activiteiten in het nieuwe dorpshuis organiseren en coördineren.

Afzwemfeest bij
Watervrienden IJmuiden
IJmuiden - Vorige week donderdag mochten 49 kinderen
afzwemmen bij Watervrienden
IJmuiden, iets waar de vereniging altijd een groot feest van
maakt. Begeleid door opzwepende muziek en onder applaus
kwamen de kinderen lachend en
zwaaiend de zaal in. En toen beoordelaar Inge Jonker verkondigde dat iedereen het gehaald
had, duwden de kinderen de juffen met veel enthousiasme in het
water, want dat was de afspraak
als ze het haalden.
Uit alles blijkt dat de kinderen
veel lol in het zwemmen hebben.
Zo ging er luid gejuich op bij het
nieuws dat ze met een bommetje te water mogen gaan. En na
elk onderdeel vragen de kinderen of ze al door ‘het gat’ mochten. ,,Wij als lesgevers vinden dat
best grappig”, vertelde lesgever Sonja Mol. ,,Voor veel kinderen is dit het moeilijkste onderdeel, maar het wordt toch als hét
leukste afzwemmoment ervaren.”
Maar een enkeling vindt het afzwemmen toch wel een beetje
spannend en vergeet het hoofd
in het water te houden bij de

borstcrawl. Gelukkig gaat het in
de herhaling wel goed en mag
iedereen dus zijn diploma in ontvangst nemen.
A-diploma: Milad Karimi; Stan
Hille; Nasra Hussein; Nina Buren; Jasper Dijkhuizen; Mohammed Youssef; Noa Rook; Meike
van Kaam; Jaimy van den Brink;
Denise van Oevelen; Soraija en
Sarah Fadlallah; Jordan Kruczynski; Sahil Soltani; Fayz Benschop; Basma el Hirech; Kaylee Jochems; Bo Bording; Roan Menger; Sharona Balai; Demi Beun.
B-diploma: Marco Chia; Rick
Thijssen; Ruben van Schinkel;
Hailey van der Vis; Jasper de
Boer; Fenna Abrahamse; Jeffry van Heerden; Sanne Pool;
Britt Caffin; Indy Heynis; Joelle de Droog; Britte Kruithof ; Silje Kiander; Reaven Saarloos;
Julia Scheelings; Job Veldman;
Faith Thomas; Jessy van der Vis;
Fleur Visser; Mees Visser; Jasmijn Visser
C-diploma: Sander Bok; Joël de
Vries; Sabine van Eldik; Megan
Telleman; Sophia Remkes; Lewi
Kuhn; Nihade Mekkaoui.
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Raadsessie over
Reptonstraat

Spaarnwoude Jeugd
Open groot succes!
Velsen-Zuid - Op de golfbaan
in Spaarnwoude heeft zaterdag 6 juni voor de tweede keer
het Spaarnwoude Jeugd Open
plaatsgevonden. Met prachtig
weer en een fantastische inzet
van de spelers en vrijwilligers is

dit een groot succes geworden.
Met leuke prijzen, bekers en een
lekkere BBQ zijn de spelers aan
het einde van de dag moe en tevreden naar huis gegaan. Op
naar volgend jaar en veel golfplezier!

Zomer-meezing-nacht
Santpoort-Noord - Een schat in
je hart is het thema van de Zomer-meezing-avond op 20 juni
in de gezellige Dorpskerk Santpoort-Noord met veel meezingmuziek, woorden en beelden. De
Dorpskerk doet mee aan de landelijke kerkennacht 2015, met
allerlei activiteiten in vele kerken in Nederland. Samen zingen, luisteren, kijken, ontmoeten
en creëren!
Gospels, mooie popballades
en eenvoudige liedjes worden
ter plekke ingestudeerd en sámen gezongen. Tussen de liede-

ren door horen we teksten, zijn
er beelden, is er muziek en ontmoeten we elkaar. Met medewerking van Antje de Wit (meezingen), Otto Sondorp (verhaal),
projectkoor Singspiration en
Pascale van Apeldoorn (piano).
Kerk open om 20.00 uur, voor inloop met muziek. Het meezingprogramma start om 20.30 uur.
De toegang is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage is zeer welkom.
Zie ook www.kerkennacht.nl. Info: 06-15908560 of 06-21805104
(Dorpskerk Dichtbij).

Velserbroek – Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering
is besloten dat er een aparte
raadsessie over de nieuwbouw
aan de Reptonstraat komt. Op
verzoek van raadslid Johan
van Ikelen van Velsen Lokaal
werd dit besloten. Aanvankelijk zou het gaan om een zogenaamd hamerstuk. Van Ikelen
vroeg echter om een debat of
een aparte raadsessie. Tijdens
het debat bleek dat er nog veel
vragen en onduidelijkheden
waren. Wethouder Vennik kon
met zijn antwoorden de raad
niet tevreden stellen. Daarom is
besloten toch een aparte raadsessie te houden. Gezien het
zomerreces verwacht men dat
dit pas na de zomer komt. Aan
de Reptonstraat wil het college van Velsen op een braakliggend stuk grond een appartementengebouw neer laten zetten. De grond heeft echter een
bestemming voor woonwagens. Om dit te wijzigen moet
de bestemming worden aangepast via een omgevingsvergunning. Bewoners gaven aan
het niet eens te zijn met de
bouwplannen. Zo zou het hoge
en brede gebouw veel zon en
licht wegnemen. Maar ook het
feit dat wordt uitgegaan van de
parkeernormen van 2004 is de
bewoners een doorn in het oog,
vanwege de krappe parkeermogelijkheden in deze wijk.
Een derde zwaarwegend punt
was dat een mindervalide bewoonster problemen zou krijgen bij het uitrijden van haar
woning. Wethouder Vennik wilde alleen toegeven de zaak van
deze bewoonster opnieuw te
bekijken.

op het feestterrein aan de Driehuizerkerkweg om 14.00 uur, met
een mooie warming up. Uiteraard
staat het ouders vrij om met hun
kinderen mee te lopen en alvast
het parcours te verkennen voor
de grotere afstanden. Drie kwartier later (15.00 uur) zal de start
van de 6 en 9 kilometer zijn in de
Kriemhildestraat. De cup met de
grote oren zal uiteraard zijn voor
de snelste inwoner van Driehuis!
Het inschrijfgeld voor de 6 en 9 kilometerwedstrijd bedraagt 5 euro, de kidsrun kost 2,50 euro. Deze gelden komen volledig ten goede aan de Stichting ALS Nederland. Inschrijven kan via de website www.dorpsfeestdriehuis.nl .
Voor mensen die niet in de buurt
wonen, maar wel mee willen doen,
is er de mogelijkheid om te starten vanaf Careworx in het Telstar
stadion, waar parkeer- en kleedgelegenheid aanwezig is. Tot ziens
op 20 juni voor het snelste evenement van het dorp Driehuis.

Santpoort-Noord - De nieuwe
Bosbeekschool heeft het hoogste punt bereikt.
De bouw ligt op schema en het
ziet er naar uit dat de leerlingen
hun nieuwe school aan het einde

van dit kalenderjaar kunnen betrekken. De meer dan 300 leerlingen hadden allemaal bellenblaas gekregen om de gelegenheid een feestelijk tintje te geven.

Ronnie Tober maakt
feestje in Huis ter Hagen
Driehuis - Al weken werd er in
Huis ter Hagen uitgekeken naar
het optreden van Ronnie Tober. Op 10 juni kwam de rasartiest samen met Willeke d’Estelle
naar Huis ter Hagen waar zij samen zorgden voor een fantastische middag.
Liedjes uit vervlogen tijden,

De Drie van Driehuis,
obstacle-run voor ALS
Driehuis - De Drie van Driehuis,
wordt niet zo maar een hardloopwedstrijdje, maar een obstaclerun in het teken van ALS. Zaterdag 20 juni is er wederom een
knallende zaterdagmiddagactiviteit Dorpsfeest Driehuis, sportief,
voor iedereen toegankelijk, vernieuwend en hilarisch.
Er wordt met zo veel mogelijk
mensen lekker hard gelopen over
drie verschillende afstanden, te
weten 3 (kidsrun), 6 of 9 kilometer. Het parcours van drie kilometer voert door Driehuis, maar
vooral langs en door diverse plekken waar nog nooit iemand hard
heeft gelopen. De organisatie kan
nog niet te veel zeggen, maar duidelijk is wel dat er diverse bijzondere plekken zijn opgenomen in
het parcours. Verkleed meelopen
hoeft niet, maar is natuurlijk wel
leuk en levert wellicht een mooie
prijs op!
De start van het parcours voor de
drie kilometerloop, de Kidsrun, is

Bosbeekschool bereikt
hoogste punt

maar bij de bewoners nog o zo
bekend, volgden elkaar op. Er
werd uit volle borst meegezongen en in de pauze genoten van
een heerlijk hapje en een drankje.
Deze feestelijke middag werd
aangeboden door Stichting Peacock Foundatioen.

Regiokampioenen in
actie bij LTC Brederode
4de dan voor
Van Zijp
Velserbroek - Afgelopen zaterdag heeft judoka Rob van Zijp
van judoclub OYAMA zijn 4de
dan judo behaald. De centrale
examens vonden plaats in Wijk
bij Duurstede.

Santpoort-Noord - De finales
van de landskampioenschappen
voor regiokampioenen worden in
het weekeinde van 20 en 21 juni 2015 gespeeld op het park van
LTC Brederode in Santpoort. In
de categorieën Heren 17+, Dames 17+ en Gemengd 17+ zullen de beste zaterdagteams met
elkaar de strijd aangaan om de
landstitel binnen te slepen.
LTC Brederode is dit jaar voor de
vierde keer op rij de organisator van de spannende finalestrijd
tussen de kampioenen van de
vijf landelijke regio’s. Het evenement staat garant voor twee da-

gen toptennis van nationaal niveau. Uit alle windstreken komen
de teams met hun toeschouwers.
Alle reden om eens naar sportpark Groeneveen toe te gaan en
van het spel en de wedstrijden te
genieten of de kunst af te kijken
en een paar dagen later zelf in
de praktijk proberen te brengen.
De entree is gratis en de kantine is open.
Op zaterdag worden de halve finales gespeeld, op zondag de finales, gevolgd door de prijsuitreiking. Aanvang op beide dagen om 11.00 uur. Publiek is van
harte welkom.
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Wijkplatform IJmuiden-Noord

Uitnodiging vergadering op 24 juni 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 24 juni aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis
De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, opmerkingen,
of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen. De belangrijkste
agendapunten zijn het milieu in de IJmond en de uitkomsten van een draagvlakonderzoek bij bewoners
van de IJmuiderstraatweg over de komst van windturbines. De rest van de agenda vindt u op de website
www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord. Als u vragen heeft, of iets met ons wilt bespreken, maar niet
naar de vergadering kunt komen, stuur dan een e-mail naar johan.zwakman@kpnplanet.nl, of bel naar
Johan Zwakman 06-46332239.
Johan Zwakman
Voorzitter

Circus Barani komt
naar Velsen-Noord

85 jaar speeltuin
De Veilige Haven
IJmuiden - Zaterdag 13 juni
was het grote feest ter ere van
het 85-jarig jubileum van de Veilige Haven. Ondanks de regen
in de ochtend, werd alles opgebouwd en klaargezet voor het
feest. Er waren ook veel vrijwillers aanwezig, waardoor de dag
al gezellig begon.
In de middag verdween de regen, maar helaas bleef de harde
wind aanhouden. Meteen vanaf
het eerste moment kwamen kinderen met hun ouders binnen en
dit is de hele dag ook zo doorgegaan.
Er waren veel dingen te doen
voor de kinderen, springkussens,
schminken, spelen in de speeltuin natuurlijk. Voor elk kind was
er ook een ijsje, snoep, een beker drinken en een verrassing.
Ook was er een loterij die gesponsord was door bijna alle
winkeliers uit IJmuiden. Met de
loterij is een bedrag van bijna
500 euro opgehaald.
De kinderen die niets gewonnen
hadden mochten grabbelen in
een grabbelton, zodat niemand

van de kinderen met lege handen naar huis ging.
De bedrijven die sponsorden
waren: Fietsenwinkel van Doorn
uit Velserbroek, Italiaanse ijssalon Bonasera, Remy’s Bloemen,
Angela’s Haarmode, Bonnie’s
Boeketterie, Jacky Hart Mode,
Evi Sieraden, Ad Ketels, Slagerij van de Linden, Telstar, Maderie, Lansuplant, Drogisterij Ritskes, Cafetaria Franka, Kruidvat,
De gezellige Woonwinkel, Sport
2000, Foto Michel, Swier, Gall &
Gall, Sterk Schoenen, Ron Stals,
Takko Fashion, Baco dumpshop,
Bart Smit, Angelique Beenmode,
Amber Jewels, Fellows Fashion,
Koster Brillen, Wilms Floet, Xanadu, Verspuij Interieur, Ici Paris, Van Keulen, Juwelier Ris,
Jaidy’s, Van Delden Mode, The
Read Shop, Steffanie’s Closet,
Het IJspaleis en Banketbakkerij
Beeksma. Dankzij deze ondernemers werd de loterij mogelijk gemaakt. Mede dankzij ome Jaap
en Corrie, die bijna alles geregeld hebben, is het een top dag
geworden.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Velsen-Noord - Familiecircus
Barani staat van woensdag 24
juni tot en met zondag 28 juni
aan de Grote Hout- of Koningsweg in Velsen-Noord. Zij brengen een voorstelling van hoogstaand niveau met een uitgebreid en adembenemend programma.
Een greep uit het programma:
luchtacrobatiek, tempo jongleren, dierenacts met diervriendelijk getrainde pony’s, geiten,
duiven, eenden en honden. Na-

tuurlijk ontbreekt ook de dolkomische clown niet die volwassenen en kinderen weer flink aan
het lachen zal maken. De show
duurt ongeveer een uur en drie
kwartier waarbij ook de jongsten
zich niet zullen vervelen.
De voorstellingen zijn woensdag
24 juni om 15.00 uur, op donderdag en vrijdag om 17.00 uur, op
zaterdag om 15.00 uur en zondag om 14.00 uur.
Zie voor meer informatie www.
barani.nl.

Eric Bierlee
haalt tweede
dan Aikido
IJmuiden - Eric Bierlee is op zijn
67ste jaar geslaagd voor de tweede dan Aikido, een geweldige
prestatie. Bierlee traint sinds 2000
bij ABC Kops. Hij was toen 42 jaar
en had al 25 jaar karate-ervaring,
waarvan hij ook al de zwarte band
had. De harde en hoekige bewegingen van het karate moesten
worden omgebogen tot de vloeiende en ronde bewegingen van
het Aikido. Dat was niet eenvoudig en in 2006 zakte hij voor zijn
eerste dan omdat het veel te ruig
was. De doorzetter trainde door en
slaagde in 2008 alsnog voor zijn
eerste dan. Nu 7 jaar later slaagde hij in een keer voor zijn tweede dan voor de Nationale Graden
Commissie van Judo Bond Nederland. De lessen en aanwijzingen
van leraar Bent Bervoets werden
goed opgevolgd. Op de zondagavondgroep van Bent, zelf vierde
dan, zitten nu twee tweede dans,
vijf eerste dans en nog een aantal aikidoka’s die hard op weg zijn
hun zwarte band te gaan halen.
Bij ABC Kops wordt al meer dan
25 jaar Aikido gegeven. ABC Kops
is gevestigd aan Betelgeuzestraat
4 in IJmuiden. Bel voor meer informatie 0255-520830. Zie ook www.
abckops.nl.

Sportdemo’s in
Velsen-Noord

Zomerfeest op
De Boekanier
IJmuiden - Officieel was het
vrijdag 12 juni nog lente, maar
op De Boekanier werden de
leerlingen door de ouderraad
getrakteerd op een Zomerfeest.
Het werd een feestelijke ochtend met diverse activiteiten en
spelletjes, zoals bloklopen, het
rad van ballon en een fotostudio. Grote attractie was de Jungle Run, een enorme stormbaan
met een lengte van 19 meter.
Ook konden de kinderen zelf limonadecocktails maken met

tropisch fruit en er was natuurlijk popcorn.
Dresscode was ‘je vrolijkste zomerkleding en een coole zonnebril’, hieraan werd massaal gehoor aangegeven. Natuurlijk
zat het weer ook mee, het was
echt tropisch warm! De ouderraad maakte deze prachtige dag
voor de leerlingen mogelijk door
de opbrengst van de in april gehouden kledingbeurs. Foto’s zijn
te zien op de website www.boekanier-sbo.nl

Velsen-Noord - Op zaterdag 20
juni is er ’s middags tijdens het
dorpsfeest een sportverenigingenmiddag, waarbij alle sportverenigingen uit Velsen-Noord zich
laten zien. Van 12.00 tot 16.00 uur
kan er worden deelgenomen aan
fietscrossen van FCC Wijkeroog
en slaan in de honkbalkooi van
HSV Rooswijk. Van 12.00 tot 13.30
uur wordt er gehandbald door
HCV ’90. Er vindt onder andere een streethandbal demonstratie plaats. Van 14.00 tot 15.30 uur
kan er gekeken worden hoe hard
je een bal schiet bij FC Velsenoord
en van 16.00 tot 17.00 uur zijn er
tennisspelletjes door TC de Gieteling. De activiteiten vinden plaats
op het Stratingplantsoen, aanmelden is niet nodig er zijn geen kosten aan verbonden.
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Snuffelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 20 juniwordt van 09.00 tot 16.00 uur een
gezellige snuffelmarkt op Plein
1945 georganiseerd. Er zijn weer
veel kramen die vol liggen met
van alles en nog wat. Wie ook
zijn overtollige spullen aan de
man wil brengen kan een kraam
huren. Bel voor meer informatie
of reserveringen voor een kraam,
0255-533233 of 06-10475023. De
volgende markten zijn op: 11 juli, 8 augustus en 19 september.

Uitvaartwinkel voor alle vragen

Bouwproject Nieuwe Vroeger

Troupin Uitvaartzorg en
Gedenkmonumenten
Haarlem-Noord - In een huiselijke sfeer geadviseerd en geïnformeerd worden of een uitvaart
(voor)bespreken. Met de opening
van de Troupin uitvaartwinkel in
deze regio is dat nu mogelijk. ,,Met
deze winkel willen we de drempel
naar de uitvaartwereld verlagen”,
legt Guy Troupin uit.
In de etalage van de uitvaartwinkel staat de inmiddels beroemde
Regiokist, een kist vervaardigd van
hout uit de omgeving van Haarlem.
In de winkel staan urnen, as-sieraden en gedenkmonumenten tentoongesteld. Een uitvaartwinkel
zo inrichten dat het huiselijk aanvoelt is niet makkelijk. Maar Guy
Troupin is daar zeker in geslaagd.
In het midden van de winkel staat
een grote tafel met daaromheen
comfortabele stoelen. ,,Ik vind het
heel belangrijk dat mensen zich op
hun gemak voelen in deze winkel
en heb daarom voor deze ‘lifestyle’
uitstraling gekozen”, legt Guy uit.
,,In onze uitvaartwinkel is iedereen altijd welkom. We schenken

een kopje koffie en nemen uitgebreid de tijd om alles omtrent een
uitvaart te bespreken. Er is rondom uitvaarten namelijk veel meer
mogelijk dan men over het algemeen denkt. Wij verzorgen en regelen de uitvaart en geven nazorg,
maar bieden meer dan alleen dat.
Wij noemen dat een ‘uitvaartbeleving’. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld ook bijzondere locaties
aanbieden waar de plechtigheid
kan plaatsvinden. Om een idee te
krijgen laat ik in de uitvaartwinkel op een beeldscherm zien dat
het bijvoorbeeld ook mogelijk is
om een plechtigheid bij een voetbalclub of bij een molen te laten
plaatsvinden.”
De uitvaartwinkel is te vinden aan
Vergierdeweg 288 in Haarlem en
is geopend van dinsdag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur
en op afspraak. Voor het melden
van een uitvaart is Troupin 24 uur
per dag en zeven dagen per week
bereikbaar via 023-5326013. Kijk
voor meer info op www.troupin.nl.

Liefhebbers genieten
van Beeckestijnpop

Velsen-Zuid - Het weer werkte
niet echt mee en de afsluiting van
de Parkweg had ongetwijfeld invloed op het bezoekersaantal, maar
desondanks wisten duizenden muziekliefhebbers hun weg te vinden
naar Beeckestijnpop.
De festivalrecensent van VPRO’s
3voor12 - en die kan het weten was lovend over de programmering
van de 37ste editie van het festival.
‘Beeckestijnpop blinkt uit in verscheidenheid’, luidde de kop boven
het artikel. ‘Ook dit jaar weet Beeckestijnpop zich te onderscheiden
met een aanbod van vele verschil-

lende stijlen. Het publiek verschuift
zich van indiebandjes naar elektronische muziek, om vervolgens in de
regen nog één keer los te gaan bij
de afsluitact Birth Of Joy. Breed geprogrammeerd, zonder in clichés
te vervallen. Het terrein is compact, niet te druk en hierdoor aangenaam om te vertoeven. Door de
alternatieve keuzes zal het ook niet
snel vollopen en dat is misschien
maar goed ook: houd het maar
apart voor de liefhebbers. En stel
jezelf volgend jaar dezelfde vraag:
een dagje Pinkpop, of een dagje
Beeckestijnpop?

Start verkoop 24
woningen Oud IJmuiden

Scoutingloop
door de duinen
IJmuiden - Woensdag 24 juni organiseert Scoutinggroep de
IJmondtrekkers wederom een
hardloopwedstrijd door natuurgebied de Heerenduinen. Deze wedstrijd wordt in samenwerking met Atletiekvereniging
Suomi en Natuurmonumenten
gehouden.
Ook dit jaar zijn er twee routes die dwars door het prachtige natuurgebied de Heerenduinen gaan. Lopers kunnen kiezen
voor een afstand van 5,4 of 10
kilometer.
Om 19.30 uur gaan beide afstanden van start bij het clubhuis
aan de Heerenduinweg (achter
de tennisbaan) in IJmuiden. Alle lopers krijgen na afloop een
aandenken. Deelname aan deze
loop kost 8 euro als u na 17 juni
inschrijft, tot die datum betaalt
u slechts 5 euro. De inschrijving
loopt via www.ijmondtrekkers.nl.
Zoals elk jaar is uw startnummer
tevens uw lotnummer. Er zijn
een klein aantal prijzen beschikbaar die u kunt winnen.
De opbrengst van het evenement komt dit jaar ten goede
aan de jubileumactiviteiten van
de IJmondtrekkers.
In 2015 bestaat de scoutinggroep 60 jaar en dit wordt gevierd met onder andere een gezamenlijk zomerkamp voor alle
leeftijdsgroepen.
Voorgaande jaren deden er
steeds meer dan 100 hardlopers mee. De KLM Roadrunners
zijn ook dit jaar weer van de partij en deze wedstrijd maakt ook
deel uit van het loopcircuit van
Suomi.

IJmuiden - Een praatje met
de buren, een borrel in de
tuin, een wandeling naar de
haven. Die sfeer. Dat is wonen
in nieuwbouwproject Nieuwe
Vroeger. Vrijdag 26 juni start
de verkoop van 24 koopwoningen in dit project in OudIJmuiden. Onder het genot
van een hapje en een drankje
wordt dit heuglijke feit gevierd
in de kerk aan de Helmstraat.
Nieuwe Vroeger bestaat uit 24
grondgebonden koopwoningen. 18 eengezinswoningen
met tuin en 6 starterswoningen met dakterras. De koopwoningen zijn onderdeel van
een complete metamorfose in
Oud – IJmuiden. Het hele project bestaat, naast de 24 koopwoningen, ook uit 82 huurwoningen van Woningbedrijf Velsen. Een compleet nieuwe
wijk, gebouwd in de sfeer van
toen. Een wijk waar velen heel
graag naar terugkeren.
Op vrijdagmiddag 26 juni is
van 16.00 tot 18.30 uur de verkoopmanifestatie in de kerk

aan de Helmstraat in IJmuiden. Hier kunnen geïnteresseerden de verkooptekeningen bekijken, de glossy van
Nieuwe Vroeger in ontvangst
nemen, maar ook in gesprek
gaan met de makelaars over
de vele keuzemogelijkheden.”
De starterswoningen variëren in grootte van circa 74m²
tot 84m² en zijn te koop vanaf 162.500 euro vrij op naam.
De eengezinswoningen variëren van circa 119m² tot 129m²,
met prijzen vanaf 195.000 euro VON. Het project wordt verkocht door een team van makelaars, te weten Bon & Breed
Makelaardij uit Velserbroek en
Van Waalwijk van Doorn Makelaars uit IJmuiden.
Ook op de hoogte gehouden
worden over dit project? Meld
je dan aan voor de nieuwsbrief op www.nieuwevroeger.
nl en ga langs op de verkoopmanifestatie vrijdag 26 juni.
Volg het project op facebook
via www.facebook.com/nieuwevroeger.

Velsen-Zuid - Om het belang
van een goede houding en zit
te benadrukken, heeft de hippische brancheorganisatie de
FNRS Zitcompetitie in het leven
geroepen.
Deze competitie is inmiddels
uitgegroeid tot een begrip. Ieder
jaar doen er meer ruiters mee
en de verwachting is dat ook tijdens de editie van dit jaar weer
veel enthousiaste manegeruiters meedoen aan de voorrondes. De voorronde/selectiedag
werd zondag 15 maart jl. gehouden bij Hippisch Centrum Velsen. Elf ruiters waren geselecteerd om Hippisch Centrum Velsen te vertegenwoordigen tijdens de Regiofinale, die afgelopen zondag bij Meers Paardencentrum te Nieuw Vennep werd
gehouden. En diezelfde zondag werd tijdens een spannen-

de prijsuitreiking in Nieuw Vennep bekend gemaakt dat Hippisch Centrum Velsen drie winnaars mee mag nemen naar de
kwartfinale.
De Kwartfinale wordt zondag 6
september gehouden bij Hippisch Centrum De Delft in Assendelft en bij Manege Ravenswaaij in Ravenswaaij.
Topper Liselotte Wakkers van
Hippisch Centrum Velsen werd
derde in categorie 1. Lotje Mes
behaalde een mooie tweede
plaats in categorie 2 en Amber Stoel werd eerste van de 22
deelnemers in categorie 3. Ook
Michelle Kraaijenoord, Kayleigh
Snijder, Jody Burger, Isabelle Wakkers, Danielle de Beurs,
Ginger Iskes, Isa Smit en Ilka
Leyenaar van HVC hebben super goed gereden en sommige
zaten net niet bij de kwalificatie.
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Onze Gezellen
zoekt meer
vrijwilligers

Witte Tijgers op stoom
Santpoort-Noord - Na een lange periode heeft de pencak silat-vereniging Perisai Putih weer
een fanatieke groep die de wedstrijdvorm ‘tanding’ heeft omarmd.
Na een jaar hard trainen en diverse wedstrijden om ervaring
op te doen waren zondag 14 juni de laatste wedstrijden van
het seizoen. Hiervoor zijn onder
leiding van Vincent Fabris (foto: midden) vier strijders (vanaf
links: Robin Vogel, Dennis Geusenbroek, Bryan Ray en Alonso

Gomez, op de grond, en Melissa
Verburgt) naar Friesland afgereisd om in het hol van de leeuw,
namelijk Bongkot Friesland, prijzen te kunnen pakken. Met een
zilveren en twee bronzen plakken en weer een dosis ervaring
rijker, is dit de bevestiging dat ze
op de goede weg zijn.
Na de vakantieperiode viert de
club het 25-jarig bestaan. En
ook de Seni discipline wordt dan
aan het wedstrijdteam toegevoegd.
Zie ook www.dschendui.nl.

Haarlem-Noord - Voor Onze Gezellen honk- en softbal zijn betrokken leden van groot belang. De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. Met ondersteuning van de vrijwilligerscommissie
probeert OG te zorgen dat alle functies zijn bezet en alle taken worden
uitgevoerd. En het liefst door zoveel mogelijk verschillende vrijwilligers, want vele handen maken licht
werk. Met behulp van de aanpak
‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’
van Sportservice Noord- Holland
gaat OG binnenkort nieuwe vrijwilligers binden. Voorzitter Paul van
Kimmenaede geeft aan: ,,OG is een
bloeiende vereniging. Een vereniging met ambitie. Maar om die ambitie te realiseren hebben we meer
vrijwilligers nodig. We weten voor
welke taken binnen de vereniging
we meer handen nodig hebben. Die
taken zijn overigens erg divers en
daardoor is er voor ieder lid en iedereen die de vereniging een warm
hart toedraagt wel een klus die aansluit bij zijn of haar talenten en interesses. Op die manier is het voor
nieuwe vrijwilligers erg leuk om voor
de club aan de slag te gaan. Natuurlijk, iedereen heeft het druk, maar
iets doen voor je verenging hoort er
bij’ zo stelt voorzitter Paul van Kimmenaede. “ Daarom vragen we niet
of je wat wilt doen, maar wat je wilt
doen. En voor iedereen hebben we
iets passends waarmee je een bijdrage levert aan de vereniging.”

Profielwerkstuk
opnieuw in de prijzen
Velsen-Zuid - Nadat Lotte Warns
en Lisa Zhuang, leerlingen van
het Gymnasium Felisenum, met
hun profielwerkstuk ‘Een kwestie
van tijd’, over de tijdsperceptie bij
de mens, een zilveren medaille in
de wacht sleepten op de International Conference of Young Scientists ICYS in Izmir in Turkije is
hun werkstuk nu ook in Nederland bekroond met de prestigieuze KNAW Onderwijsprijs.
De KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) looft jaarlijks drie prijzen uit voor elk van de vier profielen van het VWO. Voor de editie
van 2015 ontving de KNAW 414
profielwerkstukken van 180 verschillende scholen. Het profielwerkstuk van Lotte en Lisa hoort
dus bij de beste twaalf profielwerkstukken van dit schooljaar

Ouderennieuws

Ouderennieuws
Regio - Op 21 juni geeft het Opleidingsorkest van Muziekvereniging Soli een openluchtconcert. Dit zal plaatsvinden in de
muziektent ’t Kolkje in Spaarndam om 15.00 uur.
Het Opleidingsorkest van Soli bestaat uit muzikanten die allemaal hun HaFaBra-diploma A
hebben. Bij de naam Opleidingsorkest zou u kunnen denken dat
dit orkest uit allemaal jeugdleden bestaat maar sinds een aantal jaar heeft Muziekvereniging
Soli ook een speciaal opleidingstraject voor volwassenen. De
eerste groep speelt sinds dit najaar mee in het Opleidingsorkest
waardoor dit orkest nu uit maar
liefst 37 leden bestaat.

Tijdens het openluchtconcert in
’t Kolkje wordt er onder leiding
van dirigent Henk Veldt divers
repertoire gespeeld. Denk aan
filmmuziek zoals Pirates of the
Caribean, de soundtrack van de
film Frozen of een mooi arrangement van de Peer Gynt Suite van
Edvard Grieg.
Op donderdag 25 juni speelt het
Opleidingsorkest samen met alle opleidingsgroepen van Soli
ook tijdens het traditionele slotconcert op het Zocherplantsoen
in Velserbroek. Dit concert start
om 19.00 uur. Behalve de blokfluit- en slagwerkgroepen en de
Opstapklas zullen daarbij ook de
meiden van TwirlTeam Soli een
show geven.

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant Het restaurant is
vanaf 27 mei gesloten i.v.m. de
zomerstop. Op maandag 3 augustus gaat het restaurant weer
open.
Open tafel. De laatste open tafel van dit seizoen is vrijdag 26
juni: vissoep, rosbief, aardappelen, groente van de dag en een
toetje van de chef. Kosten 6,50
euro. Aanvang 12.30 uur. Reserveren maandag 22 juni tussen
11-12 uur.
Optreden Jo Ann op zaterdag
20 juni om 14.30 uur. Kaartjes
zijn verkrijgbaar aan het buffet
en kosten 1,50 euro. Dit is mogelijk gemaakt door de Peacock
Foundation die het optreden
aanbiedt aan senioren van de
Hofstede en andere senioren in
Velserbroek.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

en bij de beste drie van het profiel ‘natuur en gezondheid’.
Deze prijs van de KNAW geldt
overigens niet alleen voor de
schrijvers van het profielwerkstuk, maar ook voor de begeleidende docent.
Elk profielwerkstuk dat bij de
KNAW ingeleverd wordt, moet
namelijk vergezeld gaan van
een aanbevelingsbrief, waarin de
leerlingen beschrijven waarom
hun begeleidend docent de prijs
verdient. Alle lof dus ook voor biologiedocente Geertrui Looze die
Lotte en Lisa bij dit werkstuk begeleid heeft.
De officiële prijsuitreiking heeft
plaatsgevonden op 9 juni in het
Trippenhuis in Amsterdam, sinds
1812 de zetel van de KNAW. Het
profielwerkstuk is helemaal in te
zien via de website van de KNAW.

Avond over hormoontherapie bij kanker
Santpoort-Noord - Donderdag
25 juni houdt Inloophuis Kennemerland met het Spaarne Gasthuis een informatiebijeenkomst
over hormoontherapie bij kanker. De avond is bedoeld voor zowel kankerpatiënten die aan hormoontherapie gaan beginnen, als
patiënten die er al mee bezig zijn.
Sommige kankersoorten, zoals
borst- en prostaatkanker, groeien
sneller onder invloed van hormonen. Met hormoontherapie wordt
de werking van deze hormonen
geblokkeerd of geremd. Hormoontherapie kan aanvullend op
andere behandelingen gegeven
worden. Het doel is daarmee de
kans op genezing te vergroten en
de kans op terugkeer van de kanker te verkleinen. Hormoontherapie kent verschillende bijwerkingen. Die verschillen per patiënt en
zijn afhankelijk van het gebruikte hormoon. Vrouwen met borstkanker kunnen door de therapie
bijvoorbeeld versneld in de overgang raken. Ook klachten als gewichtstoename, stemmingswisse-

lingen en bot- en gewrichtsklachten komen voor. Deze bijwerkingen maken het soms moeilijk de
therapie vol te houden, terwijl het
wel heel belangrijk is. De informatieavond is bedoeld voor patiënten, maar ook familieleden en andere geïnteresseerden zijn welkom. Philomeen Kuijer, internistoncoloog in het Spaarne Gasthuis, vertelt over de verschillende
vormen van hormoontherapie en
het belang ervan. Ook is er informatie over mogelijke bijwerkingen en hoe hiermee om te gaan.
Er is een verpleegkundig consulent aanwezig om bij vragen met
de patiënten in gesprek te gaan.
Ook is er ruimschoots de gelegenheid voor patiënten om onderling ervaringen uit te wisselen.
De avond is 25 juni van 19.30
tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.00
uur in Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord. U kunt zich aanmelden bij Inloophuis Kennemerland
via 023-8885367 of info@inloophuiskennemerland.nl.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Erfgoedwandeltocht door Oud-IJmuiden

Van visserswijk tot
dynamisch woongebied
IJmuiden - De Duitsers lieten
een groot deel van IJmuiden
slopen om er een vrij schootsveld van te maken. Ruim
3.000 woningen, twee kerken,
negen scholen en 159 andere gebouwen zijn volledig verwoest. Tijdens de wederopbouw besloot de gemeente
dat Oud-IJmuiden beter een
bedrijventerrein kon worden.
Nu wordt het stratenpatroon
in ere hersteld en wordt met
een wandelroute de herinnering aan het bloeiende visserswijk levend gehouden.
Oud-IJmuiden is het deel van
IJmuiden ‘over’ of ‘voor’ de brug,
afhankelijk van waar je woont.
Rond 1900 was het ‘voor’ de
brug, want de wijk die nu OudIJmuiden heet, was de eerste nederzetting die ontstond na de
opening van het Noordzeekanaal en de sluizen in 1876. Op 1
november doopte Koning Willem
III de nederzetting, bestaande uit
enkele sluiswachters- en kommiezenwoningen, de mond van
het IJ oftewel Ymuiden. De rest
van IJmuiden was duingebied, de
Breesaap, slechts bewoond door
kanaalgravers en pierenbouwers
die in barakken, hutten en holen
een onderkomen vonden.
Er zijn geen mensen meer die
zich de tijd van de kanaalgravers
kunnen herinneren, dat is ongeveer honderdveertig jaar geleden. Wel hebben Agnes de Boer
en Marlenne Schrijver met het
project Beleef Oud-IJmuiden verhalen boven tafel gekregen van
negentig- en honderdjarigen die
zich hun jeugd, de opkomst van
de visserij en de crisistijd nog
kunnen herinneren. Andere verhalen van jongere ouderen gaan
over de oorlog, de massale evacuaties naar buurgemeenten of
zelfs Friesland, de wederopbouw
die aan de wijk voorbij ging en
de sloop van veel karakteristieke woningen en gebouwen in de
jaren zeventig en tachtig omdat
het goedkoper was om nieuw te
bouwen.
Om te voorkomen dat de verhalen verloren gaan en om kennis

door te geven aan jonge mensen
en nieuwkomers in Oud-IJmuiden schrijven Agnes en Marlenne de verhalen op in een boek.
Op deze manier willen ze, samen
met de Stichting Welzijn Velsen,
de identiteit van de wijk vasthouden en versterken en de wijk ook
in sociaal opzicht weer karakter
en smoel geven. Omdat er zoveel kennis en fotomateriaal aanwezig is, ontstond het idee om
het verleden via een wandelroute langs 25 historisch en cultureel interessante plekken levend
te houden.
Met de titel Ontdek Oud-IJmuiden worden verdwenen plekken
zichtbaar gemaakt via stoere borden, een bijbehorende brochure,
een website en later dit jaar met
een app. Voor het realiseren van
de wandelroute is de Stichting
Verhalen Verbinden opgericht en
zijn subsidies verkregen van gemeente Velsen, provincie NoordHolland, Prins Bernhard Cultuurfonds en J.C. Ruigrokstichting.
Daarnaast hebben 25 bedrijven
uit IJmuiden een bord geadopteerd, waarmee de wandelroute
op een breed draagvlak kan rekenen.
Het was helemaal niet de bedoeling dat IJmuiden als plaats ging
ontstaan. Amsterdam zag de
sluizen slechts als toegangspoort
van de hoofdstad en het kleine
dorp Velsen, waar de gemeente zetelde, wilde niets van het
‘zooitje ongeregeld’ op De Heide weten. In de beschutting van
de pieren vonden vissersschepen uit Katwijk, Egmond, Nieuwediep, Middelharnis of nog verder uit België en Denemarken in
IJmuiden een veilige haven. De
vishandel verplaatste zich met
de schepen mee en al snel lagen
de visserschepen in het Buitenkanaal de passagiers- en handelschepen die door wilden varen naar Amsterdam in de weg.
In 1896 werd de Vissershaven
in gebruik genomen en in 1899
kreeg de rijksvisafslag een monopoliepositie.
Op initiatief van de grootgrondbezitters met hun hart op de juiste plaats, de heren Adrianus Bik

en Jan Willem Arnold, ontstond
een nieuwe woonwijk met een
gridvormig stratenpatroon rond
het levendige Willemsplein. Er
komen straten vol winkeltjes zoals de Oranjestraat, de Kanaalstraat en de Bloemstraat. Velen
dachten dat IJmuiden een badplaats van allure zou worden en
er werden prachtige hotels gebouwd zoals Hotel Nommer Een
en hotel Willem Barendz. Alleen
hotel Augusta staat er nog en
is nog steeds hotel-restaurant.
Er verschenen zeemanshuizen,
scholen en niet te vergeten kreeg
elke gezindte haar eigen kerk en
soms al snel een tweede. IJmuiden kreeg haar eigen station met
een speciaal visstation waar de
vis vanaf de visbrug in de treinwagons kon worden geladen.
De crisis, de Tweede Wereldoorlog en de sloop van de vervallen woningen, scholen en kerken
in de jaren zeventig en tachtig,
maakten van Oud-IJmuiden een
vervallen gebied. Het gebied ten
westen van de Oranjestraat, een
soort demarcatielijn, werd zelfs
tot bedrijventerrein gemaakt.
Protesten van het wijkcomité
Oud-IJmuiden konden niet voorkomen dat het station IJmuiden,
de St. Gregoriuskerk en Villa Tosari alsnog tegen de vlakte gingen. De nieuwbouw uit die tijd,
wordt nu opnieuw gesloopt. Projecten als Stad & Milieu en Stedelijke Vernieuwing zorgden ervoor dat de wijk weer in de belangstelling kwam te staan. Nu
grenzen oude panden in de Kanaalstraat
aan
verrassende
nieuwbouw in ‘Mijn Thuishaven’,
kijken de complexen De Vrijheit
en De Vreede uit over de havens,
legt de cruisferry naar Engeland
dagelijks aan bij de Kop van de
Haven en trekken nieuwe winkels naar Les Halles aan de Halkade.
De wandelroute Ontdek OudIJmuiden langs het historisch en
cultureel erfgoed in de wijk laat
zien hoe het was, houdt de herinneringen levend en geeft de kennis over het verleden door aan
bewoners, bezoekers en toeristen.

De opening voor het publiek, compleet met gids langs de wandeling, koffie bij de
start en een drankje na afloop in Les Halles, vindt plaats op zondag 21 juni. De
start is om 13.30 uur in het Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55 in IJmuiden. Inschrijven kan via info@ontdekoudijmuiden.nl.

Het boek Beleef Oud-IJmuiden verschijnt media augustus aan de vooravond van
Sail en het Havenfestival. Voorintekenen kan voor 25 euro via info@beleefoudijmuiden.nl. Daarna kost het boek 27,50 euro. Sponsorpakketten zijn op te vragen via het mailadres.

Een tweede mogelijkheid om de route te lopen (met gids en een toast in hotel Augusta na afloop) is op zaterdag 11 juli. De start is eveneens om 13.30 uur op het
terrein voor Café Kruiten, op de hoek Halkade/Kruitenstraat. Eveneens inschrijven
via info@ontdekoudijmuiden.nl. Zie ook www.ontdekoudijmuiden.nl.

De route is 5,5 km. Er zijn voldoende eet- en drinkgelegenheden onderweg. De
route is per bus te bereiken en er zijn verschillende parkeergelegenheden. Een
kaartje met de betreffende informatie staat op de website.

De officiële opening van de wandelroute Ontdek Oud-IJmuiden vindt plaats op 19
juni en is alleen toegankelijk voor genodigden en pers.

De route maakt dit jaar onderdeel uit van het Festival Industrie Cultuur Noord-Holland in het kader van het Europees Jaar van de Industrie Cultuur. Het Noordzeekanaal en de Zaanstreek staan daarin centraal.
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Bijeenkomst over hulp
bij ondernemers in nood
Hoe voorkom je als ondernemer
dat je in financieel zwaar weer
terechtkomt? De gemeente Velsen en het Instituut Midden-en
Kleinbedrijf (IMK) willen daarbij helpen. Op 2 juli aanstaande
is er een bijeenkomst in het gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.
Vanaf 19.15 uur kunt u inlopen in
de Burgerzaal aan het Plein 1945.
Wethouder Annette Baerveldt
opent de bijeenkomst, die uiterlijk 21.00 uur eindigt.

155
Als alles goed gaat met je bedrijf,
staat iedereen in de rij. Maar gaat
het minder, dan sta je er als ondernemer vaak alleen voor. Daarom is ‘155-red-een-bedrijf’ opgericht. Onafhankelijk, deskundig en
met passie voor ondernemers. 155
is een initiatief van het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. De gemeente Velsen heeft zich
hierbij aangesloten, daarom kunt
u– als inwoner van Velsen - kosteloos gebruik maken van de hulp.

Trek op tijd aan de bel
Het doel van deze informatiebijeenkomst is om tijdig in gesprek te
komen met ondernemers die zich
in zwaar weer bevinden of financiele tegenslagen verwachten. De ervaring leert, dat veel ondernemers
te laat (financiële) hulp zoeken uit
schaamte of onwetendheid. Trek
daarom op tijd aan de bel. Ook uw
intermediairs, vrienden en familie
zijn belangrijke gesprekspartners
voor IMK. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes geadviseerd en/of
begeleid door IMK.
Informatie
Wij stellen het op prijs als u via de
mail laat weten of u kunt komen;
binnenlopen kan ook. Aanmelding
kan via schuldhulpverlening@velsen.nl onder vermelding van ‘ IMK
2 juli’. Voor vragen kunt u contact
opnemen met mevrouw E. Neijssel,
telefoon 0255-567200. U kunt ook
kijken op de site www.155.nl.

Franc Weerwind voorgedragen als nieuwe
burgemeester van Almere
Op 11 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Almere Franc Weerwind voorgedragen als de nieuwe
burgemeester van deze gemeente. Franc Weerwind is bijna zes
jaar burgemeester van Velsen.

Procedure
De voordracht van de gemeenteraad
van Almere gaat nu naar de Com-

missaris van de Koning in de Provincie Flevoland en vervolgens naar
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Koning. Wanneer Franc Weerwind zijn
werkzaamheden in Almere begint is
dus nu nog niet duidelijk. Tot aan het
moment van zijn benoeming blijft
hij zijn werkzaamheden voor Velsen
verrichten. (foto: Reinder Weidijk)

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de buurt
onveilig? Dat wil het wijkteam
graag weten en daarom komen ze
met een wijkmobiel naar u toe. Op
maandag 22 juni staat het wijkteam klaar aan de Weid in Velserbroek en op donderdagavond 25
juni op het Zeewijkplein in Zee-en
Duinwijk.

Burgerzaken extra open
De vakantietijd komt eraan ! Zijn
uw reisdocumenten in orde ?

De afdeling Burgerzaken is dinsdagavond 23 juni van 18.00 tot
20.00 uur extra open voor het aan-

In een wijkteam zitten politie, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de

gemeente. Zij zetten zich in om alle
wijken van Velsen leefbaar te houden
en horen uw suggesties graag. Met al
uw opmerkingen, vragen en ideeën
over de leefbaarheid in de wijk kunt
u bij hen terecht. U krijgt er een kopje koffie of thee bij.
In Velserbroek staat het wijkmobiel
op 22 juni van 15.00 tot 17.00 uur. En
op 25 juni aan het Zeewijkplein van
19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie
of vragen bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen: 0255-567369.

vragen van paspoorten en identiteitskaarten. U dient hiervoor wel
telefonisch (dus niet digitaal via
de website) een afspraak te maken.
Het nummer is 140255 of 0255567200.

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!

Infopagina
18 juni 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Pink Panel onderzoek
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen – hoe
veilig voelen zij zich in Kennemerland? Het Bureau Discriminatie
Kennemerland wil dat graag weten. Doe vóór 1 juli mee aan het
digitale Pink Panel onderzoek.

Hoe veilig voelt u zich als lesbische
vrouw, homoseksuele man of biseksueel? Kunt u open zijn over uw seksuele gerichtheid in uw eigen wijk,
op het werk en bij de sportvereniging? Het Bureau Discriminatie
Kennemerland wil dat graag weten.
Het Pink Panel onderzoek – dat geregeld wordt gedaan – gaat dit keer

wat uitgebreider in op ervaringen in
uw eigen woonwijk en duurt slechts
10 minuten.
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen uit Velsen
worden opgeroepen om de enquête
in te vullen; tot nu toe is de respons
uit deze gemeente laag. De antwoorden zijn anoniem, worden alleen gebruikt voor onderzoek en nooit doorgegeven aan anderen.
Ga voor 1 juli naar http://pp2015.
questionpro.com of naar de website van Bureau Discriminatie Kennemerland http://bdkennemerland.nl/
index.php?p=nieuws&ID=389.

Wegwerkzaamheden
Parkweg bijna klaar
Tussen 1 juni en 15 juni is er hard
gewerkt aan de Parkweg in Velsen
Zuid. Vooral op zaterdag 13 juni
gaf dit overlast voor het verkeer.

Een kruising was in 1 richting afgesloten waardoor er files ontstonden
in IJmuiden, Driehuis en SantpoortNoord. Bezoekers die met de auto naar Beeckestijnpop reden, hadden eveneens last van de omleiding
en het filerijden. Op zaterdagmiddag
en op zondag ging het beter, al was er
nog steeds sprake van veel verkeer.

Nu de werkzaamheden bijna klaar
zijn, wordt gekeken of de herinrichting het gewenste effect heeft: verbetering van de doorstroming van
het auto- en busverkeer. Iedere gewenste bestemming heeft nu, anders
dan voorheen, een eigen rijstrook
waardoor voorsorteren eenvoudiger wordt. Ook is de afslag richting ’s
Gravenlust verlengd. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat
er minder lange rijen staan voor de
stoplichten bij de Parkweg. (foto: Ko
van Leeuwen)

Blauwe kratten in de grond
Voor de entree van het gemeentehuis aan het Dudokplein zijn
blauwe kunststofkratten in de
grond geplaatst. Wat zijn dat
voor kratten en waarom ondergronds?

De blauwe kratten zijn zogenoemde
infiltratiekratten, waardoor regenwater langzaam kan infiltreren in de
zandige bodem van IJmuiden. Het
gaat om regenwater dat op de bestrating en op de daken van de winkels langs het Dudokplein en Plein
1945 valt.
Tot nu toe werd dat regenwater afgevoerd naar het riool. Het schone
regenwater werd daarbij vermengd
met vuilwater en afgevoerd naar de
rioolwaterzuivering. Hier wordt dit

water tegen hoge kosten gereinigd.
De gemeente en het hoogheemraadschap streven er naar om schoon
regenwater gescheiden te houden
van vuilwater, zodat alleen vuilwater hoeft te worden gezuiverd. Dat
is veel goedkoper en komt ten goede
aan de belastingbetaler. Door het regenwater af te koppelen van de riolering wapenen we ons ook beter tegen steeds zwaarder worden regenbuien in de zomer.
Op het Dudokplein zijn 228 kratten
ingegraven. In totaal drie lagen op
elkaar over een lengte van 25 meter,
waarin 100 m3 regenwater geborgen
kan worden. Op de infiltratiekratten
wordt ongeveer 5000 m2 meter oppervlak aangesloten. (foto: gemeente Velsen)

Afvalbrengstation geopend
Het nieuwe ABS in Beverwijk is
vorige week officieel geopend.
Goed nieuws dus voor de bewoners in Velsen Noord.

Beverwijk betekent een prima aanvulling op het bestaande afvalbrengstation aan de Amsterdamseweg in Velsen Zuid. ABS Beverwijk
is gelegen op het BUKO Bedrijven-

park 1 langs de Westelijke Randweg
in Beverwijk. De openingstijden
voor beide HVC afvalbrengstations
zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Bewoners
kunnen kosteloos afval brengen. Er
is geen 500 kilo grens meer. U heeft
een afvalpas nodig voor de toegang
naar het ABS.
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22 juni in gemeentehuis Velsen

Pubers en geld: ouderavond
Hoe voorkom ik het eeuwige gezeur van mijn puber over geld?
En hoeveel kleedgeld moet ik geven? Vraagt u zich dat als ouder
ook wel eens af? Jongeren willen
tegenwoordig meedoen aan alle trends. En dan straks ook nog
studeren, kan je beter lenen of
eerst werken en sparen?

Gemeente maakt afspraken
met woningcorporaties
Woensdag 10 juni jl. hebben drie
woningcorporaties:
Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Brederode Wonen en de gemeente Velsen een overeenkomst ondertekend. Daarbij zijn afspraken vastgelegd, die gaan over de
ontwikkeling van de huurwoningvoorraad, duurzaamheid, huisvesting van specifieke doelgroepen,
woonruimteverdeling, wonen en
zorg en leefbaarheid. De afspraken gelden tot en met 2016.

Opmaat naar concrete afspraken
De nieuwe Woningwet, die per 1 juli 2015 in gaat, is sterk van invloed
op de rol- en taakverdeling van de
gemeente en de woningcorporaties.
Dat is dan ook de reden dat de afspraken nu vooral gaan over afstemming, informatie-uitwisseling en
regelmatig contact. Dit als opmaat
naar meer concrete prestatieafspraken. Belangrijk aandachtpunt daarbij is dat de huurdersorganisaties in
de nabije toekomst een volwaardig
partner worden bij het vaststellen

van de prestatieafspraken. Nu hebben zij nog een adviserende rol.
Een aantal afspraken uitgelicht
Jaarlijks bekijken de corporaties en
de gemeente hoeveel en welke huurwoningen er minimaal nodig zijn. Er
zijn ook afspraken gemaakt over de
samenwerking bij nieuwbouw, renovatie en duurzaamheidsprojecten.
Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Ook als ze zorg
nodig hebben. Hierbij bespreken de
corporaties, de gemeente en de zorgorganisaties de toekomstige invulling van vraag en aanbod naar woonzorgvoorzieningen. Verder zijn er afspraken gemaakt over huisvesting
van mensen, die bijvoorbeeld vanuit de zorginstellingen opnieuw op
de woningmarkt komen en over het
voorkomen van huurachterstanden.
De gemeente en de woningcorporaties werken intensief samen als het
gaat om verbetering van de leefbaarheid en het tegengaan van woonfraude en andere vormen van woonoverlast.( foto: Reinder Weidijk)

Annemarie van Gaal, bekend van
het TV- programma ‘Een dubbeltje op zijn kant, is 22 juni in de gemeente Velsen. Zij geeft advies over
het omgaan met zakgeld en over het
nieuwe leenstelsel voor studiefinanciering. Daarnaast geeft theatergroep PlayBack door middel van
rollenspellen tips aan ouders voor
een goed gesprek met hun puber
over geld.

De ouderavond vindt plaats op
maandag 22 juni 2015 in de Burgerzaal van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden. Woont u in
de gemeente Velsen en bent u vader/
moeder van een puber in de leeftijd
van 14 tot en met 18 jaar? Dan bent u
van harte welkom! De avond start om
19:00 uur en wethouder Arjen Verkaik verzorgt de opening. De bijeenkomst sluit om uiterlijk 21.30 uur.
De toegang is gratis en vol is vol! U
kunt zich voor deze avond opgeven
door vóór 20 juni te laten weten met
hoeveel personen u komt via mailadres schuldhulpverlening@velsen.
nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Neijssel van
de gemeente Velsen, telefoon 0255567200.

Het Terras geopend
Met het omdraaien van de sleutel hebben wethouder Robert te Beest en directeur Allart van Deventer het dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord
vorige week donderdag feestelijk geopend. (foto: Reinder Weidijk)

Expositie ‘Naar zee, het DNA van vier badplaatsen’
Zaterdagmiddag 20 juni om
17.00 uur opent acteur en schrijver Peter Römer de tentoonstelling ‘Naar zee, het DNA van vier
badplaatsen’ in het ABC architectuurcentrum aan het Groot Heiland 47 in Haarlem. Daarin staan
vier badplaatsen in de regio Kennemerland/IJmond centraal. Het
gaat om Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan Zee.
Deze plaatsen hebben ieder een
heel eigen geschiedenis en identiteit, maar hebben strand en zee
gemeen.

De expositie ‘Naar zee’ is een kennismaking met verleden, heden en toekomst van deze badplaatsen en toont
hun achterland, voorzieningen, natuur, bezoekers en bewoners. U bent
van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn! De tentoonstelling is te zien tot en met 30 september 2015. De toegang is gratis.
Tentoonstelling
Kenmerkend voor de kuststrook van
Zuid-Kennemerland en de IJmond
zijn zee, strand en duinen aan de
ene kant en een dichtbevolkt pol-

derlandschap – met Amsterdam als
grote stad – aan de andere kant. De
kuststrook is karakteristiek en zeker in de zomer en bij zonnig weer
geliefd. Zo ook de kustplaatsen
Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden
en Wijk aan Zee. Het zijn populaire plaatsen om te wonen en hebben
vooral op (dag)toeristen veel aantrekkingskracht.
Strand en zee
De expositie toont hoe de dorpen
zijn ontstaan, gegroeid en welke ambities er gekoesterd werden en wor-

den. Er wordt ingezoomd op de architectuur, de routes, maar ook op
economische, sociale en stedenbouwkundige ontwikkelingen. En
daarbij zal het ‘strand en zee-gevoel’
steeds zicht- en hoorbaar zijn. Meer
info: www.architectuurhaarlem.nl.
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Er worden zeven alternatieven onderzocht om de verbinding te verbeteren. Maar wat de één een prima
oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. Er is een artikelenserie gestart, waarin voor- en
tegenstanders per alternatief vertellen waarom dit wel/niet een goed
idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt
welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.
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SINT
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steld.

Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er files op de N203
en N246, omdat er geen goede
oost-westverbinding is tussen de
A8 en de A9. Deze verkeersproblemen leiden tot ernstige overlast in Krommenie en Assendelft,
zoals sluipverkeer, geluidhinder
en slechte luchtkwaliteit. Het project Verbinding A8-A9 zoekt daar
een oplossing voor.

NOORDSCHARWOUDE

Alternatief 5: Heemskerk
Dit alternatief maakt gebruik van
bestaande op- en afritten van de A9,
maar doorsnijdt het groene (weide)
gebied. De Stichting Houd Broekpolder Leefbaar is voorstander, omdat de aansluiting niet vlakbij deze woonwijk is. De Land-en Tuinbouw Organisatie (LTO) is, vanwege de doorsnijding van weiden, juist
niet voor dit alternatief. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u
hun argumenten lezen en bekijken
via een korte animatie.
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De samenwerkende partners zijn
de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest, Zaanstad, de
stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.
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De werkzaamheden worden uitgevoerd van zondag 14 juni 20.00 uur tot zaterdag 20
juni 11.00 uur.
• 6 nachtelijke afsluitingen, van 20.00 tot 06.00 uur. De A22 richting Beverwijk is dicht tussen de af- en toerit van MEER
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.
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kunt
u 24N208
uur
per meester en Wethouders van Velsen besloten om
Kijk voor HILLEGOM
meer informatie
op www.vanAnaarBeter.nl of bel naar de
1 januari 2014 alle formele bekendmakindag eenNOORDWIJKERHOUT
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Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend
op De gemeente Velsen faciliteert meldingen of publiceerd in de
NOORDWIJK
N201 de Jutter en
KUDELSTAART
RIJSENHOUT Het elektronisch gemeenteblad is te
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6
juni 2015 tot en met 12 juni 2015
de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Middenhavenstraat 70, vernieuwen
voorgevel en dichtbouwen binnenplaats (12/06/2015) 9842-2015;
Kievitlaan 28, plaatsen dakkapel
(11/06/2015) 9700-2015;
Kromme Mijdrechtstraat 12, plaatsen dakkapel (11/06/2015) 97122015;
Lange Nieuwstraat 741, renoveren
voormalige V&D blok (11/06/2015)
9715-2015;
Kromhoutstraat 54 0026, legaliseren tussenvloer (10/06/2015) 99952015.

Driehuis
De Genestetlaan 28, plaatsen
schuur tegen zijgevel woonhuis
(08/06/2015) 9980-2015;
Driehuizerkerkweg 4 (gemeentelijk
monument), vergroten woning met
uitbouw (10/06/2015) 9635-2015.

bouwen woon/winkelpand tot 3 appartementen (09/06/2015) 95962015.

waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:

Velserbroek
Zon Bastion 23, kappen boom
(08/06/2015) 9380-2015.

Santpoort-Noord
Bickerlaan 2A, gebruiksvergunning tijdelijke huisvesting Bosbeekschool (10/06/2015) 9659-2015;
Broekbergenlaan ong., kappen boom
(08/06/2015) 9424-2015.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 7, plaatsen hekwerk
(10/06/2015) 9655-2015.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 489, plaatsen trapopgang t.b.v bovenwoning
(10/06/2015) 6242-2015.

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 5, vergroten woning
(08/06/2015) 9389-2015;
Dr. Kuyperlaan 25, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(11/06/2015) 9758-2015.
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 71, plaatsen carport (10/06/2015) 9684-2015;
Bloemendaalsestraatweg 70, ver-

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn

Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen loading
dock en herinrichten parkeerplaatsvoorzieningen (11/06/2015) 59132015
;
Lijndenweg 16, verbouwen distributiecentrum (11/06/2015) 58352015.
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 56, plaatsen dakkapel (voorgevel) (11/06/2015)
6746-2015.
Kluijskenslaan 32, verlengen van
een schutting (11/06/2015) 62652015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 22rd, afwijken van verleende vergunning
(11/06/2015) 6280-2015;
Frans Naereboutstraat 4, wijzigen
gebruik bedrijfsruimte naar verkoopruimte (12/06/2015) 8826-2015;
Kievitlaan 19, vergroten tweede verdieping (15/06/2015) 3623-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 12, verplaatsen afmeersteiger (11/06/2015) 58422015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaat-

selijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrijmarkt, 26 september 2015, rondom Engelmunduskerk te VelsenZuid (15/06/2015) u15.003950.
Zomeravondmarkt, 19 juni en 21
augustus 2015, Kennemerlaan te
IJmuiden, (17/06/2015) u15.004018.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Incidentele standplaatsvergunning
Oliebollen en gebakkraam, 15-11 t/m
31-12 2015, Hagelingerweg/Hoofdstraat (pleintje Bol en café Bartje)
te Santpoort-Noord, (09/06/2015)
u15.004428.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 104 t/m 174, vervangen 24 balkons (08/06/2015)
7860-2015;
Coymansstraat 12, aanhelen dak en
wand eerste verdieping en plaatsen twee lichtkoepels en lichttube
(04/06/2015) 7611-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergunning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 12 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien op www.
velsen.nl via het menu: direct naar/
meer nieuws/ verleende omgevingsvergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0026GIENIEWEG50-R001. Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp
omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken
met ingang van de dag na die waarop
dit besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde

Infopagina
18 juni 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Besluiten (vervolg)
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld. Het betreft:
Velsen-Zuid
Genieweg 50 - gedeeltelijke wijziging van stalgebouw naar kantoorruimten en het oprichten van fiet-

senberging met luifel (w14.000243)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Open dag Volkstuindersvereniging
Wijkeroog 12 juli 2015, Wijkermeer-

weg 5 te Velsen-Noord. (04/06/2015)
u15.003532.
Dorpsfeest Velsen-Noord, 19,20
en 21 juni 2015, Stratingplantsoen te Velsen-Noord (08/06/2015)
u15.002781.

Filmopnames vrijdag 12 juni 2015,
Middenhavenstraat 54 en omgeving ter hoogte van nummer 54
IJmuiden, Minister van Houtenlaan
(parkeerterrein) te Velsen-Zuid.
(08/06/2015) u15.004399.

Filmen artikel 2:12 APV

Nieuwe Huisvestingsverordening
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van
artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 11 juni 2015 heeft besloten:

- de Huisvestingsverordening Velsen 2015 vast te stellen.
- de Huisvestingsverordening Velsen 2015 per 1 juli 2015 in werking te laten
treden;
- Per gelijke datum is de Huisvestingsverordening Velsen 2011 op grond van
artikel 51 van de Huisvestingswet 2014 vervallen.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de verordening 12 weken
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze
verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen:
www.Velsen.nl.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 12 mei 2015
een anterieure overeenkomst van
grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied ‘H. Reptonstraat’ te Velserbroek.

De navolgende kadastrale percelen
maken deel uit van het plangebied:
gemeente Velsen, sectie P, nummers
4987, 4988 en 4990 gedeeltelijk. De
overeenkomst heeft betrekking op
de realisatie van 23 appartementen.

Een zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomsten ligt
vanaf 19 juni 2015 tot en met 14 juli
2015 tijdens kantooruren ter inzage
bij de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden). De openingstijden van het stadhuis zijn van 9.00

uur tot 16.00 uur maandag tot en
met vrijdag en donderdagavond van
18.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst
staat geen bezwaar of beroep open.

Ontwerp wijzigingsplan ‘De Visstek’
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij voornemens zijn om het wijzigingsplan
‘De Visstek’, vast te stellen.

Wat gaat er gebeuren?
Het plan ‘de Visstek’ in IJmuiden
West zal worden uitgevoerd conform eerdere besluitvorming van
het college en gemeenteraad. Met
het plan wordt een kiosk op de hoek
van de Planetenweg met de Bellatrixstraat mogelijk gemaakt. Voordat de vergunning verleend kan

worden, moet het bestaande bestemmingsplan worden gewijzigd.
Dit gebeurt door het vaststellen van
het wijzigingsplan. De gemeenteraad heeft hiervoor in het bestemmingsplan ‘IJmuiden West’ een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen.
Met het wijzigingsplan wijzigt het
College het bestemmingsplan zodat
de kiosk kan worden gebouwd.
Inzage in het plan
Van vrijdag 19 juni 2015 tot en met
donderdag 30 juli 2015 ligt het ont-

werpbestemmingsplan ter inzage
bij de receptie van het stadhuis en de
centrale bibliotheek. De openingstijden van het stadhuis zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur en
donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Het digitale bestemmingsplan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (IDN) is: NL.IMRO.0453.
WP0807DEVISSTEK1-O001.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen van vrij-

dag 19 juni 2015 tot en met donderdag 30 juli 2015 een zienswijze indienen op het plan. Dit doet u door
een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden, onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan
‘De Visstek”. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer
0255-567200.
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Gewijzigde beleidsregels

woordelijk voor het kampioenschap is Eric Koks.
Ook het Herendubbelteam 2 35+
viel in de prijzen, zij zijn eveneens kampioen geworden, maar
dan in de tweede klasse. Dit
team bestaat uit Jan Edeling,
Jack Rijs, Wim Zwanenburg, Gerard Blok, Peter Cheret en Klaas
Blok (foto onder).

Ouderen maken schilderij
voor Vissenloop

Velsen-Noord - Een personenauto is afgelopen maandag aan het eind van de ochtend tegen een lichtmast geklapt en over de kop geslagen.
Dat gebeurde omstreeks 11.40
uur op de Rijk de Waalweg –
N197 ter hoogte van de kruising met de Wenckebachstraat
in Velsen-Noord. Twee andere auto’s raakten beschadigd,
doordat de kap van de lichtmast door de lucht vloog. Diverse hulpdiensten kwamen ter
plaatse voor assistentie. De bestuurder van de auto raakte gewond en is per ambulance naar
het ziekenhuis overgebracht.

Auto tegen
lichtmast en
over de kop

Pierloopcursus 2015

Velsen - Voor de 25ste editie van
de Pierloop wordt bij Atletiekvereniging Suomi weer een cursus hardlopen gestart. De eerste training is op zaterdag 20 juni en start om 8.30 uur. De Pierloopcursus is bedoeld voor zowel
de beginnende als de gevorderde lo(o)p(st)er. Op een leuke en
verantwoorde manier bereiden
de cursisten zich goed voor op
de loop. Dit jaar wordt de cursus
in samenwerking met fysiotherapie Maas gegeven, met extra
aandacht voor o.a. blessurepreventie, hardlopen en rompstabiliteit, loophouding en schoeisel. Er kan worden getraind voor

de 8,2 km en de 15 km. Onder
leiding van gediplomeerd trainster Noëlla Kieftenbeld vinden
de trainingen plaats op de atletiekbaan van AV Suomi op
Sportpark Groeneveen in Santpoort-Noord. De kosten bedragen 70 euro. Dit is inclusief inschrijving, startnummer voor de
loop en een kopje thee na iedere
training. Naast looptraining krijgen de deelne(e)m(st)ers ook
informatie over schoeisel en kleding. Meer informatie of opgeven voor de trainingen bij Noella Kieftenbeld via pierloopcursus@pierloop.nl of bellen met:
06-21873290.

subsidiëring Amateurkunst Velsen te wijzigen in 50%.
2. de gewijzigde beleidsregel in werking te laten treden daags na publicatie.

IJmuiden - Heren 1 van LTC de
Heerenduinen (foto boven) is
onlangs kampioen in de vierde
klasse geworden. Het trotse herenteam bestaat uit Bas Jonker,
Tjeerd Hendriks, Gerard Boeter, Jerry de Weers, Mark van
Os, Harold van Kaam en trainer
Ronald van der Linden. Niet op
de foto maar toch mede-verant-

woordelijk voor het kampioenschap is Eric Koks.
Ook het Herendubbelteam 2 35+
viel in de prijzen, zij zijn eveneens kampioen geworden, maar
dan in de tweede klasse. Dit
team bestaat uit Jan Edeling,
Jack Rijs, Wim Zwanenburg, Gerard Blok, Peter Cheret en Klaas
Blok (foto onder).

Weer kampioenen bij
LTC de Heerenduinen
Trots samen op met het Midzomerfestival 2015. Een bruisend
festival vol met activiteiten voor
het hele gezin. Het programma biedt muziek, theater, workshops, rondleidingen en lekker
eten en drinken.
Trots en het Midzomerfestival
zijn vrij van entree, er zal een
geringe parkeervergoeding gevraagd worden van 2 euro. De
festiviteiten zijn van 11.00 tot
18.00 uur.

Drukte
voor EHBZ

Velsen-Zuid - Zondag is er
weer een Trotsmarkt op Buitenplaats Beeckestijn. Een markt die
zich kenmerkt door puur, eerlijk
en heerlijk in de breedste zin
van het woord. De markt is een
samenstelling van aanbieders
die trots en passie hebben voor
hun producten. Of het nou hippe klompen zijn of ambachtelijke chutney, het kan en mag allemaal.
Zondag trekt deze editie van

kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten maar ook aan velen die
een dierbare verloren hebben.
Tijdens het evenement konden bezoekers en deelnemers
van de Vissersloop de naam van
een dierbare of een boodschap
schrijven op een speciaal daarvoor bestemd visje of mooie
schelp. Die visjes en schelpen
zijn bij het schilderij bevestigd,
waardoor samen met de bezoekers een heel bijzonder Vissenloopkunstwerk is gecreëerd. Het
kunstwerk is nu te bewonderen
in het Zee- en Havenmuseum in
IJmuiden.
Met de Vissenloop is bijna 30.000
euro opgehaald voor KWF Kankerfonds.

Pierloopcursus 2015

Beeckestijn herleeft met
tal van evenementen

IJmuiden - Tijdens de Cultuurmarkt op zondag 7 juni op de Kennemerboulevard
waar EHBZ (Eerste Hulp bij
Zeehonden) Velsen stond met
een kraam, werd na een melding een dode zeehond door
het team uit de jachthaven van
Seaport Marina gehaald en afgevoerd. Later op de avond
werd de eerste pup (huiler) binnengehaald door EHBZ. Het
was een jong van vier dagen,
gewicht 9,6 kilo, met de navelstreng er nog aan. De huiler is na de eerste opvang bij
het EHBZ op maandag doorgebracht naar A-Seal in Stellendam. Op die maandag 8 juni werd de tweede pup binnengehaald, ongeveer zes dagen
jong,ook deze is na de eerste
opvang bij EHBZ, op dinsdag 9
juni doorgebracht naar A-Seal
in Stellendam, deze pup woog
iets meer dan 10 kilo. In deze zelfde week heeft het EHBZ
nog twee keer een pup overgebracht naar het A-Seal, ook ongeveer 6 en 8 dagen jong. Het
mooie is dat op maandag 29 juni er twee zeehonden worden
vrijgelaten in Renesse, de vrijheid tegemoet. Hier doet EHBZ
het allemaal voor, met uw steun.

IJmuiden - Heren 1 van LTC de
Heerenduinen (foto boven) is
onlangs kampioen in de vierde
klasse geworden. Het trotse herenteam bestaat uit Bas Jonker,
Tjeerd Hendriks, Gerard Boeter, Jerry de Weers, Mark van
Os, Harold van Kaam en trainer
Ronald van der Linden. Niet op
de foto maar toch mede-verant-

IJmuiden - Samen met de deelnemers van Ontmoetingscentrum Houtstroom in Haarlem
heeft kunstenaar Michel van
Schie een prachtig schilderij
gemaakt voor de Vissenloop in
IJmuiden.
De deelnemers van Ontmoetingscentrum Houtstroom, onderdeel van Zorgbalans, hebben wekenlang met veel plezier
gewerkt aan het prachtige drieluik. Op het IJmuidense tafereel
zijn onder andere de Halkade, de
watertoren, de vuurtoren en het
gebouw van de KNRM te herkennen. Het schilderij werd op
31 mei tijdens de Vissenloop gebruikt als herdenkingswand om
extra aandacht te besteden aan

de 8,2 km en de 15 km. Onder
leiding van gediplomeerd trainster Noëlla Kieftenbeld vinden
de trainingen plaats op de atletiekbaan van AV Suomi op
Sportpark Groeneveen in Santpoort-Noord. De kosten bedragen 70 euro. Dit is inclusief inschrijving, startnummer voor de
loop en een kopje thee na iedere
training. Naast looptraining krijgen de deelne(e)m(st)ers ook
informatie over schoeisel en kleding. Meer informatie of opgeven voor de trainingen bij Noella Kieftenbeld via pierloopcursus@pierloop.nl of bellen met:
06-21873290.

Trots én Midzomerfestival
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uur op de Rijk de Waalweg –
N197 ter hoogte van de kruising met de Wenckebachstraat
in Velsen-Noord. Twee andere auto’s raakten beschadigd,
doordat de kap van de lichtmast door de lucht vloog. Diverse hulpdiensten kwamen ter
plaatse voor assistentie. De bestuurder van de auto raakte gewond en is per ambulance naar
het ziekenhuis overgebracht.
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de beginnende als de gevorderde lo(o)p(st)er. Op een leuke en
verantwoorde manier bereiden
de cursisten zich goed voor op
de loop. Dit jaar wordt de cursus
in samenwerking met fysiotherapie Maas gegeven, met extra
aandacht voor o.a. blessurepreventie, hardlopen en rompstabiliteit, loophouding en schoeisel. Er kan worden getraind voor

IJmuiden - Samen met de deelnemers van Ontmoetingscentrum Houtstroom in Haarlem
heeft kunstenaar Michel van
Schie een prachtig schilderij
gemaakt voor de Vissenloop in
IJmuiden.
De deelnemers van Ontmoetingscentrum Houtstroom, onderdeel van Zorgbalans, hebben wekenlang met veel plezier
gewerkt aan het prachtige drieluik. Op het IJmuidense tafereel
zijn onder andere de Halkade, de
watertoren, de vuurtoren en het
gebouw van de KNRM te herkennen. Het schilderij werd op
31 mei tijdens de Vissenloop gebruikt als herdenkingswand om
extra aandacht te besteden aan

IJmuiden - Tijdens de Cultuurmarkt op zondag 7 juni op de Kennemerboulevard
waar EHBZ (Eerste Hulp bij
Zeehonden) Velsen stond met
een kraam, werd na een melding een dode zeehond door
het team uit de jachthaven van
Seaport Marina gehaald en afgevoerd. Later op de avond
werd de eerste pup (huiler) binnengehaald door EHBZ. Het
was een jong van vier dagen,
gewicht 9,6 kilo, met de navelstreng er nog aan. De huiler is na de eerste opvang bij
het EHBZ op maandag doorgebracht naar A-Seal in Stellendam. Op die maandag 8 juni werd de tweede pup binnengehaald, ongeveer zes dagen
jong,ook deze is na de eerste
opvang bij EHBZ, op dinsdag 9
juni doorgebracht naar A-Seal
in Stellendam, deze pup woog
iets meer dan 10 kilo. In deze zelfde week heeft het EHBZ
nog twee keer een pup overgebracht naar het A-Seal, ook ongeveer 6 en 8 dagen jong. Het
mooie is dat op maandag 29 juni er twee zeehonden worden
vrijgelaten in Renesse, de vrijheid tegemoet. Hier doet EHBZ
het allemaal voor, met uw steun.

Ouderen maken schilderij
voor Vissenloop

Auto tegen
lichtmast en
over de kop

Trots samen op met het Midzomerfestival 2015. Een bruisend
festival vol met activiteiten voor
het hele gezin. Het programma biedt muziek, theater, workshops, rondleidingen en lekker
eten en drinken.
Trots en het Midzomerfestival
zijn vrij van entree, er zal een
geringe parkeervergoeding gevraagd worden van 2 euro. De
festiviteiten zijn van 11.00 tot
18.00 uur.

1. het percentage van 75% actieve leden in artikel 4 lid 5 van de Beleidsregel
subsidiëring Amateurkunst Velsen te wijzigen in 50%.
2. de gewijzigde beleidsregel in werking te laten treden daags na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de gewijzigde beleidsregel is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de gewijzigde
beleidsregel 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden. De gewijzigde beleidsregel wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
Velsen-Zuid - Zondag is er
weer een Trotsmarkt op Buitenplaats Beeckestijn. Een markt die
zich kenmerkt door puur, eerlijk
en heerlijk in de breedste zin
van het woord. De markt is een
samenstelling van aanbieders
die trots en passie hebben voor
hun producten. Of het nou hippe klompen zijn of ambachtelijke chutney, het kan en mag allemaal.
Zondag trekt deze editie van

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun
vergadering van 19 mei 2015 hebben besloten:

1 te IJmuiden. De gewijzigde beleidsregel wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

