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Trots op ‘rollende keukens’
IJmuiden - vorige week
vrijdag werd de eerste van
twee Zomeravond Markten georganiseerd op de
Kennemerlaan. De redactie was erbij en ging in gesprek met twee organisatoren, Harald Heimerikx en
remco Glas.
Hoe kijken jullie terug op de
eerste editie? Heimerikx: ,,We
hadden best wel de zenuwen
over het weer en of alles klopt
zoals bedacht. Je steekt er als
vrijwilliger heel veel tijd in. En
dan is het best spannend?’’
Glas: ,,Het was gewoon gaaf!
Het bezoekersaantal was top
voor de eerste keer. Natuurlijk
kunnen dingen anders, maar
ons uitgangspunt was geen
standaard braderie. En dat is
gelukt!’’
Wat zouden jullie graag anders zien? Glas: ,,Ik heb veel
mensen gesproken en ook
feedback gevraagd. Het is
niet alleen ons ‘dingetje’, maar
het mag een evenement van
de hele gemeenschap zijn en
dan is het goed om te luisteren. Dat is niet altijd eenvoudig, want er spelen zoveel factoren mee waar we niet altijd
invloed op hebben. De totale opzet en de grootte van de

zie onze advertentie

Deze week in De krant!
braderie zijn wel onze aandachtspunten. De foodmarkt
was helemaal top. In ieder geval zijn de foodtrucks tevreden geweest en daar gaat het
ook om. Een kok kan ook niet
voor alle monden koken. Maar
eerlijk: het is toch gaaf om die
rollende keukens in IJmuiden
te hebben. We hebben het
toch maar even gedaan!”
Gaan jullie al veranderingen
op de volgende Zomeravond
Markten doorvoeren? Heimerikx: ,,Ja, waarschijnlijk wel.
We gaan ons nu eerst focussen op het 5-daagse Zomerfestival dat 15 juli begint rond-

om de Kennemerlaan en daarna weer bezig houden met de
Zomeravond Markten van 21
augustus.’’ Glas: ,,Het Zomerfestival gaat echt te gek worden.
Na 29 jaar is het ons gelukt
om de Wielerronde van IJmuiden weer terug te halen. Zo
onwijs gaaf. Wij hebben er in
ieder geval heel veel zin in.”
Wilt u weten wat er allemaal
gaat gebeuren tijdens het Zomerfestival De Kennemerlaan
Leeft? Kijk dan op www.dekennemerlaanleeft.nl of volg
het evement op Facebook en
Twitter.

Aktie juni/juli

Alleen geldig in Assendelft

ALL YOU CAN EAT

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
Dorpsstraat 533 Assendelft Kinderen van 4 t/m 11 jaar
Tel. 075-6874392
€11,50

NU €21,50

Sushi & Grill
Boss Restaurant

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl
Reserveer tijdig, vol = vol

NU € 9,50

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

In verkeerde bed beland
IJmuiden - De politie kreeg
afgelopen zondagochtend omstreeks 10.50 uur een melding
dat er een vreemde man lag te
slapen in een woning aan de
Kromme Mijdrechtstraat en
dat er een raampje was verbroken. Politiemensen gingen ter plaatse en troffen in de
slaapkamer een 18-jarige man
IJmuiden - De politie doet onderzoek naar de brand die zaterdag rond 15.50 uur uitbrak in uit de IJmond aan, die in het
een voormalig restaurant op de Noordersluisweg. Men houdt rekening met brandstichting en bed van de bewoonster lag te
roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Anoniem melding maken kan ook: 0800- slapen. Hij werd gewekt door
7000. (foto: Ko van Leeuwen)
twee politiemensen en aange-

Pand op sluizen afgebrand

houden voor huisvredebreuk.
Vervolgens is hij overgebracht
naar het politiebureau in Haarlem. De man verklaarde op het
politiebureau dat hij van een
feestje was gekomen en dat
hij van een vriendin toestemming had gekregen om in haar
huis te overnachten. Het huis
van de vriendin bleek echter
een eindje verderop te zijn...
De bewoonster van de woning
had begrip voor de vergissing
van de man.
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COLOFON ‘IJmond is centre court

van kortebaancircuit’

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen
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IJmond - De harddraverijen
in de IJmond behoren tot
de populairste en drukstbezochte van het Nederlandse kortebaancircuit.
Om deelname voor pikeurs
extra aantrekkelijk te maken introduceren de vier
kortebaanorganisaties, samen met hoofdsponsor Rabobank IJmond, dit jaar de
Rabobank Pikeursprijs van
de IJmond.
Het prijzengeld tijdens een
kortebaandraverij kan wel oplopen tot 5.500 euro, waarvan
bijna de helft voor de winnaar.
Dit geld komt ten goede aan
de eigenaar van het paard. De
pikeurs moeten doorgaans
met veel minder genoegen
nemen. Omdat zij het zijn die
tijdens de drukbezochte harddraverijen de strijd moeten leveren, vonden de vier kortebaanbesturen het tijd voor
een extra pikeursprijs.
Rabobank IJmond is hoofdsponsor van alle vier de draverijen en juicht het idee van
een IJmondprijs toe. Directievoorzitter Jakob Klompien:
,,In het verzorgingsgebied van
onze bank hebben we drie van
de vier grootste kortebaandraverijen van Nederland, én
IJmuiden, dat enorm in de lift
zit. We zien de IJmond als het

centre court van het kortebaancircuit. Dat de kortebanen in de IJmond hierin samenwerken juichen wij toe:
Daarom breiden wij onze individuele sponsoring van de organisaties uit met deze extra
prijs.” De Rabobank Pikeursprijs van de IJmond bestaat
uit een geldprijs van 1.000 euro en een speciaal vervaardigde trofee.
De vier kortebaanbesturen zijn enthousiast dat er
dit jaar tijdens hun harddraverijen nóg meer op het spel
staat. Jan Eelsing, voorzitter
van IJmuiden wiens draverij
als eerste op de agenda prijkt:
,,We hopen dit jaar allemaal te
starten met 28 paarden, vier
meer in vergelijking met vorig jaar. De extra prijs maakt
deelname nog aantrekkelijker. We willen in de IJmond
nu eenmaal graag de beste
pikeurs en de sterkste paarden aan de start.”
De race om de punten begint
16 juli op de IJmuidense Kennemerlaan, gevolgd door de
Santpoortse Hoofdstraat (6
augustus) en de Breestraat in
Beverwijk (13 augustus). De
ontknoping volgt vrijwel zeker pas op 3 september op de
Heemskerkse Marquettelaan,
waar de winnaar ’s avonds
ook de prijs krijgt uitgereikt.

Hanggroepen en privacy
Velsen – De gemeente Velsen
heeft een convenant Aanpak
Problematische Jeugdgroepen Velsen opgesteld. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over hoe
wordt omgegaan met groepen jongeren die hinder veroorzaken, vandalisme plegen
of zich crimineel gedragen.
De aanpak van deze jeugdgroepen is niet veranderd.
Wat wel nieuw is, is het privacyreglement. Om de groepen
in kaart te brengen is het no-

dig de persoonsgegevens van
deze jongeren vast te leggen.
Daarom is een privacyregeling nodig. Bij het convenant
zijn verschillende partijen betrokken, onder andere de politie, gemeente en jongerenwerk. Doel is niet alleen overlast te beperken, maar ook
het voorkomen van het afglijden van jongeren naar criminaliteit en deze jongeren juist
perspectief te bieden op een
volwaardige deelname aan de
samenleving.

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.
Hoewel we net de langste dag
voor dit jaar achter de rug
hebben en de zomer officieel
in het land is, lijkt het daarbij
behorende weer nog ver weg.
Op deze plek dus nog even
geen foto van een zinderend
IJmuiden onder een strakblauwe lucht, maar een plaatje van de vissershaven onder een zwaarbewolkte hemel
op zondagmorgen anderhalve week geleden. Ondanks het
sombere weer is het droog en
staat er nauwelijks een zuchtje wind. Het wateroppervlak is
nog net geen spiegel.
Dit plaatje is gemaakt vanuit
de zogenaamde ‘pishoek’, het
meest oostelijke puntje van de
vissershaven. Gelukkig staat
er genoeg ‘groen’ op de kant
om de algen en olieresten op
het wateroppervlak voor de
foto te verdoezelen. Die vieze

prut lijkt er nou eenmaal bij te
horen. Samen met ander afval
en visluchtjes in de omgeving
veroorzaken algen en olieresten met warm weer dikwijls
een onaangename, op ouwe
pies lijkende lucht op; vandaar
de naam ‘pishoek’ voor deze
hoek van de vissershaven.
Op deze koele zondagmorgen
biedt de pishoek geen nare
luchtjes maar een fraai beeld
van een volle vissershaven met
veel vaste weekendgasten.
Een bonte verzameling van
vooral viskotters uit exotische oorden als Urk, Katwijk
en Goedereede die elk weekeinde IJmuiden als thuishaven
weten te vinden. Slechts enkele kleine kottertjes zijn nog
echt IJmuidens, getuige de letters ‘IJM’ op de boeg.
De achtergrond met de vuurtoren, het al lange tijd aan de
Leonarduskade
afgemeerde platform Atlantic Rotterdam, het forteiland en de achteruit binnenvarende King Seaways uit Newcastle, maakt
het plaatje compleet. Al met al
een typisch en toch levendig
IJmuider tafereeltje op zo’n op
het eerste gezicht saaie zondagmorgen.

Vaste stek voor De Visstek
IJmuiden – Viskar De Visstek, hoek Planetenweg en
Bellatrixstraat heeft een vergunning aangevraagd om op
deze plek een kiosk te bouwen voor zijn handel. Het college wil wel akkoord gaan
met de komst van de kiosk,
maar omdat het niet past in
het bestemmingsplan moet
eerst een bestemmingswij-

ziging worden aangevraagd.
Het plan wordt nu ter inzage gelegd zodat belanghebbenden het kunnen inzien
en eventueel een zienswijze kunnen indienen. De kiosk mag 25 m2 groot worden,
met een bouwhoogte van 3
meter. De bestemming wordt
dan detailhandel met ondergeschikte horeca.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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schut@hotmail.nl.

Donderdag
2 juli

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.

Vrijdag
26 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.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van
13.00 tot 17.00 uur.
Kid Creole and The Coconuts in het Patronaat in Haarlem. Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag
27 juni

WADO-Open bij LTC Brederode op Sportpark Groeneveen, Kerkpad 61 in Santpoort-Noord. Tot en met 5
juli.
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’.
Witte Theater, Kanaalstraat
25 IJmuiden: Dansstudio
Masal - Punk Elf Party Poppers. Aanvnag 19.30 uur.

Zondag
28 juni

Rondrit met de stoomtrein over het staalbedrijf Tata

Steel. Vertrek 10.45 uur vanaf
station Velserbosch.
Braderie op de Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee.
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Tata-Kids of Steel Run. Programma start om 10.30 uur
met de 13.00 meter voor inderen tot en met 7 jaar. Zie
ook www.avdem.nl/marquetteloop.
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’.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van
13.00 tot 17.00 uur.
Optreden Haarlemse poprock coverband in het Dorsthuis van Santpoort, Bartje,
Hoofdstraat Santpoort-Noord.
Aanvang 18.00 uur.

Maandag
29 juni

Dinsdag
30 juni

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

Woensdag
1 juli

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’.
Pieter Vermeulen Museum Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van
13.00 tot 17.00 uur. Van 13.30
tot 15.30 uur: dierenwoning
knutselen. Kosten 1,50, bovenop de entree.
Kindervertelmiddag Beeckestijn met prinsessenverhalen voor kinderen van 4
tot 8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Opgeven kan via carla_

Spreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg, Frans
Netscherlaan 12 SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.00
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.

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl

Huttenbouw Velserbroek
Velsen - De huttenbouwweek voor de jeugd van Velserbroek, Driehuis en Santpoort vanaf 10 jaar oud wordt
dit jaar gehouden van 6 tot en
met 9 juli.
Samen met vrienden en
vriendinnen kan je een grote hut van eventueel meerdere verdiepingen bouwen op
het natuurterrein op de Grote Buitendijk in Velserbroek.
Ook kan je meedoen aan de
sportactiviteiten (onder andere boog- en katapultschieten) en de muziekavond die
extra georganiseerd worden.
De organisatie en begeleiding is in handen van jongeren van jongerencentrum de

Koe. Zij worden hierin bijgestaan door jongerenwerkers.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij jongerencentrum
De Koe of bij Buurtsport op
straat. Tevens kunnen we de
inschrijfformulieren via mail
toesturen. (Alexander@jcdekoe.nl) Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro. Hiervan krijgt
men de borg van 5 euro retour na het opruimen. Bij het
inschrijfformulier zit tevens
een toelichting over hoe de
huttenbouw er in de praktijk
uit gaat zien. Meer informatie
kan verkregen worden bij Ad
Otten, telefoon 06-11883720
en Alexander van de Pieterman, telefoon 06-22921816.

Regio - De Wijkertunnel is
tot begin september bijna iedere doordeweekse
avond en nacht dicht wegens werkzaamheden. Tijdens SAIL en verschillende dancefestivals die periode is de tunnel wel gewoon
open. Rijkswaterstaat vernieuwt onder meer de verlichting van de tunnel en
voert onderhoud uit. Verkeer kan omrijden via de
Velsertunnel.

vroeg ’s ochtends weer open
is, uiterlijk om 05.00 uur. Ook
in de weekends dat er festivals
zijn in de regio, zoals Awakenings (27 en 28 juni), Dance
Valley (1 augustus) en Dutch
Valley (8 augustus) worden de
werktijden aangepast.
Tijdens de werkzaamheden
voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de voegen van
de Wijkertunnel en krijgen beide buizen over de hele lengte nieuwe LED-verlichting. De
huidige verlichting in de tunnel
is nodig aan vervanging toe.
Rijkswaterstaat maakt de verlichting gelijk geschikt voor de
tijdelijke twee extra rijstroken.
Als de Velsertunnel in april
2016 negen maanden sluit
vanwege renovatie, is de Wijkertunnel de belangrijkste omleidingsroute. De Wijkertunnel
krijgt dan een tijdelijke extra
rijstrook bij in beide richtingen.
In het voorjaar van 2016 trekt
Rijkswaterstaat tussen knooppunten Velsen en Beverwijk
nieuwe lijnen op de weg om de
tijdelijke extra rijkstroken aan
te geven. Vrachtwagens krijgen tijdelijk een eigen voorkeursstrook in de Wijkertunnel.
Ook komen er extra vluchthavens langs de A9. (foto: Rijkwaterstaat)

RTV Seaport
weekoverzicht
Elk uur op TV
Altijd rtvseaport.nl
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Nieuwe school
de Pionier
Velserbroek – Per 1 augustus 2016 komt er een nieuwe
openbare basisschool in Velserbroek. Het gaat dan wel
om een fusie van twee openbare scholen: de Duinroos
en de Molenweid. In 2013
zijn de scholen al een onderwijsinhoudelijke samenwerking aangegaan. Een fusie is de volgende stap. Het
college van burgemeester
en wethouders moet de fusie eerst nog goedkeuren. Zij
zien geen bezwaren, dus kan
de fusie doorgaan. Daardoor
is het openbaar onderwijs in
Velserbroek gewaarborgd.

Zomeravond
concert
Bel Canto
Velsen - Velser Opera Gezelschap Bel Canto geeft op zaterdagavond 22 augustus om
20.00 uur een zomeravondconcert in de Engelmunduskerk in Driehuis. Die avond
zullen beroemde koorwerken
uit opera’s van Verdi ten gehore worden gebracht. Soliste: Erica Stapper; pianobegeleiding: Gilbert den Broeder. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Marco
Bons. Collecte na afloop van
het concert.

De westbuis van de Wijkertunnel gaat om 20.30 uur dicht,
om 21.00 uur gevolgd door de
oostbuis. Om 05.00 uur de volgende ochtend gaat de tunnel
weer open. Dit patroon herhaalt zich de komende weken
van maandag tot en met vrijdagnacht.
Om ervoor te zorgen dat mensen het historische scheepvaartfestival SAIL Amsterdam
kunnen bezoeken, last Rijkswaterstaat in de week van 19
tot en met 23 augustus een
pauze van de werkzaamheden in. Ook de bezoekers van
de wekelijkse Bazaar in Beverwijk kunnen gewoon gebruik
maken van de Wijkertunnel;
op zaterdagen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de tunnel
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Eco XXI Award
voor Velsen

Primeur voor bezoekers
OV IJmond Haringparty
IJmuiden - Op woensdag
17 juni deed zich de unieke situatie voor dat de
aankomst van de Hollandse Nieuwe samen viel met
de OV IJmond Haringparty
in IJmuiden. Oorspronkelijk zou de Hollandse Nieuwe op 9 juni aan land worden gebracht, maar de haring was toen nog niet vet
genoeg. Dat had te maken
met het koude zeewater en
het geringe aantal zonuren
in de leefomgeving van de
haring.
De veiling van het tweede
vaatje bij Restaurant IJmond
ging vanwege de verlate binnenkomst van de haring niet
door, maar daar stond tegenover dat de bijna 1.000 bezoekers van de OV IJmond
Haringparty een primeur
hadden: verse Hollands Nieuwe, vrijwel rechtstreeks van
de boot. De haringsnijders
werkten zich achter de schermen in zweet om aan de grote vraag te kunnen voldoen.
De kenners waren positief
over de smaak en spraken
van ‘een uitstekende haring
met een fris mild bouquet met
zoete en zilte elementen’.
De Haringparty in de vishal
geldt als één van de belangrijkste netwerkmomenten van

het jaar. Onder het genot van
een hapje en drankje ontmoeten ondernemers en bestuurders elkaar in een zeer
informele setting: de schuin
aflopende vloer waar normaal de verse vis wordt verhandeld. Onder de bezoekers
ook havenarbeiders en aannemers met het stuc nog op
de wang. Juist dát maakt de
OV IJmond Haringparty zo
uniek.
Belangrijkste
gespreksonderwerpen waren het vertrek
van de Velsense burgemeester Franc Weerwind en het
evenement PreSail IJmond,
dat op 15, 16 en 18 augustus
plaatsvindt in de havens van
IJmuiden en Beverwijk (alleen 18 augustus). Weerwind
wordt vrijwel zeker burgemeester van Almere, een gemeente met bijna drie keer zo
veel inwoners als Velsen. Iedereen gunt hem de promotie, maar veel bezoekers van
de Haringparty lieten ook weten het erg jammer te vinden
dat hij vertrekt. Haringliefhebber Weerwind wordt algemeen gezien als een uitstekende burgemeester en pleitbezorger van een nóg intensievere samenwerking binnen de IJmond. (foto: Reinder
Weidijk)

Rijkssubsidie aan
gemeente valt tegen
Velsen – 2017 wordt een lastig financieel jaar voor de gemeente Velsen. De subsidie
die het Rijk jaarlijks aan gemeenten betaalt is onderhevig aan veel onzekerheden.
Aangezien deze subsidie de
grootste inkomstenbron is
voor de gemeente, heeft dit
een groot gevolg op het totaal financieel plaatje. In eerdere perspectiefnota’s werd
al rekening gehouden met

een krappe begroting in 2017.
Volgens de berekeningen in
mei 2015 die inzicht biedt
in het meerjarenperspectief
is het saldo in 2017 slechts
130.000 euro. Het college zet
dit geld apart om tegenvallers in het begrotingsjaar op
te kunnen vangen. Daarom
wordt voor 2017 geen nieuw
beleid bepaald. Gelukkig verwacht men in 2018 iets meer
financiële armslag te krijgen.

Velsen – Wethouders Floor
Bal en Annette Baerveldt
hebben eind mei een zilveren Eco XXI award ontvangen van José Hendriksen,
voorzitter FEE-Nederland. De
award werd in het kader van
duurzaamheid uitgereikt voor
de warmte-koude opslag in
het gerenoveerde gemeentehuis. Het Eco XXI programma jaagt samen met bedrijven, inwoners en organisaties de duurzame ontwikkeling van gemeenten aan. De
lat wordt voor gemeenten
steeds iets hoger gelegd. Velsen is eind 2012 gestart met
het programma. Ook de gemeentes Castricum en Zandvoort kregen een award. Velsen doet het goed op diverse
gebieden: waterbeleid, energie en klimaat, duurzaam
toerisme, wonen en bouwen en duurzame mobiliteit.
Er zijn nog wel wat verbeterpunten, zoals lokale initiatieven en streekproducten stimuleren, en ook zijn verbeteringen op het gebied van afvalverwerking hard nodig.

Kidsclub
IJmuiden - Kom naar de zomerkidsclub van 6 tot 10 juli op het veldje aan de Heerenduinweg/Maasstraat in
IJmuiden. Het vakantiefeest
van de Baptistengemeente is bedoeld voor kinderen
van 4 tot 10 jaar en deelname
is gratis. Het thema is kleurrijk. Meer weten? Mail naar
event@baptistenijmuiden.nl.

Goed nieuws voor huiseigenaren

6% BTW-regeling blijft
voorlopig gehandhaafd
Heemskerk - Er is goed
nieuws voor huiseigenaren.
Het verlaagde BTW-tarief voor
woningen ouder dan twee jaar
blijft ook na 1 juli 2015 gewoon gehandhaafd. Iedereen
kan dus nog steeds profiteren
van het lage BTW-tarief bij het
laten opknappen van de woning. Het laten bijwerken van
het schilderwerk of het volledig opnieuw laten schilderen van de woning, zodat die
er weer voor jaren netjes bij
staat, is daarmee voor iedereen nog steeds extra voordelig.
Hans van den Berg Schilderwerken is een gediplomeerd
schildersbedrijf met meer dan
dertig jaar ervaring, waarvan
zestien jaar als zelfstandige.
Er wordt uitsluitend met professionele materialen en vol-

gens de geldende richtlijnen
gewerkt. Een extra service van
het bedrijf is het maken van
een compleet onderhoudsplan op maat. Immers, niet ieder huis is hetzelfde, dus ook
het schilderwerk vereist maatwerk. Daarom maakt Hans
van den Berg, in overleg met
de opdrachtgever, geheel vrijblijvend een onderhoudsplan
voor de woning. Zo kunnen
de kosten voor het onderhoud
worden geminimaliseerd. Buiten het arbeidsloon en de materialen zijn aan het opstellen
van een onderhoudsplan geen
kosten verbonden. Bel vrijblijvend voor meer informatie of
voor het uitbrengen van een
offerte naar 0251 248030 /
06 22228516 of e-mail naar
hvdbschilderwerken@outlook.com.

Van Driehoek
naar Terras
Velsen – 11 juni is Dorpshuis het Terras in SantpoortNoord officieel geopend.
Voor gemeente Velsen is het
tevens de afronding van een
traject. Daarbij is afgesproken dat Stichting Welzijn Velsen (SWV) de exploitatie van
Het Terras gaat doen. Tegelijkertijd zijn een aantal activiteiten, en het bijbehorende budget, die in de Driehoek in Driehuis plaatsvonden overgeheveld naar Het
Terras. Niet ideaal voor veel
senioren, daarom heeft SWV
gezocht naar een oplossing.
Inmiddels is met alle gebruikers en huurders overeenstemming bereikt over een
nieuwe locatie. De meeste
groepen gaan mee naar Het
Terras. Voor een enkele groep
is een alternatief op een andere locatie gevonden.

Feest in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Het jaarlijkse Dorpsfeest Velsen-Noord
was weer een gezellig, kleinschalig evenement waar veel inwoners van hebben genoten. Op vrijdag, zaterdag en zondag werden activiteiten georganiseerd voor vrijwel alle doelgroepen. Deze foto is genomen tijdens het optreden van The
Yuuuup on route. Met hun vertolking van het nummer ‘Sex
on Fire’ zetten zij de boel flink op z’n kop. Dorpsfeest Velsen-Noord wordt georganiseerd door vrijwilligers. (foto: Bianca Noortman)
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Maritiem College IJmuiden Basisberoepsgerichte leerweg: Kevin Cornelis Adriaan van den Heuvel,
Joost Petrus Stephanus van
Hezik, Leon van der Hoorn,
Damian Köseoglu, Daniël
Kevin Randag, Marc Jan Andreas Veneman, Niels Wassenaar, Jeffrey Cornelis Wigman.
Kaderberoepsgerichte leerweg: Jim Hendrikus Nicolaas Clots, Pim Hendrikus Gerardus Dekker, Kevin van Erkel, Calvin Marinus
Galesloot, Ben van Hal, Orion Peter Kooijman, Nick Otten, Janine Pronk, Christopher Andreas Ryan van Roijen, Leonard Christian Silvis,
Vincent Daniël Waijenberg.
Gemengde leerweg: Jesper Stian te Beest, Charl
Harrie Gert Hermkens, Thomas Pieter Kelder, Tom Ligthart, Teun Johán Stout, Jerom Werkmeester.

Technisch College Velsen Basisberoepsgerichte leerweg: Dennis Apeldoorn, Roweno Salman Baig,
Benjamin Pieter Bakker, Lucas Theodorus Maria Balm,
Rico Barends, Sil
Jozeph
Theodorus
Borst, Mikey René
van der Bos, Wouter
Bosma, Wessel Buis,
Gijs Burger, Robbie
Buur, Yuri Jorge Dias Fortes, Brian de
Haas, Mike Johannes
Janssen, Ruben Pjotr
van Kooten, Daniël
Kraai, Hero Kraaijeveld, Jack Kruiswijk,
Mark Landaal, Vincent Julian Mooij,
Pascal Rosco Knud
Moore, Donny Oudendijk,
Brent Bart Pelle, Patrick Carvalho Pinheiro, Adrian Tomasz Przytula, Brent Rijkers, Ferry Rijskamp, Julian

Marthijn Rip, Mikey Romkes,
Jordy Scheffer, Twan Pieter Schoorl, Sjoerd Sintenie,
Chris Snijders, Rody Talsma,
Wesley Brian Duncan Tindal, Lars Vlieland, Joost Pie-

ter Koendert van der Wal,
Leon Johannes Wijkhuizen,
Tom Woudsma, Tugrul Yurtkap, Marco Jari Zegeling.
Leerwerktraject: Imad El-

Ouariachi, Jessy Heijnen,
Bas Schellevis, Niels Alexander van der Sluijs, Luke Weeda. Kaderberoepsgerichte leerweg: Diego Marciano Asselman, Alexej Bakun,
Bryan Bekhuis, Cory
Christian van Bellen,
Glenn van den Berg,
Bastiaan Frederik Últse van der Bijl, Joes
Brandt, Kyle Cavaliere,
Bastiaan Henrik Daas,
Oguzhan Demir, Laurens Cornelis van Dijk,
Nick Doesburg, Lukas de Graaff, Bastiaan Grit, Lisa Dominique Hieselaar, Reinier
Maarten
Huijboom,
Daniël Kalisvaart, Sipke Kloosterman, June Koelemij, Berry Lorenzo Aaron Koster, Wesley van
der Louw, Michael Alexander Lubbers, Colin Meijer,
Dennis Mendrik, Jelano Me-

nes, Beau Antoine Milet de
St Aubin, Youri Molenkamp,
Max Jacob Willem Antonie
van Oosterom, Kâzim Eray
Özcan, Liam van Peenen,
Jeffrey Patrick Prinsse, Lars
van Reeuwijk, Thanisorn Sakaew, Marco van Schie, Rody William Schrijer, Jessie
Smeding, Henry Armando
Ruben Termeulen, Chinouk
Ronan Veldhuizen, Tim Louis
van der Voorn, Joury de Vré,
Tim Christiaan Vreeburg,
Konstandinos Hermanus Zigouris, Frank Zwaaij.
Gemengde leerweg: Maron Al-Kassis, Michael Bakker, David Louis Curpanen,
Lars Jacob Enrico Eilkes, Dani Ganzevoort, Neal Ben van
Ingen, Mark Andries Jongejan, Stefan de Kraker, Leslie
Niels Kreuger, Jordi van der
Lugt, Bauke Jimme Pot, Igor
Andrej Koen Ruiter, Mitchel
Tetteroo, Roy Tromp.

Stichting Straatvoetbal
Santpoort & Tata Steel
smelten samen

Geslaagd Accordeon
en Keyboard Festival
Velserbroek - Zondag 14
juni vond het tweede Accordeon en Keyboard Festival plaats in Velserbroek. De
deelnemers kwamen onder
andere uit Groningen, Bovenkarspel, Utrecht, Maassluis om het festival op te
luisteren, maar ook om actief mee te doen door zelf de
accordeon of keyboard op te
pakken.
De leeftijd varieerde van 16
tot 82 jaar. De deelnemers
ontvingen allemaal een herrineringsvaan en een fles
wijn. Zowel accordeonisten

als keyboardspelers lieten
horen dat ze perfect konden
samenspelen.
Het open podium werd gehouden in het Café Polderhuis te Velserbroek en stond
deels in het teken van het 25
jaar jubileumfeest van Het
Polderhuis.
De catering werd verzorgd
door Rinus Otte en zijn medewerkers. Ook nu weer
bleek Otte de perfecte man
voor het verzorgen van het
culinaire deel op dergelijke
evenementen.

Santpoort - Sinds Stichting Straatvoetbal Santpoort
het prestigieuze straatvoetbaltoernooi Santpoort organiseert, zijn ze voortdurend
bezig met verbeteringen.
Tijdens de afgelopen twee
edities van het toernooi zijn
er al heel veel veranderingen zichtbaar geworden,
zoals: organisatorisch, media, logistiek, consumpties,
veiligheid en sponsoren.
Om het straatvoetbaltoernooi toegankelijk te houden voor de jeugd, is de
stichting afhankelijk van
vele sponsoren. Tata Steel
in IJmuiden wil een goede en duurzame relatie onderhouden met haar omgeving. Om die reden ondersteunt Tata Steel initiatieven
die het welzijn van de omgeving positief beïnvloeden,
zoals het straatvoetbaltoernooi Santpoort.
Namens het programma
Future Generations, steunt
Tata Steel dit jaar het 34ste
straatvoetbaltoernooi
tijdens Dorpsfeest Santpoort

met een gulle donatie. De
organisatie is hier natuurlijk er blij mee, want ook zij
merken dat het nog steeds
niet makkelijk is om bedrijven te vinden die zich willen binden aan het toernooi. Mede daarom heeft
de stichting de ‘Club van 10’
opgericht. Hier kan een ieder lid van worden die het
straatvoetbaltoernooi een
warm hart toedraagt. Zo
proberen ze toch ieder jaar
weer een mooi toernooi te
organiseren en te realiseren, met een dagvullend
programma waar niet alleen
de jeugd, maar ook ouders
en opa’s en oma’s veel plezier aan beleven.
De 34ste editie van het
straatvoetbaltoernooi
zal
plaats vinden op maandag
3 augustus tijdens Dorpsfeest Santpoort 2015. Vooral
kinderen van 6 tot en met 8
jaar en onder de 6 jaar kunnen zich inschrijven voor
het toernooi en/of de ‘Club
van 10’ via www.straatvoetbalsantpoort.nl.

Kampioen
Lawn Bowls
IJmuiden - Theo en Nel Bellaart uit IJmuiden beoefenen
de sport Lawn Bowls bij Ons
Kinnehim in Haarlem. Lawn
Bowls is van oorsprong een
eeuwenoude Engelse sport.
Dit wordt over de gehele wereld gespeeld in grote toernooien en wereldkampioenschappen. Op 7 juni werden
Theo en Nel Bellaart met hun
partner Harry Beertema Nederlands Kampioen Triple. Op
21 juni werd Theo Bellaart
met zijn partners Guurtje Copier, Andy Docter en Willem
Lodewijks Nederlands Kampioen Fours.

14 25 juni 2015

Candy Dulfer met Larry
Graham in Patronaat

Weer WADO-Open
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - Van
Waalwijk van Doorn Makelaars
– Taxateurs zijn ook dit jaar de
Hoofdsponsor van het Open
toernooi van LTC Brederode,
dat wordt gehouden van 27 juni tot en met 5 juli. Het toernooi heet nu al 12 jaar WADOOpen. De voorbereidingen zijn
inmiddels in volle gang. Het
WADO-Open is één van de
grotere toernooien in deze regio. Het is ieder jaar weer een
uitdaging voor LTC Brederode
om zich van hun beste kant te
laten zien, zowel op als naast
de baan. Alle categorieën zijn
qua speelsterkte, van 3 tot en
met 9, vertegenwoordigd in de
single, dubbel en gemengd
dubbel, waarbij de 35+ inmiddels standaard is toegevoegd.
Voor de 50+ wordt wederom dit jaar van maandag t/m
vrijdag overdag een seniorentoernooi gehouden. De deelnemers spelen in een dubbel of mix hun partijen en de
middag wordt afgesloten met
een hapje en een drankje. Iedere 50+er wordt met klem
verzocht hiervoor in te schrijven. Hebt u geen partner, dan

is de wedstrijdleiding bereid
die voor u te zoeken. Deelnemers van vorige jaren hebben
inmiddels een uitnodiging per
post of e-mail ontvangen. Inschrijven kan via de website www.ltcbrederode.nl. Men
hoeft niet ingelogd te zijn, het
Wado-Open is voor iedereen
bereikbaar.
De werkelijk fraaie en professionele aankleding van het
park, mede dankzij de diverse
sponsors, is opvallend terwijl
de kern, het tennissen, niet uit
het oog wordt verloren. Speelt
u geen tennis, ga naar het
park en geniet van de wedstrijden, de omgeving en het
weer, waarbij er allerlei mogelijkheden zijn om de inwendige mens van eten en drinken
te voorzien. Ook dit jaar zijn
hiervoor weer cateraars uit de
omgeving benaderd.
Voor nieuwe leden geldt in
deze week een speciale aanbieding om lid te worden van
LTC Brederode. LTC Brederode
speelt op sportpark Groeneveen aan Kerkpad 61 te Santpoort Noord, nabij NS station
Driehuis.

Bodemonderzoek
De Noostraat-noord
IJmuiden – Al eerder werd
geconstateerd dat in de
groenstrook langs de Pagterstraat (ten noorden van
De Noostraat, sprake is van
vervuiling met zink, lood en
PCB’s. Buiten de groenstrook,
in de aangrenzende woonbuurt, is geen sterke verontreiniging aangetroffen, behalve in de brandgang tussen
de Stolstraat en het parkeerterrein aan de Zoutmanstraat.
Daar is een verhoogde concentratie zink aangetroffen.
Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. De gevonden stoffen vormen nauwelijks risico voor de gezond-

heid, tenzij er sprake is van
langdurige blootstelling aan
verontreinigde grond of bij
het consumeren van grond of
veel groenten uit eigen tuin.
Er wordt nu in samenwerking
met provincie Noord-Holland
een saneringsplan gemaakt
voor de groenstrook. De sanering vindt plaats voor de
renovatie die staat gepland
voor medio 2016. De gemeente Velsen is volgens eerder gemaakte afspraken met
Woningbedrijf Velsen verantwoordelijk voor het bodemonderzoek en de sanering.
Nog onbekend is hoe hoog
de kosten zullen zijn.

Regio – Op maandag 6 juli
speelt Larry Graham (de bassist en zanger van de legendarische
Woodstock-band
Sly & the Family Stone!) met
zijn huidige formatie Graham
Central Station een exclusieve show in Haarlems poptempel Patronaat.
Dat is al heel bijzonder, maar
het wordt nog mooier: niemand minder dan Candy Dul-

fer komt het gehele optreden
als ‘special guest’ haar partijtje koele sax meeblazen!
Larry Graham beleefde in
zijn carrière drie grote successen: als bassist en zanger van Sly & the Family Stone, als frontman van de hit
scorende funkgroep Graham
Central Station in de jaren ’70
en als solo artiest in de jaren ’80. In de jaren ’90 deelde de muzieklegende het podium met artiesten als Prince
en Larry treedt tegenwoordig
nog altijd over de hele wereld
op met zijn Graham Central
Station.
Ook Candy ‘Saxuality’ Dulfer
is bekend met een paar van
deze grote namen, en zal deze avond natuurlijk van een
flinke dosis extra funky stuff
voorzien! De voorverkoop is
nu van start gegaan. Het optreden gaat op 6 juli van start
om 20.30 uur terwijl de deuren van Patronaat al openen
om 19.30 uur. Kaarten kosten 27,50 in de voorerkoop en
30,- aan de deur. Patronaat
Haarlem vind je aan de Zijlsingel 2. Info: 023-5175858 of
www.patronaat.nl

Geldautomaat Driehuis
komt in ZorgSpecialist
Driehuis - Rabobank IJmond
plaatst een nieuwe geldautomaat in ZorgSpecialist in
Driehuis. Ondanks de vele nieuwe betaalmogelijkheden vindt Rabobank het belangrijk dat contant geld binnen handbereik blijft. Daarom wordt er op woensdag 26
augustus 2015 een nieuwe
geldautomaat geplaatst in het
pand van de ZorgSpecialist
aan de Driehuizerkerkweg.
De ‘oude’ Rabobank geldautomaat, die tevens gevestigd
was aan de Driehuizerkerkweg, voldeed niet langer aan
de eisen die de waardetransporteur aan de bank stelt.
Vanaf 30 april 2015 werd de
automaat daardoor niet meer
geserviced. In een periode
van anderhalf jaar heeft de
bank getracht een alternatieve locatie te vinden. Om diverse redenen is dit niet gelukt en was Rabobank IJmond
genoodzaakt de geldautomaat te sluiten.
In de tussentijd konden klanten geld opnemen bij de automaten in Santpoort-Noord of
IJmuiden.
Mobiel betalen heeft een

enorme toevlucht genomen
en doordat veel mensen tegenwoordig met de pin betalen neemt het aantal geldopnames af. Desondanks vindt
Rabobank IJmond het belangrijk dat klanten en met
name ouderen geld kunnen
opnemen in hun buurt. Daarom heeft de bank in overleg
met klanten, ledenraadsleden
en Ondernemersvereniging
Driehuis verder gezocht en in
de ZorgSpecialist een nieuwe
bestemming gevonden voor
een geldautomaat in Driehuis.
Directievoorzitter
Jakob
Klompien: ,,Wij zijn verheugd
dat wij een nieuwe geldautomaat mogen plaatsen in de
winkel van de ZorgSpecialist.
Dankzij deze samenwerking
kunnen inwoners van Driehuis geld blijven pinnen in
hun eigen woonplaats.”
Met de komst van de nieuwe
instore geldautomaat kunnen
klanten tijdens openingstijden
van de ZorgSpecialist contant
geld opnemen. Op woensdag
26 augustus wordt de geldautomaat om 14.00 uur feestelijk
geopend. Iedereen is van harte welkom.

IJmuidense
schrijft erotisch
boek
IJmuiden - Irma Klepper
kreeg eerste bekendheid
door een reeks opvallende
verhalen die zij op het net
publiceerde onder de naam
Icek. De toon was gelijk gezet en de positieve reacties
stroomden binnen. De publicatie van dit eerste boek
kon dan ook niet uitblijven.
,,Steeds vaker kreeg ik de
vraag te horen van mijn vaste lezers wanneer ik eens bij
een uitgever ging informeren’’, vertelt Klepper (1970).
,,Na weken van twijfel mailde
ik uiteindelijk mijn manuscript naar Uitgeverij Aspekt
met de vraag of zij eens het
verhaal wilde lezen. Precies een week later kreeg ik
een telefoontje van de uitgever zelf met de mededeling
dat ze het wilde uitgeven. Ik
was verbijsterd omdat ik alleen maar wilde weten of het
daadwerkelijk goed geschreven was.’’ ,,Ik ben nogal onzeker van mijzelf, dus ik had
echt even de tijd nodig om er
goed over na te denken. Behoudens mijn man en nichtje wist immers niemand van
mijn familie dat ik erotische
verhalen schreef, dus dat
kwam er ook nog eens bij.
Pas nadat ik mijn familie had
ingelicht, pakte ik de telefoon
en belde terug naar de uitgever. Vanaf dat moment ging
het in een sneltreinvaart. Met
de hulp van Liza Dean, bekend van het erotische boek
‘De Lustkronieken’ en ontwerper Mark Heuveling,
kreeg ik vorige week mijn
boek met de titel ‘Driehoeksverhouding’ binnen. De releasedatum is 30 juni en mijn
boek zal dan onder andere te
koop zijn bij de Readshop op
het Markplein in IJmuiden en
op vele stations bij de Ako in
Nederland en België. Tevens
is hij te bestellen bij diverse
bekende websites.’’
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Velsen - Op 10 juni is de afdeling IJmuiden-Oost van De
Zonnebloem met gasten en
vrijwilligers naar dierenpark
Amersfoort geweest. Het werd
een geslaagde dag, die mede
mogelijk werd gemaakt door
een groot aantal vrijwilligers.
,,We vertrokken om half tien
met de bus vanaf het Velserduinplein richting Amersfoort
en na een redelijk voorspoedige reis arriveerden we bij
het dierenpark, waar de koffie met iets lekkers inmiddels
op ons stond te wachten’’, vertelt één van de deelnemers.
,,Na van deze koffie en thee
genoten te hebben, togen we

het park in om de aldaar aanwezige dieren te bekijken en
zo nodig te fotograferen. Op
aanwijzing van de gasten,
die allemaal een plattegrond
van het park hadden ontvangen, moesten de vrijwilligers
de route volgen die de gasten aangaven. Toch gebeurde
het dat vrijwel de hele groep
de zelfde route volgde. Vooral
de apen en aapjes trokken de
aandacht. Er waren dan een
paar aapjes bij die een pasgeboren aapje op hun rug droegen of aan het voeren waren.
Om 13.00 uur werden we terug verwacht in het restaurant
alwaar een uitgebreide lunch

werd geserveerd. Tevens konden de gasten en vrijwilligers
even bijkomen van het rondrijden in het park. Na de lunch
werd een ander deel van het
park bezocht. Diverse gasten
wilden naar de dino’s toe. Dit
is een apart gedeelte van het
park waar het leven van diverse dieren uit de oertijd, met
name de grote hagedis soorten, zijn nagemaakt. Het was
erg interessant om dit te zien
en de geschiedenis van deze
dieren te lezen. Na vrijwel alles bewonderd en als afscheid
nog een drankje genuttigd
te hebben, was het weer tijd
om huiswaarts te keren. Moe,
maar voldaan van alle indrukken, keken gasten en vrijwilligers terug op weer een zeer
geslaagde dag.’’
Mocht u, na dit gelezen te
hebben, de behoefte voelen om ook uw steentje bij te
dragen en de oudere en mindervalide medemens een fijne dag of iets dergelijks te bezorgen? Meldt u zich dan aan
als vrijwilliger via zonnebloem.
ijmo.secr@gmail.com of door
een briefje met uw gegevens
in de zonnebloembus bij Gall
& Gall te deponeren.

Polderlicht exposeert
in ISOO.nu Beverwijk
Beverwijk - Van 30 juni tot
en met 15 augustus exposeren de leden van Fotokring
Polderlicht uit Velserbroek in
het centrum voor fotografie
ISOO.nu aan het Stationsplein
46 in Beverwijk.
De jaarlijkse interne Dick van
Beem competitie is het uitgangspunt voor de nieuwste expositie van de leden
van Fotokring Polderlicht. Met
meer dan 50 foto’s presenteren de leden elk een serie gebaseerd op de elementen van
de natuur. Een breed onderwerp, dat op zeer uiteenlopende wijze door de fotografen van deze club in fotobeelden is vormgegeven. Elk clubseizoen wordt afgesloten met
deze competitie en het niveau
van de inzendingen wordt

elk jaar hoger. Dit wil de Fotokring graag aan het publiek
in de IJmond tonen. De winnaar mag een fraaie zilveren koe als wisseltrofee mee
naar huis nemen. Deze trofee
symboliseert de achtergrond
van deze Fotokring: een club
uit de Velserbroekpolder. Fotokring Polderlicht bestaat uit
30 enthousiaste leden met elk
hun eigen specialiteiten en
inzichten. De individuele benadering staat garant voor
een zeer verrassende weergave van deze opdracht. De
expositie is elke dinsdag en
donderdag van 20.00 tot 22:00
uur geopend en tevens op de
zaterdagen 11 en 25 juli en 8
en 15 augustus van 12.00 tot
16:00 uur. Zie ook www.fotokringpolderlicht.nl.

Gezelligheid voor
bewoners Huis ter Hagen

Feest in de Ronde Zonnedauw
Velserbroek - Niet alleen
Velserbroek bestaat 25 jaar,
ook de Ronde Zonnedauw
viert dit jubileum. Dat werd
afgelopen weekend gevierd
met een straatfeest.
,,Begin december ontstond
het plan om alle mensen die
ooit hier hebben gewoond
of nog wonen uit te nodigen
om ons gezamenlijke jubilieum te vieren”, vertelt één
van de bewoners.
,,In het begin was het flink
pionieren. Er was nog geen
straat aangelegd, soms
stroom lenen bij de buren,

de bouw inspecteren en later gezellig met de kinderen op straat spelen. De
moeders zaten dan op het
muurtje te kijken en namen
even tijd om met de buren
bij te praten. Nu de kinderen groot zijn en veelal het
huis uit, blijven we elkaar
als goede buur ontmoeten,
al zitten we niet meer op het
muurtje voor het huis.’’
Voor het straatfeest warden ruim 108 uitnodigingen verstuurd. Het merendeel kwam ook daadwerkelijk. Op de vraag ‘Wat maakt

de Ronde Zonnedauw zo
bijzonder?’ werd vooral geantwoord dat je elkaar waar
nodig een helpende hand
toesteekt en meeleeft met
alles wat er in de straat gebeurt. In goede en slechte
tijden.
Het werd een gezellige middag- en avond met een barbecue, zelfgemaakte hapjes
en helaas een mals regenbuitje.
De bewoners bedanken
Wim en Marijke Zwanenburg die de organisatie grotendeels op zich namen.

Driehuis - De organisatie
van het jaarlijkse dorpsfeest
Driehuis had op zaterdag 20
juni gezorgd, dat er dertig
vrijwilligers om half tien bij
woonzorgcentrum Huis ter
Hagen op de stoep stonden
om bewoners met de rolstoel
te begeleiden naar het feest.
Bewoners waren uitgenodigd
om op de koffie te komen in
het centrum van Driehuis.

Het werd een heel gezellige
ochtend met heerlijke koffie
en gebak. Voor bewoners, die
uit Driehuis kwamen, was er
veel herkenning van omgeving en bekende mensen.
Zij kunnen, dankzij de organisatie van het dorpsfeest
en de vrijwilligers, terugkijken op een mooie geslaagde
ochtend.
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Rolstoeldriedaagse voor
bewoners Huis
ter Hagen

Jeugd krijgt les over
Romeinen bij PVM
Driehuis - Sinds vrijdag 19
juni weet het gros van de kinderen in Driehuis hoe de Romeinen 2000 jaar geleden in
Velsen leefden. Vanwege het
Romeinenjaar stond Dorpsfeest Driehuis in het teken
van dit volk.
De organisatie van het dorpsfeest heeft enige tijd geleden
contact gezocht met het Pieter Vermeulen Museum om
een educatief programma
voor de jonge inwoners samen te stellen. Op de openingsdag van het evenement
volgden maar liefst 130 kinderen van de Jan Campertschool de workshop Malorix in het museum. Van 9.00
tot 15.00 waren twee vrijwilligers van het museum nonstop in de weer om ieder uur
weer met een nieuwe groep
in circuitvorm aan de meest
uiteenlopende opdrachten te

werken. De 50 leerlingen van
groep 3 en 4 ontdekten, met
een speciaal voor de gelegenheid aangepaste leskist,
in hun eigen lokaal van alles over Romeinen. Alle deelnemers kregen voor aanvang van de workshop een
geweldig romeinen shirt die
zij, door een koord om hun
middel te knopen, als een
soort Romeinenjurk droegen. Kinderen die niet op de
Jan Campertschool onderwijs volgen, konden ’s middags kennis maken met de
Romeinen.
Bij het kraampje van het PVM
kon je onder andere archeologische vondsten, zoals Romeinse munten, opgraven en
determineren. Het maken van
een armbandje met je eigen
naam in runentekens (Germaanse tekens) vonden de
meesten het allerleukst.

IJmuiden - Het weekend van
20 en 21 juni vond het Fantastic Gymnastics plaats in AHOY
Rotterdam, hier kwamen sporters van TVIJ in actie bij de Nederlandse Kampioenschappen
trampolinespringen. Op zaterdag begon de dag met synchroonspringen, bij de E-pupil gemengd haalden Bridget
Thijssen en Valerie Woestenburg helaas de finale niet. Bij
de E-jeugd gemengd zijn Leanne Timmerman en Nova
Houthuyzen 8e geworden.
’s Middags was het tijd voor de
individuele wedstrijden, daar
is bij de D-jeugd jongens Stijn
Nissink 7e geworden en bij de
E pupil gemengd is Dewi Soddemann ook 7e geworden.
Ook de zondag begon met
synchroonwedstrijden. In het
sportpaleis kwamen de A-senior dames in actie, hier hebben Bente Geleijn samen met
Lara Schut (Triffis, Alkmaar) de
finale helaas niet gehaald. Tegelijkertijd was ook de wed-

strijd van de A-jeugd/junior
meisjes in een andere hal. Hier
zijn Selina van Maren en Annick Houthuizen 3e geworden.
Bij de A-jeugd/junior jongens
heeft Mel van der Kolk met zijn
synchroon partner Daan Bergsma (Topsport Noord, Heerenveen) de finale helaas niet gehaald. Bij de B-jeugd jongens
zijn Daan Overbeek en Siebe Wielenga 1e geworden! Bij
de C-junior meisjes zijn Merel Wolzak en Mara Smelt 6e
geworden. In de middag waren de individuele wedstrijden. Daar is bij de A-senior
dames Romana Schuring 4e
geworden en Bente heeft helaas de finale niet gehaald. Bij
de A-jeugd meisjes heeft Annick ook helaas de finale niet
gehaald. Bij de A-junior meisjes is Selina 5e geworden. Bij
de A-junior jongens is Mel 3e
geworden! Bij de B-jeugd jongens is Siebe 3e geworden! Bij
de C-jeugd meisjes is Ella Edwards 8e geworden

Driehuis - Huis ter Hagen organiseert samen met
de Duin- & Kruidbergmavo
weer een rolstoel3daagse
voor de bewoners van Huis
ter Hagen. Van woensdag
24 tot en met vrijdag 26 juni zullen 27 bewoners en 80
leerlingen het dorp Driehuis
en omgeving verkennen.
Onderweg moet er gestempeld worden bij een echte
stempelpost en zal er bij lokale ondernemers wat lekkers genuttigd worden, zoals bij Slagerij Schaapers.
Ondanks het feit dat de
maatschappelijke stage is
afgeschaft, stond de Duin& Kruidbergmavo welwillend tegenover het verzoek van Huis ter Hagen
om evengoed een rolstoel3daagse te organiseren. Dit
tot grote vreugde van de
bewoners. Op vrijdagmiddag zal de gehele groep
vanaf de Aagtenvonklaan
feestelijk worden ingehaald
in Huis ter Hagen.

Lars Bottelier
3e op jeugd-EK
IJmuiden - Afgelopen zondag was de eerste kwalificatiewedstrijd voor het jeugdEK Open Water waaraan Lars
Bottelier uit IJmuiden graag
meedoet. De watertemperatuur was ruim 16 graden in
de haven en op het IJsselmeer 14 graden. Hierdoor
werd de baan ingekort tot
250 meter en dus 15 rondjes van 500 meter in de Haven van Medemblik.
Na het startsein nam Lars
meteen de koppositie in. Een
van zijn concurrenten stapte na 4,5 kilometer uit. Na 5
kilometer (tussentijd van 1
uur 2 minuten) lag Lars nog
steeds op kop. Na ruim 6,5
kilometer kwamen twee andere concurrenten langszij.
De inspanning van het vele
kopwerk, waarbij hij zijn tegenstanders mee heeft genomen, brak Lars uiteindelijk op. Hij eindigde als derde. Volgende week wordt in
Stadskanaal de tweede kwalificatiewedstrijd gehouden.
De afstand is dan 5 kilometer.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Afzwemmen bij
VelserZwemVereniging
IJmuiden - Afgelopen zondag werd, terwijl het buiten gutste van de regen,
afgezwommen voor het
zwemABC.
Totaal waren er 60 kandidaten waarvan 2 volwassenen
aangemeld, ware het niet dat
een meisje verstek moest laten gaan omdat zij met hoge
koorts in haar bed moest blijven. Groot was ook weer het
aantal bezoekers, zo’n 240
personen in de vorm van pa,
ma opa, oma en broertje of
zusje die de kandidaten kwamen aanmoedigen en supporten.
Voor het A-diploma slaagden: Ryan M. van der Vlis, M.
Arda Jilmaz, Sarah de Mik,
Fabien J. Thijssens, Levi Hagenbeek, Rowan J. M. de
Vroome, Emma Roos Kok, Jaron M. de Heer, Jens van de
Zuidwind, Jimmy D. Smits,
Leonie Klein, Efeze L. F. Sieraad, Lotte de Jong, Ivar M.
Otter, Sidney de Brouwer, Leo
Yang, Joyce Dekker, Rosa J.
S. de Kam, Yassir Barmou,
Mees van Schooten, Bruno A.
Sassen, Jayden Braam, Fenna
I. Monsieurs, Sasha Ansing.

Voor het B-diploma slaagden; Muhsin Alsakkaf, Nina
van Roon, Tigo Kok, Deacon
Huijbers, Lynn Verdikt, Milo
B. Castricum, Liv L. D. Bloemhard Sam Uytterhoeven, Zyad Idrissi, Yinthe van Alphen,
Xena Reijs, Anouk G. de Ruig,
Dewi E. Sao, Jesse Sluimer,
Senne L. de Smit, Dana de
Jongste.
Voor C-diploma slaagden:
Nadwa Sieraad, Stef Nobels,
Sep H. van der Gaag, Laura
de Jongste, Jane Duin, Kris
C. Kloosterman, Thijs L. C.
van der Lugt, Susie Heemskerk, Lucas de Mik, Lotus
Lindeboom, Niels P. van der
Veen , Tess J. T. Boevé, Quiten Moes, Stef Ouwehand,
J.R. Tom Voordewind, F.Z. Rian en Moniqua van Houwelingen van der Gulik.
Eén kandidaat voor het B-diploma liet verstek gaan en
liep dus haar diploma mis
en een kandidaat voor het
A-diploma moest afgewezen
worden omdat zij niet de vereiste afstand onderwater kon
afleggen. Zij gaat in het volgend zwemseizoen voor een
herkansing.

Snelle aanhoudingen
na diefstal uit woning
IJmuiden - De politie heeft in
de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag drie mannen
en een vrouw aangehouden,
op verdenking van diefstal.
Omstreeks 01.45 uur kwam bij
de politie een melding binnen
dat een 18-jarige vrouw een
diefstal had gepleegd in een
woning aan de De Roemerstraat. De eigenaar die deze
diefstal wilde voorkomen, zou
hierbij lichtgewond zijn geraakt. De politie is ter plaatse
gegaan en zag een auto met
hoge snelheid over de Lange Nieuwstraat rijden, kort na

de melding. Hierop werd deze auto tot stoppen gedwongen. In de auto bleken drie
mannen in de leeftijd van 18
tot en met 34 jaar te zitten en
een 18-jarige vrouw uit Zwolle. Nader onderzoek wees uit
dat de 18-jarige vrouw de verdachte was van de diefstal uit
de woning aan de De Roemerstraat. De IJmuidenaar die
de diefstal wilde voorkomen,
raakte hierbij lichtgewond. Alle vier verdachten zijn door de
politie aangehouden en ingesloten. Onderzocht wordt of zij
meer op hun kerfstok hebben.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Activiteiten en cursusaanbod SWV
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

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

Dag

TijDen

KosTen

sTarT

aanTal Keer exTra info

Clubs/inlopen

Dag

TijDen

Buurtcentrum de Spil, vervolg
Klaverjassen
Wo 13.00-17.00
Klaverjas les
Do 13.30-15.30
Inloop en wolcafé
Ma 09.30-12.00
Inloop creatief/spel
Do 19.00-21.00
***
Inloop ouder kind ocht. Wo 09.30-11.00
Wandelclub
Ma 10.00-12.00
Wandelclub
Di 10.00-11.00
2e za van de mnd Vrouwen wandelgroep Wo 09.15-11.30
Eetcafé
Ma 17.30-18.30
Eetcafé
Wo 17.30-18.30
Eetcafé
Do 17.30-18.30
Eetcafé
Di 12.00-13.00
**
**
CURSUSSEN
Kinderen
Info en Intake
Zumba Kids
Vr 16.00-17.00
10 x a €20,00
Volwassenen
10 x a €20,00
Bew. Op muziek
Di 09.30-10.30
10 x a €20,00
Zumba
Di 19.00-20.00
10 x a €20,00
Power Flow Yoga
Di 20.00-21.00
Yoga
Do 10.00-11.00
Yoga
Do 19.15-20.15
Yoga
Do 20.30-21.30
Engels Beginners
Di 11.00-12.00
*** excl. mat.
Engels gevorderden
Di 10.00-11.00
***
Spaans gevorderden
Do 20.15-21.15
***
Spaans beginners
Do 19.15-20.15
***
Meditatie proefles
Wo 19.30-21.00
Meditatie
Wo 19.30-21.00

KosTen

sTarT

aanTal Keer exTra info

€ 25,00
€ 25,00
Gratis
Gratis
* € 1,00
Gratis
Gratis
Gratis
* € 4,00
* € 4,00
* € 4,00
* € 4,00

2-9-2015
1-9-2015
17-8-2015
20-8-2015
19-8-2015
17-8-2015
18-8-2015
19-9-2015
17-8-2015
19-9-2015
20-9-2015
18-8-2015

40
40
seizoen
seizoen
seizoen
40
seizoen
40
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

€ 107,50

4-9-2015

35

€ 103,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 83,50
€ 83,50
€ 42,00
€ 42,00
Gratis
€ 51,50

2-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
22-9-2015
22-9-2015
1-10-2015
1-10-2015
30-9-2015
7-10-2015

35
35
35
35
35
35
20
20
10
10
1
9

3-9-2015
3-9-2015

35
35

Buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, Tel:0255-512725
Kinderen
Knutselcaravaan
Ouder & kind
Volwassenen
Bridge
Dames gym 1
dames gym 2
Rommelmarkt
Wandelclub
Zelfmaak mode
Specials
Eetcafé
Koor Together
Soos de Babbelaar
Taallessen
Intake Ned. les
Nederlands beginners
Nederlands licht gev.
Nederlands beg.
Nederlands grammatica
kinderopvang
Fietsclub
Fiets les
Hobbyhuis
Crea
Crea
Darten
Tiffany
Specials
Vrouwen v. Velsen
MOM

Wo 14.00-16.00 € 2,00
Di 09.30-11.30 € 1,00 6-

7-10-2015
6-10-2015

seizoen
seizoen

Vr
Wo
Wo
Za
Wo
Di

13.30-16.00
09.15-10.15
10.30-11.30
09.00-12.50
10.00-12.00
09.00-11.30

8-9-2015
9-9-2015
9-9-2015
10-10-2015
september
8-9-2015

seizoen
40
40
seizoen
seizoen
seizoen

Vr
Di
Za

17.45-20.00 € 5,00
19.00-20.30 € 1,00
19.00-21.30 € 1,00

seizoen
september
september

seizoen
seizoen

Ma
Di
Di
Do
Vr

09.00-10.00
09.15-11.30
09.00-11.30
09.15-11.30
09.15-11.30

v.a. 24-08
8-9-2015
8-9-2015
10-9-2015
10-9-2015
seizoen
seizoen
mrt/mei 10

seizoen
30
30
30
30

Di
Di

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 2,00
14.00-15.00 Gratis
12.00-13.00 € 20,00

Ma
Di
Do
Wo

12.30-15.00
12.30-15.00
13.00-15.00
19.00-21.30

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

7-9-2015
8-9-2015
10-9-2015
9-9-2015

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

Wo 09.30- 11.30 Gratis
Zo 14.00-17.00

2-9-2015
september

seizoen
seizoen

€ 3,50
€ 45,00
€ 45,00
€ 3,50
Gratis
€ 20,00

Do
Wo
Do
Wo
Do
Wo
Do
Vr
Vr

15.00-17.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.30
16.00-18.00
14.00-17.30
15.00-17.30
19.00-21.00
16.00-18.00

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 0,50
€ 1,00

Di

18.00-19.00 € 93,00 1-9-2015 30

Ma
Do
Ma
Wo
Di
Ma
Ma
Do
Di

20.15-21.15
13.30-16.00
11.00-13.00
09.00-10.30
19.30-22.00
10.00-11.00
13.30-14.30
19.30-20.30
14.00-16.00

€ 46,00
€ 197,00
€ 100,00
€ 64,50
€ 63,50
€ 117,50
€ 117,50
€ 51,50
€ 31,00

oktober
oktober
oktober
oktober
20-8-2015
19-8-2015
18-8-2015
20-8-2015
21-8-2015

21-9-2015
24-9-2015
21-9-2015
7-10-2015
oktober
15-9-2015
15-9-2015
oktober
oktober

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
9
26

Senioren fit
Senioren fit

Do
Do

09.30-10.30 € 77,50
10.30-11.30 € 77,50

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

Gr. 8 en 1e klas

12
28
12
10
6
35
35
10
5

Buurtcentrum de Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden, Tel:0255-510186
Volwassenen
Nederlandse les
Ma 09.30-11.30 € 60,00
7-9-2015
seizoen
Nederlandse les
Ma 09.30-11.30 € 60,00
14-9-2015
seizoen
Biljartclub
Do 18.30-22.15 € 7,50
seizoen
Bloemschikken 2
Do 19.30-21.30 € 56,50
22-10-2015 10
Bloemschikken di
Di 19.30-21.30 € 56,50
13-10-2015 10
Bloemschikken do 1
Do 19.30-21.30 € 56,50
15-10-2015 10
Fietsclub
Di 10.00-12.30 Gratis
seizoen
Olieverf schilderen
Di 14.00-16.00 € 36,00
sept.
10
Smartlappenkoor
Ma 19.30-22.00 € 8 ,00
seizoen
Tafeltennis
Vr 09.00-10.00 * € 1,75
21-8-2015
30
Tiffany
Do 09.30-11.30 € 7,60
20-8-2015
40
Tiffany
Do 13.30-15.30 € 7,60
3-9-2015
40

aanmelden
aanmelden
aanmelden
aanmelden

Seniorenactiviteiten in Velserduin,

Jongerencentrum Branding, Planetenweg 338, IJmuiden Tel:0255-512725
Tieners & Jongeren
Inloop ‘s middags
Inloop ‘s avonds
Inloop ‘s avonds
Filmavond/spelletjes
Huiswerkbegeleiding
Buurtsport Cruijffcourt
Girls club
Young Ones Disco
GymBalSport
CURSUSSEN
Kinderen
Jazzdance v.a. 12 jaar
Volwassenen
Orientaals dansen
Tekenen & Aquarel
Engels plus
Spaans gevorderden
E.H.B.O.*
Yoga
Yoga
Mindfullness
Italiaans koken

***
***

licht gev.
10 x à € 20,***
**
**
**
zomer Mnd
***

Kinderen
Techneuten
Wo
Volwassenen
Indonesisch koken
Ma
Klaverjassen
Di
Rummicub
Di
Biljarten
Ma
Biljarten
Wo
Biljarten 50+
Do
Biljarten
Do
Biljarten
Vr
Computer workshop beg. Wo
Computer workshop gev. Wo
Workshop tablet Android Do
Workshop Ipad
Do
Vrouwen film
Wo
Sierknopen
Do
Schilderen inloop
Do
Ijmuiden wat!
Do
Open tafel
Vr
CURSUSSEN
Volwassenen
Aerobic 40+
Bodyvorming
Tai-chi
Yoga
Aquarelleren
Kijk op kunst 1
Schilderen olieverf
Kleding maken
Senioren
M.B.V.O
Country line

Ma
Di
Do
Do
Ma
Wo
Wo
Ma

14.00-15.30 € 20,00

16-9-2015

10

13.30-15.30
13.30-16.00
20.00-22.00
13.00-17.00
13.00-17.00
09.00-11.30
13.00-17.00
13.00-16.00
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
20.00-22.00
19.30-21.30
19.30-22.00
20.00-22.00
12.00-13.30

€ 20,00
* € 1,50
€ 25,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 2,50
* € 1,50
* € 2,50
€ 2,50
€ 6,00

14-9-2015
16-9-2015
15-9-2015
14-9-2015
16-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
18-9-2015
16-9-2015
16-9-2015
17-9-2015
1-10-2015
oktober
17-9-2015
17-9-2015
24-9-2015
19-9-2015

6
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
5
5
2
2
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

18.45-19.45
09.00-10.00
20.00-21.00
13.45-14.45
19.15-21.15
20.00-22.00
19.30-22.00
19.00-21.00

€ 91,50
€ 91,50
€ 100,00
€ 100,00
€ 169,50
€ 169,50
€ 211,50
€ 198,50

7-9-2015
8-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
21-9-2015
23-9-2015
16-9-2015
21-9-2015

35
35
30
30
30
30
30
30

9-9-2015
1-9-2015

32
36

Vr 09.30-10.30 € 77,50
Wo 14.45-16-45 € 91,50

***
***
**

Activiteiten en cursusaanbod SWV
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

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

Dag

TijDen

KosTen

sTarT

aanTal Keer exTra info

Clubs/inlopen

Dag

TijDen

KosTen

Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobstraat 227, Velserbroek, Tel:023-5386528

Wijkcentrum de Mel-Watervliet, vervolg

Senioren
Schilderen
Bridge
Bridge
Creatief
Patchwork
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Biljarten
Koersbal
Klaverjassen
PC Basis/Windows 8
Bloemschikken
Cursus I-pad
Open tafel
Open tafel
Restaurant
Restaurant
Line dansen
Senioren fit
Senioren fit
Senioren fit
Senioren fit
senioren fit
Country line

Kinderen
Lezen is cool
Knutselclub
Crea keuken
Crea keuken
Ouder &kind ochtend
Voorlezen
Disco
Kidsclub
Extra
Burendag
Sinterklaasintocht

Ma
Ma
Do
Di
Di
Ma
Ma
Di
Di
Wo
Wo
Do
Wo
Wo
Wo
Do
Di
Di*
Vr
Ma
Woe
Do
Wo
Wo
Vr
Vr
Vr
Do

10.00-12.00
13.30-16.30
19.00-22.00
13.30-16.00
10.00-12.00
09.00-12.00
13.30-16.30
09.00-12.00
13.30-16.30
09.00-12.00
13.30-16.30
13.30-16.30
10.00-12.00
13.30-16.00
09.30-11.30
10.00-12.00
09.30-11.30
17.30-19.00
12.30-14.00
11.45-13.00
11.45-13.00
09.30-11.00
09.00-10.00
10.00-11.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
09.30-11.00

€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 27,50
€ 27,50
€ 37,50

7-9-2015
7-9-2015
3-9-2015
1-9-2015
1-9-2015
31-8-2015
31-8-2015
1-9-2015
1-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
3-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
10-9-2015

€ 16,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 55,00
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 56,00

15-9-2015
10-9-2015
3-8-2015
5-8-2015
3-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
4-9-2015
4-9-2015
4-9-2015
3-9-2015

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
10
seizoen
4
12
46
36
36
30
35
35
34
34
34
30

3e di v.d. mnd.

Polderhuis
Polderhuis
Polderhuis
Polderhuis
Polderhuis

Di 09.00-11.00 * € 1,00
Wo 09.00-11.00 * € 1,00
Di 10.15-11.15 € 27,50
Wo 15.30- 16.30 € 27,50
Za 10.30-12.00 € 27,50
Di 20.00-23.00 p.m. € 7,00 22
Zie Website www.vkafe.nl
seizoen
Do * 10.00- 12.00 Gratis
seizoen
Ma 09.00-17.00
seizoen
Di 09.00-17.00
seizoen
Wo 09.00-17.00
seizoen
Do 09.00-17.00
seizoen
Wo 09.30-11.00 * € 1,00
seizoen

CURSUSSEN
Wandelclub
Yoga

Do
Di

10.00-11.00 Gratis
12.45-13.45 € 117,50

seizoen
15-9-2015

44
44
44
44
44

JC de Koe
JC de Koe
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Polderhuis
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
JC de Koe

35

Start Hofstede
JC de Koe

Wijkcentrum de Mel-Watervliet, Doelmanstraat 34, Velsen-Noord, Tel:0251-226445
Volwassenen/senioren
Opentafel
Opentafel
Opentafel
Biljarten
Biljarten
Stijldansen
Stijldansen
Kaarten maken
Wii voor ouderen
Country dance
Tekenen&schilderen
Sjoelen
Tiffany
Biljarten
Biljarten
Blij dat ik brei
Praathuis
Koersbal
Line dance
Winkel Tweede kans

Ma
Wo
Vr
Ma
Vr
Ma
Do
Do
Ma
Ma
Di
Di
Di
Wo
Do
Do
Do
Vr
Vr

12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00
19.00-22.00
19.00-22.00
14.00-16.30
19.00-21.30
14.00-16.00
10.00-11.30
19.00-22.00
14.00-16.00
13.30-15.00
13.45-15.45
09.00-12.00
14.00-16.00
09.30-11.00
13.30-15.30
09.00-12.00
20.00-23.00
10.00-14.00

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 40,00
€ 40,00
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
* € 1,00
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 30,00
€ 27,50
€ 27,50
* € 1,00
* € 1,00
€ 27,50
€ 27,50

3-8-2015
5-8-2015
7-8-2015
7-9-2015
11-9-2015
7-9-2015
10-9-2015
10-9-2015
7-9-2015
7-9-2015
8-9-2015
8-9-2015
8-9-2015
9-9-2015
10-9-2015
10-9-2015
10-9-2015
11-9-2015
11-9-2015
25-8-2015

13.00-14.00
13.30-15.30
15.45-17.30
17.45-19.30
09.30-11.00
13.30-14.30
18.00-21.00
13.30-15.00

Za
Za

11.00-15.00
10.00-12.00

Di
Di
Vr
Vr

16.10-17.00
17.10-18.00
15.45-16.45
17.15-18.15

Wo
Di
Do
Wo
Do

19.00-20.00
20.30-22.00
13.30-14.30
14.00-16.00
09.45-11.45

Gratis
* € 2,00
€ 18,00
€ 18,00
* € 1,00
gratis
€ 1,50
€ 2,00

aanTal Keer exTra info

9-9-2015
9-9-2015
17-9-2015
17-9-2015
9-9-2015
11-9-2015
4-9-2015
19-9-2015

30
30
6
6
30
30
***
***

26-9-2015
21-11-2015

1
1

€ 95,00
€ 95,00
€ 30,00
€ 30,00

29-9-2015
29-9-2015
4-9-2015
4-9-2015

30
30
6
6

€ 100,00
€ 116,00
€ 78,00
€ 135,50
€ 135,50

23-9-2015
22-9-2015
23-9-2015
30-9-2015
1-10-2015

30
30
30
24
24

2-9-2015
8-9-2015

34
6

Wo 09.15-10.15 € 77,50
Di 10.00-12.00 € 30,00

1ste vrij v.d. mnd
3de za v.d. mnd

(groep 5 en 6)
(groep 7 en 8)

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

Welzijn Velserbroek, Maan Bastion 476, Velserbroek, Tel: 023-5388830
Ouder en kind
Ouder en kind
Speelotheek
Speelotheek
Speelotheek
Rummicup
V-Cafe
Thema koffie ocht. 50+
Kantoor
Kantoor
Kantoor
Kantoor
Praathuis

CURSUSSEN
Kinderen
Judo I
Judo II
Popkoor
Popkoor
Volwassenen
Callanetics
Country dansen
Country dansen
Tekenen & Schilderen
Tekenen & Schilderen
Senioren
Senioren fit
Senoiren Popkoor

Wo
Wo
Do
Do
Wo
Vr
Vr
Za

sTarT

hele jaar
hele jaar
hele jaar
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
hele jaar Di/wo/do/vr

Jongeren
Crea groep
Zumba dance
Capoeïra
DJ cursus
Hip-Hop dance
Volwassenen
Open tafel
Warme lunch
Warme lunch
Biljartclub
Biljartclub
Vrij biljarten
Vrij biljarten
Vrij biljarten
Klaverjassen ANBO
Klaverjassen ANBO
CURSUSSEN
Acrylschilderen
Zilversmeden
Beeldend Werken
Beeldend Werken
Bloemschikken
Bloemschikken
Glas in lood
Glas in lood
Glas in lood
Yoga
Mensendieck
Mensendieck
Senioren Fit
Zumba
3 penselen
Frans conversatie 1
Frans conversatie 2
Spaans beginners
Spaans opfris
Sushi Workshop
* = per keer

Ma
Di
Do
Di
Do

15.30-16.30
15.30-16.30
19.00-20.00
19.00-20.30
19.00-20.00

€ 1,50
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00

24-8-2015
september
september
september
september

Wo
Di
Do
Ma
Wo
Di
Do
Vr
Di
Vr

16.30-18.00
12.00-13.00
12.00-13.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-13.00
09.00-17.00
09.00-17.00
19.30-23.30
13.30-17.30

€ 6,00
€ 4,00
€ 4,00

hele jaar
september
september
oktober
oktober
op klok
op klok
op klok

Ma
Ma
Di
Do
Ma
Vr
Do
Do
Do
Di
Wo
Wo
Ma
Do
Di
Vr
Vr
Di
Vr
Vr

14.00-16.00
10.00-12.00
20.00-22.00
20.00-22.00
19.30-21.30
14.00-16.00
09.00-11.30
12.00-14.30
15.00-17.30
10.00-11.00
09.00-10.00
10.00-11.00
13.30-14.15
10.00-11.00
10.00-12.00
09.00-10.15.
10.15-11.30
19.30-21.00
09.00-10.30
19.00-21.00

€ 155,50
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 56,50
€ 56,50
€ 152,50
€ 152,50
€ 152,50
€ 117,50
€ 152,50
€ 152,50
€ 77,50
€ 117,50
€ 141,50
€ 104,00
€ 104,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 26,00

** = 1 x 2 weken

€ 3,00
€ 3,00
28-9-2015
7-10-2015
8-10-2015
10-10-2015
12-10-2015
16-10-2015
24-9-2015
24-9-2015
24-9-2015
15-9-2015
16-9-2015
16-9-2015
7-9-2015
17-9-2015
6-10-2015
30-10-2015
30-10-2015
22-9-2015
25-9-2015
30-10-2015

*** = 1 x per maand

seizoen
8
8
8
6

Nieuw
Nieuw

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
hele jaar
hele jaar
hele jaar
hele jaar
hele jaar
20
24
24
24
10
10
10
10
10
35
28
28
35
35
10
20
20
11
11
1

Nieuw
Nieuw
Nieuw

Nieuw
Nieuw
Nieuw
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Genomineerden
cabaret-prijzen
naar IJmuiden

Velsen - Met haar ontroerend mooie nummer ‘Mag Ik
Dan Bij Jou’ verovert Claudia
de Breij opnieuw de Mega
Top 50; met haar eigen versie en de cover van Jeroen
van der Boom. Het KROprogramma ‘Brandpunt Profiel’ besteedt op zondag 5 juli aandacht aan de populaire cabaretière. Zij is brutaal,
maar toch bescheiden, geengageerd, maar ook luchtig. Met haar bejubelde voorstelling ‘Teerling’ komt zij
op donderdag 5 en vrijdag
6 november naar de Stads-

schouwburg Velsen.
In moeilijke tijden – zoals
een crisis – moet je gas geven, betoogt Claudia de Breij in haar show ‘Teerling’. De
Breij droomt graag groots
en dus is ‘Teerling’ een ode
aan de fantasie. In een fabelachtig mooi decor vertelt
zij haar grote en kleine verhalen, rake grappen en zingt
ze mooie liedjes. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl
Meer informatie over Brandpunt Profiel: www.brandpunt.
kro.nl. (foto: Michel Bosch)

Figuranten voor gezocht
Velsen - Op zaterdag 19 september (20.15 uur) staat de
voorstelling ‘Baantjer LIVE!’
in de Stadsschouwburg Velsen. Voor deze spannende
voorstelling is producent Van
Lambaart Entertainment op
zoek naar figuranten die zich
willen ontpoppen tot collega
van De Cock en Vledder.
Het theater als feestlocatie
slash crime scene? Jazeker!
In ‘Baantjer LIVE!’ is het publiek getuige van een intiem
jubileumprogramma dat een
onheilspellend randje krijgt
als er een dode valt. Inspecteur De Cock (Peter Tuinman) en zijn assistent Vledder (Beau Schneider) zijn direct ter plaatse om de moord
te onderzoeken en ook commissaris Buitendam (Peter
Römer) is van de partij. Net
als in de eerdere succesvoorstelling ‘Baantjer en de moord
in het theater’ roepen zij bij
hun politieonderzoek de hulp
in van het publiek. Wie zich
eerst nog bezoeker waande
op een feestje, kan nu worden opgeroepen als getuige van een moordzaak. Wie

o wie is de dader? De producent is op zoek naar mannen
en vrouwen boven de 18 jaar
met toneelervaring die mee
willen werken aan activiteiten
tijdens en rondom deze unieke voorstelling.
Als figurant werk je op vrijwillige basis mee aan de voorstelling. Ter voorbereiding op
deze rol worden de figuranten
uitgenodigd om begin september aanwezig te zijn bij de
voorvertoning van ‘Baantjer
LIVE!’ in IJmuiden.
Ben jij degene die de producent zoekt om deze voorstelling tot een moordend succes te maken? Stuur dan vóór
maandag 27 juli aanstaande je persoonsgegevens, recente foto, kledingmaten en
een korte beschrijving van je
toneelervaring naar publiciteit@stadsschouwburgvelsen.
nl en misschien word jij wel
uitgekozen om te schitteren
als onderdeel van het politieteam in de Stadsschouwburg
Velsen!
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - De genomineerden
voor de belangrijkste cabaretprijzen zijn bekend. André
Manuel, Daniël Arends, Micha Wertheim en Plien & Bianca maken kans op de Poelifinario. Henry van Loon en
De Partizanen op de Neerlands Hoop. Goed nieuws voor
de cabaretfans: al deze genomineerden zijn in het nieuwe
seizoen te zien in de Stadsschouwburg Velsen of in het
Witte Theater. De Poelifinario
gaat naar die theatermaker(s)
met het meest indrukwekkende programma van het afgelopen seizoen. De Neerlands
Hoop is voor de meest belovende theatermaker(s) met
het grootste toekomstperspectief. De prijzen worden in september uitgereikt door de Vereniging van Schouwburgen Concertgebouwdirecties
(VSCD). Daniël Arends is een
van de spannendste cabaretiers van dit moment en permitteert zich van alles in zijn
nieuwe show. Hij heeft ‘Carte Blanche’ op zaterdag 31 oktober in de Velsense schouwburg. André Manuel is genomineerd met ‘Het Geval Apart’,
donderdag 3 maart in het Witte Theater te zien. Een geval apart is hij zeker. Een bikkelharde satiricus die het podium precies gebruikt waarvoor het bedoeld is: een plek
waar je de dingen onomwonden kunt zeggen. Micha Wertheim zoekt graag de grenzen
op en gebruikt nieuwe, originele vormen om zijn verhalen en grappen in geraffineerde programma’s te vertellen.
Zijn nieuwe programma maakt
hij dan ook ‘Voor Zichzelf’, niet
voor het publiek. Na een uitverkocht Carré komt hij op
donderdag 10 maart naar de
Stadsschouwburg Velsen. Zij
speelden hun eerste voorstellingen in Velsen, nu zijn Plien
& Bianca met ‘Gaat het nog
door?’ genomineerd voor de
belangrijkste cabaretprijs. Op
vrijdag 1 april (geen grap) komen de dames terug naar de
schouwburg. Ook De Bloeiende Maagden zijn genomineerd
voor de Poelifinario met ‘Toen
neuken nog gewoon was. In
één klap is het Nederlands cabaret een smakelijk sketchduo
rijkerHet onbedaarlijk grappige
duo is op donderdag 15 oktober te zien in de Stadsschouwburg Velsen. Henry van Loon
is een stand up-comedian de
zich uitleeft in lekker dwars,
eigenzinnig cabaret. Dinsdag
19 januari te zien in het Witte
Theater. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Strawberries Heren 1
gepromoveerd
Driehuis - Het eerste mannenteam van hockeyclub
Strawberries is gepromoveerd naar de 2e klasse! Afgelopen zondag werd de
ploeg uit Driehuis tweede in
een beslissende poule van
zes teams. Dat was genoeg
om komend seizoen een niveau hoger te mogen spelen. De tegenstanders in
Rotterdam waren, net als
Strawberries, in hun competitie op de tweede plaats
geëindigd en moesten het
in een halve competitie tegen elkaar opnemen. De
wedstrijden duurden twee
keer vijftien minuten.
De dag begon goed voor
het team van trainer Axel
Wessels. Almelo werd met
1-0 verslagen dankzij een
benutte strafcorner van Erik
van den Berg. In het tweede duel (tegen Gouda) werd
er niet gescoord. Duel nummer drie zou het gemakkelijkste potje; niemand zou
verbaasd zijn als de score
hoger was uitgevallen dan
2-0. De doelpunten in deze
wedstrijd werden gemaakt
door Jelle Groeneveld en
wederom Erik van den Berg.
Het was zeer zwaar voor
de spelers van Strawberries om al deze wedstrijden
te spelen. Dankzij een team
van Fysiotherapie Driehuis
én een arts werden de spelers tussen alle wedstrijden
door weer opgelapt om opnieuw tot het gaatje te kunnen gaan. Tegen DES uit
Kaatsheuvel bleek dat dit
goed van pas kwam. Dit
was veruit de sterkste ploeg
van de dag en promoveerde
eveneens naar de 2e klasse.
Strawberries scoorde in de
allerlaatste seconde tegen
DES de gelijkmaker (Erik

van den Berg), waardoor
het in een onderling duel tegen IJssel moest gaan
uitmaken wie er als tweede
promoveerde.
De spanning tijdens het
beslissende laatste duel was duidelijk voelbaar
bij de spelers en het massaal meegereisde publiek.
De grote groep Strawberries-aanhangers
maakte
zich verbaal goed kenbaar
en steunde de roodhemden
fantastisch. Het ‘Rood is de
kleur’ galmde luid over het
hoofdveld van Leonidas in
Rotterdam.
Strawberries kwam binnen
een paar minuten op achterstand. Pas na rust kon
het de schroom van zich
afgooien en kwamen de
technische aanvallers van
Strawberries op stoom in
de vijandelijke cirkel. Kaarten vlogen over en weer en
het team van IJssel maakte zich met licht onsportief spel niet populair bij de
meegereisde Strawberriessupporters.
Pas twee minuten voor tijd
viel de beslissing in het
voordeel van de Driehuizenaren. Floris Welman bekroonde een goed seizoen
met het mooiste doelpunt
van het jaar. Zijn tip-in en
tevens de gelijkmaker zorgde ervoor dat Strawberries op punten IJssel voorbij wist te gaan waarna een
groot feest losbarstte. Tranen vloeiden rijkelijk bij de
spelers én voorzitter Friso
Huizinga, die na dit seizoen
een stapje terug doet.
Drie jaar lang keihard knokken voor de felbegeerde
promotie kwam hiermee
eindelijk tot een goed einde! (Finn van Leeuwen)
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Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl
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Foto: Studio Rios Zertuche

Emmerich Am Rhein
is om te snoepen

Lees de in deze krant
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50 pLus-Wijzer op
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Wijkertunnel ’s avonds
en ’s nachts dicht
De Wijkertunnel (A9) onder het
Noordzeekanaal is tot begin september bijna iedere doordeweekse avond en nacht dicht. Rijkswaterstaat vernieuwt onder meer de
verlichting en voert onderhoud
uit. Verkeer kan omrijden via de
Velsertunnel. Tijdens SAIL Amsterdam 2015 en verschillende
dancefestivals die periode is de
Wijkertunnel wel gewoon open.

Sail, Bazaar en festivals
Om ervoor te zorgen dat mensen
het historische scheepvaartfestival
SAIL Amsterdam kunnen bezoeken,
last Rijkswaterstaat in de week van
SAIL (19 t/m 23 augustus) een pauze van de werkzaamheden in. Bezoekers van de wekelijkse Bazaar in Beverwijk kunnen gewoon gebruik ma-

ken van de Wijkertunnel; op zaterdagen zorgt Rijkswaterstaat ervoor
dat de tunnel uiterlijk om 05.00 uur
weer open is. Ook in de weekenden,
waarin er regionale festivals zoals
Awakenings (27 en 28 juni), Dance
Valley (1 augustus) en Dutch Valley
(8 augustus) worden georganiseerd,
zijn de werktijden aangepast.
Tijdelijke extra rijstroken
Tijdens de werkzaamheden maakt
Rijkswaterstaat de Wijkertunnel tevens geschikt voor de tijdelijke twee
extra rijstroken. Als de Velsertunnel
in april 2016 negen maanden sluit
vanwege renovatie, is de Wijkertunnel de belangrijkste omleidingsroute. De Wijkertunnel krijgt er dan een
tijdelijke extra rijstrook bij in beide
richtingen.

twitter.com/gemvelsen

Budget beschikbaar

Activiteiten Burendag 2015
Zaterdag 26 september is het nationale Burendag. Wilt u ook het
plantsoen bij u in de buurt opvrolijken of een straatfeest organiseren? Maak dan nu uw plannen. Het
Oranje Fonds steunt in samenwerking met Douwe Egberts sociale
initiatieven van buurtorganisaties.
Zij zijn bereid maximaal 450 euro
per activiteit bij te dragen.

Geld aanvragen
Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn te vinden op www.burendag.nl. Het Oranje Fonds heeft
dit jaar 1 miljoen beschikbaar. Dus
wees er snel bij!

Kom naar informatiebijeenkomst!

Gratis advies middenen kleinbedrijf Velsen
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.

Zin om te wandelen door Oud
IJmuiden, terwijl je alles te weten komt over het vissersdorp
van weleer ? Wethouder Annette Baerveldt heeft afgelopen zaterdag de wandelroute ‘Ontdek
IJmuiden’ officieel geopend.

te maken van de brochure Ontdek
Oud-IJmuiden die voor € 1,50 via de
website www.ontdekoudijmuiden.nl
verkrijgbaar is. De wandeling is tot
stand gekomen met sponsoring van
bedrijven, gemeente Velsen en de
stichting Welzijn.

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-redeen-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.

Deze 5,5 km lange wandelroute is gemarkeerd met 25 panelen die voorzien zijn van historische informatie.
De route is te lopen via de aanwijzingen op de borden of door gebruik

Op de foto (gemeente Velsen) van
links naar rechts wethouder Annette Baerveldt en initiatiefneemsters Marlenne Schrijver en Agnes
de Boer.

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 financië-

Wandelroute ‘Ontdek Oud
IJmuiden’ officieel geopend

Een belangrijke voorwaarde is, dat
de buurtactiviteiten op 25, 26 of 27
september worden gepland.

le 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.
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Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in de gemeente Velsen, zoals:
15 – 19 juli
1 augustus
8 augustus
9 augustus
1 t/m 8 augustus

Zomerfestival De Kennemerlaan Leeft
Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur
Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur
LatinVillage Festival, 13.00 tot 23.00 uur
Dorpsfeest Santpoort

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer
informatie www.velsen.nl > Sport, Recreatie en Cultuur > Toerisme.

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.

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 ver-

tellen waarom dit wel/niet een goed
idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt
welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.
Alternatief 6: N203 West
Dit alternatief gaat om Assendelft
heen en sluit aan op de N203 in
plaats van rechtstreeks op de A9. De
omgeving wil dit alternatief wel onderzocht hebben, maar wat is het effect op de forten van de Stelling van
Amsterdam? De stichting Militair
Erfgoed Groot Amsterdam voelt er
in ieder geval niets voor. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u
hun argumenten lezen en bekijken
via een korte animatie.

Sloop MEBA-gebouw
Wethouder Robert te Beest deinst niet terug voor een beetje actie. Afgelopen donderdag nam hij plaats in de kraan en verrichtte de eerste sloophandeling van de oude melkfabriek aan de Wijkermeerweg in Velsen-Noord. ,,Ik
heb mijn roeping gemist”, grapte de wethouder. In Velsen-Noord is de laatste
jaren fors geïnvesteerd om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
De sloop maakt plaats voor groen rondom de Brede School. Bovendien ontstaat er ruimte voor bedrijfsvoering op deze prachtige locatie aan het Noordzeekanaal. (foto: Ko van Leeuwen)

Prijsuitreiking
Ronde om Noord-Holland
Afgelopen zaterdag heeft wethouder Annette Baerveldt de prijsuitreiking
gedaan van de YSY Ronde om Noord-Holland. Het was de 19e keer, dat deze
non stop zeilwedstrijd werd gehouden. De toertocht startte vrijdag in Muiden en voer over Markermeer, IJsselmeer, Westelijke Wadden en Noordzee. Met IJmuiden als eindpunt, waar de zeilers feestelijk werden onthaald
op het terrein van Marina Seaport. Op de foto (Maarten van Waardenburg)
staan vanaf links naar rechts wethouder Baerveldt, winnares Lilian Houtenbos en haar zoon en mede-bemanningslid.
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De nieuwe Velsertunnel in beeld
Vanaf half april 2016 begint de grootscheepse renovatie van de Velsertunnel. De tunnel gaat dan negen maanden helemaal dicht. Rijkswaterstaat vergroot de doorrijhoogte , moderniseert de vluchtwegen en vernieuwt vrijwel

alle tunneltechnische installaties. Hoe ziet dat er uit ? Kijk op onderstaande
afbeelding of zie www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 13
juni 2015 tot en met 19 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
Gjertsenstraat 7, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(17/06/2015) 10163-2015;
Keizer Wilhelmstraat 1, aanpassen
brandscheiding (15/06/2015) 99912015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Kerkweg ong. t.h.v. nr. 69, kappen
boom (16/06/2015) 10078-2015;
Broekbergenlaan ong., werkzaamheden gemeentelijke wegen i.v.m.
HOV (16/06/2015) 10058-2015;
Spanjaardsberglaan 8, kappen boom
(14/06/2015) 9907-2015.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg
11,
renoveren ontvangstgebouw en bemaling

(16/06/2015) 10051-2015.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 80, onderhouden en vervangen dak/kapconstructie (17/06/2015) 10200-2015.
Velserbroek
Watergentiaan 4, plaatsen dakkapel
(achtergevel)(17/06/2015) 102632015;
L. Springerstraat 52, wijzigen voorgevel inpandige garage (18/06/2015)
10300-2015;
Betsy Perkstraat 7, plaatsen dakkapel (voorgevel) (17/06/2015) 102452015;
Groninger Tjalk 1, plaatsen schuur
(14/06/2015) 9897-2015.
Velsen-Noord
Westerwijkstraat 16, vergroten woning (uitbouw begane grond en 1ste
verdieping)(10/04/2015)
102582015;
Dijckmanstraat
2,
verbouwen
kerk tot woonruimte met kantoor
(14/06/2015) 9900-2015.
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
waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Middenhavenstraat 22 A, voortzetten
bedrijfsactiviteiten
(17/06/2015) 6646-2015;
Middenhavenstraat 22 D, voortzetting gebruik gebouw als atelier
(17/06/2015) 6640-2015;
Middenhavenstraat 22, voortzetten
bedrijfsactiviteiten
(17/06/2015)
6739-2015;
Middenhavenstraat 20-1, voortzetting
gebruik
werkplaats
(17/06/2015) 6618-2015;
Zeeweg 236, bestemmingswijziging
begane grond van winkel naar wonen (17/06/2015) 6370-2015.
ONTWERPBESLUIT - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het

voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 29 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan
het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden (bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor
het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
IJmuiden
Strandweg/Kotterkade ong., oprichten vrieshuis inclusief keurstation/
kantoor ( 2186-2015).

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 Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan al-

leen 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
Radarstraat 157, plaatsen dakopbouw (19/06/2015) 7385-2015;
Lange Nieuwstraat 797, veranderen gevelpaneel (22/06/2015) 44262015;
Cornwallstraat 10, vernieuwen voorgevel (16/06/2015) 5340-2015;
Kennemerstrand 178, plaatsen viskiosk (19/06/2015) 7415-2015;
Elzenstraat 27, plaatsen dakopbouw
(17/06/2015) 7146-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 90, plaatsen aanbouw (19/06/2015) 57762015;
Kerkplein 7, plaatsen velux dakraam
(17/06/2015) 7196-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Zwanebloembocht 156, maken uitbouw
(voorgevel)(19/06/2015)
6433-2015.
Verleende omgevingsvergunning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande
projecten een omgevingsvergunning

verleend.
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
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld.
Tevens kan ook digitaal het beroepen verzoekschrift worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
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Besluiten (vervolg)
ken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 43 - het oprichten van 2 woningen (na sloop bestaande bebouwing) , het kappen van
5 bomen en het splitsen van bestaan-

de uitrit (W14.000266) De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29
juni 2015 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publieksza-

ken, gemeente Velsen, Dudokplein
1 te IJmuiden. Tevens is het besluit
in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0025WILLEMDEZWI1-R001.

Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond maakt namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond bekend dat een besluit is genomen voor het vaststellen van hogere waarden voor
de geluidbelasting in het kader
van de Wet geluidhinder, voor de
omgevingsvergunning Willem de
Zwijgerlaan 43 te Santpoort-Zuid.

Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van de
omgevingsvergunning Willem de
Zwijgerlaan 43 te Velsen-Zuid, een
verzoek om vaststelling van hogere
waarden in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevings-

dienst IJmond. Het hogere waarden
besluit heeft betrekking op railverkeerslawaai.

ze bevoegdheid gemandateerd aan
de directeur van Omgevingsdienst
IJmond.

De bevoegdheid van het college tot
vaststelling van hogere waarden voor
de geluidbelasting is gedelegeerd
aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Het dagelijks
bestuur heeft de uitoefening van de-

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting
ligt met ingang van 29 juni 2015 gedurende zes weken, samen met de
omgevingsvergunning, ter inzage bij
de receptie van het stadhuis, Dudok-

senberging met luifel (w14.000243)
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.ruimtelij-

plein 1 te IJmuiden, op werkdagen
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00
uur. Eveneens is een exemplaar van
het besluit in te zien bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b 2 te
Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur
tot 17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn
kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Willem de Zwijgerlaan 43 te Santpoort-Zuid”.

Rectificatie

Driehuis - Elk jaar sluit het
Harmonieorkest van Muziekvereniging Soli het seizoen af met een buitenconcert in de tuin van De Luchte. Dit jaar zal dit op dinsdag 30 juni plaatsvinden.
Om acht uur trapt het Harmoniekorkest af met een
swingende opening van
Conga del Fuego.
Daarna volgt er een heel divers programma. Er worden stukken uitgevoerd van
de werken waarmee het orkest in november op concours gaat.
Dat concourswerken niet
altijd moeilijk toegankelijk
voor het publiek hoeven te

springen. Bij alle onderdelen
konden ze punten verdienen
en uiteindelijk was er een
eerste, tweede en derde prijs
voor zowel de jongens als de
meisjes. ‘s Morgens streden
de Boekanier, de Origon en
de Jan Campertschool met
elkaar, ‘s middags de Hoeksteen en de Beekvlietschool.

zijn bewijzen Bacchus on a
blue ridge en Bohemian revelry. Behalve deze werken
staan ook een aantal meer
bekende stukken op het
programma zoals Moonlight Serenade en de Pink
Panter.
Kortom een muzikaal en
swingende avond.
De bewoners van De Luchte
zullen vanaf hun balkons en
vanaf stoelen in de tuin genieten van het programma.
Het buitenoptreden is ook
toegankelijk voor andere
geïnteresseerden.
Iedereen is van harte welkom om op 30 juni om 20.00
uur te komen luisteren.

ging van stalgebouw naar kantoorruimten en het oprichten van fiet-
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Santpoort-Noord - Op vrijdag 19 juni werd Olympic
Velsen gehouden bij AV Suomi voor basisschool kinderen
van groep 5.
Tijdens een atletiekmeerkamp moesten de deelnemers vier onderdelen afwerken: 40 meter sprint, hoogspringen, balwerpen en ver-
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bij De Luchte

2 Generations
uitverkocht
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Velserbroek - 2 Generations Beach Edition op zaterdag 4 juli is volledig uitverkocht. Ruim 1,5 week voor
aanvang van het feest bij Villa
Westend werd bekend dat alle 3.000 tickets weg zijn. Het
belooft een spectaculaire editie te worden met een line-up
die wordt aangevoerd door de
Edwin Evers Band. Andere artiesten zijn Heer & Meester,
DJ Bert & Lady Friends, Charly Luske, Funk Soul Brothers
en DJ Bas. Binnen, in de Local
Hero Zaal, draaien 3 House
DJ’s, DJ Miss Behave en DJ
Mitchel. Ondertussen is ook
de gloednieuwe website van
2 Generations ‘live’ gegaan.
Hier kun je nu al early bird tickets kopen voor de volgende
edities van 2 Generations.
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keplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
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