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Spontane herdenking
IJmuiden - Honderden overwegend jonge mensen kwamen vorige week vrijdagavond naar Plein 1945 
om de 17-jarige Ian van Baekel te herdenken. De jongen overleed eerder op de dag aan de gevolgen van 
een scooterongeluk op de kruising Pleiadenplantsoen/Planetenweg. Dat ongeluk gebeurde donderdag. 
Onder meer familie, vrienden en politiemedewerkers waren bij de spontane herdenkingsbijeenkomst 
aanwezig. Er werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. (foto: RTV Seaport/Dennis Gouda)

Velsen-Zuid - Telstar is be-
gonnen met de aanleg van 
kunstgras. Dit brengt voet-
baltechnisch veel voordelen 
met zich mee, stelt de betaald 
voetbalclub. Daarnaast kun-
nen er meer maatschappelij-
ke en commerciële activitei-
ten worden ontplooid in het 
stadion.

Het speelveld heeft de laatste ja-
ren fl ink te lijden gehad onder 
het intensieve gebruik. Hierdoor 
moesten diverse evenementen 
worden afgelast om de kwaliteit 
van het gras te kunnen waarbor-
gen. Ook kon op commercieel 
vlak weinig gebruik worden ge-
maakt van de voordelen die een 
veld biedt.
Het project wordt mede moge-
lijk gemaakt door een fi nanciële 

bijdrage van de Coöperatie Eer-
ste Divisie (CED) en een aantal 
sponsors van de club. Door de 
aanleg van kunstgras bespaart 
Telstar fl ink op de kosten van on-
derhoud en de huur van het trai-
ningsveld. De terugkeer van een 
tweede elftal is voorlopig van de 
baan omdat hiervoor de fi nanci-
ele dekking ontbreekt.
Maandag is gestart met de voor-
bereidende werkzaamheden 
voor de aanleg van kunstgras. 
Dat gebeurde vrijwel direct na-
dat de gemeente Velsen, als ei-
genaar van het veld, toestem-
ming had gegeven.
Telstar laat desgevraagd weten 
dat het kunstgras groen wordt 
in plaats van blauw, zoals alge-
meen directeur Pieter de Waard 
vorig jaar voorstelde. (foto: Rob-
bert Hussaarts)

Kunstgras voor Telstar

Eindelijk zomer!
Velsen - Het is ook nooit goed. Tot vorige week 
werd er steen en been geklaagd over de lage tem-
peraturen, nu vinden we het weer te warm. Neder-
land zit middenin de eerste hittegolf van het jaar, 
met elke dag temperaturen van rond de 30 graden. 
Op de stranden wordt het met de dag drukker, al 
is dat in IJmuiden altijd relatief. Woensdag stond 

het parkeerterrein bij de Kennemerboulevard be-
hoorlijk vol, terwijl op het breedste strand van Ne-
derland nog volop ruimte was om een handdoek 
neer te leggen of lekker te spelen. De Telegraaf tip-
te IJmuiden eerder deze week als het beste strand 
om de warme dagen door te brengen. Dat weten 
wij natuurlijk allang! (foto: Erik Baalbergen)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Aan het einde van het school-
jaar en op de valreep van de zo-
mervakantie willen we hier nog 
even aandacht besteden aan 
een school. Op de foto zien we 
het fraaie hoofdgebouw van het 
Vellesan College aan de Bri-
niostraat. Boven de monumen-
tale ingang prijken de letters 
RHBS, de afkorting van ‘Rijks 
Hoogere Burger School’. In 1921 
opent de RHBS te Velsen haar 
eerste deuren in de bewaar-
school aan de Roggeveenstraat 
en in school H aan de Wijk aan 
Zeeërweg. Al snel verhuist de 
RHBS naar de sinds 1922 leeg-
staande Tuchtschool aan de 
Zeeweg. Enkele jaren later, in 
1926, wordt de nieuwbouw op 
het Hanenland aan de Brinio-
straat geopend: het gebouw op 
de foto. Nadat de RHBS hier 
definitief is gevestigd wordt de 
Tuchtschool aan de Zeeweg in 
gebruik genomen als Antonius-
ziekenhuis.
Zoals geldt voor de rest van 
IJmuiden heeft de Tweede We-
reldoorlog het RHBS gebouw 

geen goed gedaan. In de Twee-
de wereldoorlog wordt eerst het 
gymnastiekzaal gevorderd voor 
de huisvesting van Duitse sol-
daten, terwijl de lessen door-
gaan. Tijdens de eindexamens 
van 1942 wordt de hele school 
gevorderd. De examens wor-
den voortgezet in het gebouw 
van de Nijverheidsschool. Na de 
oorlog wordt het complex ge-
restaureerd en wordt het ach-
ter de school gelegen sportter-
rein – door de Duitsers gebruikt 
als vrachtwagenpark – opnieuw 
aangelegd. In 1946 wordt het 
gebouw heropend.
In 1966 wordt de RHBS door 
het Rijk overgedragen aan de 
gemeente Velsen en samen-
gevoegd met de gemeentelijke 
Middelbare School voor Meis-
jes tot de Prof. Mr. S. Visse-
ring Scholengemeenschap. In 
1984 fuseert deze met de Wil-
lem de Zwijgermavo, de Hugo 
de Grootmavo en de Huishoud-
school tot het Vellesan College. 
De Vellesan ‘campus’ bestaat 
vandaag de dag uit vier gebou-
wen, waarbij het aloude RHBS 
gebouw trots als hoofdgebouw 
fungeert. Een leuk detail is dat 
het torentje boven de ingang 
door de architect was bestemd 
voor de bestudering van het 
heelal. Zo ver is het nooit geko-
men; de school hield het bij het 
aardse.

Blik op een willekeurige werkdag

Voor altijd ‘ouders van’
De dagen naar het afscheid toe 
zijn de jonge, trotse, verdrieti-
ge ouders een heel sterk team. 
Belangrijke steun en liefdevol-
le hulp ontvangen ze van opa’s 
en oma’s. 
Ik begeleid ze door belangrij-
ke beslissingen heen, houd over-
zicht, ben inspiratie voor hen en 
aanwezigen en denk in moge-
lijkheden, breng rust en wijs hen 
vooral op hun belangrijke taak 
van het verzorgen, vasthouden 
en knuffelen. Ik tracht deze ou-
ders vooral heel veilig en eigen 
te laten voelen met hun mooie 
dappere dochter. Door de dagen 
heen bereiden we, stap voor stap 
in alle rust en met alle tijd, het 
afscheid voor.
De dag waarvan je nooit wenst 
dat hij komt breekt zonder enig 
pardon aan.  We gaan op weg 
naar de begraafplaats en zien 
onderweg veel roze bloesembo-
men. Blauwe lucht en zonnestra-
len wijzen ons de weg naar het 
graf. Een intiem samenzijn, stil-
te, kaarsjes worden een voor een 
aangestoken voor dit karakter-
volle meisje, krachtige woorden 
klinken, roze en witte hartkleuri-
ge ballonnen worden deels vast-
gebonden aan de magnolia tak 
op haar grafje en deels krijgen 
ze de vrijheid tijdens het luiste-
ren naar een prachtig muziek-
stuk. Door de mix van dit alles is 
het een magisch samenzijn dat 

wordt afgesloten door ouders die 
zelf het grafje dichtscheppen...
De leegte die de ouders voe-
len kan niemand wegne-
men.  Wel hoop ik dat de intie-
me afscheidsdagen, het vele ver-
zorgen, vasthouden en knuf-
felen, het aankleden en het al-
les zoveel mogelijk zelf doen 
met hun dochter, hen uiteinde-
lijk kracht zal geven. Voor altijd 
zijn zij de trotse ouders van dit 
mooie meisje.

Patty Duijn
Begeleiding met oog voor detail 
en eigenheid

www.pattyduijn.nl

Raad van State velt 
oordeel over HOV-tracé
Velsen - Maandag 13 juli dient 
in Den Haag de rechtszaak bij 
de Raad van State tegen de wij-
ziging van het bestemmingsplan 
voor het oude spoortracé in Vel-
sen. De uitspraak van de rechter 
kan gevolgen hebben voor het 
HOV-tracé in onze gemeente. De 
zaak is aangespannen door in-
woners die zich verenigd hebben 
in samenwerkende belangen-
groepen uit Velsen-Zuid, IJmui-
den-Oost, Santpoort en Driehuis. 
Op Facebook en op de site www.
stopvelsenhov.nl nodigen de be-
langengroepen inwoners uit 
naar Den Haag te komen. Aan-
melden is noodzakelijk en kan 
tot 5 dagen voor de zitting.

Woordvoerder Aad van der Aar 
licht namens de belangengroe-
pen toe: ,,Wij hebben altijd aan-
gegeven dat wij niet tegen HOV 
zijn in Velsen, maar wel tegen 
het tracé over de oude spoor-
baan. De kosten voor aanleg van 
dit deel van het tracé zijn enorm. 
Het staat niet in verhouding tot 
de beoogde tijdswinst die ter 
discussie staat. En ook niet in 
verhouding tot de overlast die de 
busbaan, het naastgelegen aan 
te leggen fietspad, een mogelijke 
nachtbus en het calamiteitenver-

keer gaan veroorzaken voor vele 
honderden woningen direct aan 
het tracé en in de buurten er om-
heen. Ook aan de Troelstraweg, 
waar tevens levensgevaarlijke si-
tuaties ontstaan bij de scholen.” 
Recent onderzoek geeft aan dat 
het huidige openbaar vervoer 
zeer goed gewaardeerd wordt 
door reizigers in Velsen, terwijl 
de bereikbaarheid en het aan-
tal haltes met het HOV over het 
oude spoortracé gaat afnemen. 
,,Dus we gaan heel veel betalen 
en het openbaar vervoer gaat er 
op achteruit.’’
Bij de belangengroepen ko-
men steeds meer geluiden bin-
nen over de onvrede die er onder 
bewoners heerst over de manier 
waarop de gemeente en provin-
cie omgaat met de burgers. Men 
voelt zich niet serieus genomen 
in de hele aanloop en uitrol tot 
nu toe, stelt Van der Aar: ,,He-
laas moet ik dat beamen en er-
varen wij dat zelf ook aan den lij-
ve, ondanks vele pogingen van 
onze kant om goed met elkaar 
in gesprek te blijven. De men-
selijke maat laat zeer te wensen 
over, terwijl het een zeer ingrij-
pend project is voor ons als in-
woners en de gezamenlijke por-
temonnee.’’

Heemstede - Vorige week is 
Sanz-eigenaar Ruud Blom ge-
slaagd voor het diploma Gevor-
derd Barista aan de Leopold Kof-
fieschool in Utrecht. Een Barista 
is een expert op koffiegebied en 
koffie gerelateerde dranken.
Het examen, dat een volle dag 
in beslag nam, bestond uit een 
theoretisch en een praktisch ge-
deelte. Hierbij wordt nauwlet-
tend geëxamineerd op herkomst, 
eigenschappen, verwerking, aro-
ma’s en smaak.
Tevens dient een barista de ap-
paratuur perfect te kunnen af-
stellen zodat zuur, zoet en bit-
ter in balans zijn. Te lange door-
looptijd is teveel bitters, te korte 
doorlooptijd is teveel zuren. De 

volgende stap bij Sanz is scho-
ling van het eigen personeel. 
Niets is zo fijn als uw 6-gangen 
verrassingsmenu van 29,50 eu-
ro af te sluiten met een perfec-
te koffie. 
Brasserie Sanz is gevestigd 
aan de Jan van Goyenstraat 31 
in Heemstede, telefoon 023-
5291892. Alle dagen geopend!
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FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Iedereen geslaagd op 
Maritiem College

IJmuiden - Donderdagavond 
vond in het Maritiem College 
IJmuiden de feestelijke diploma 
uitreiking plaats. Nóg feestelij-
ker werd de stemming toen be-

kend werd gemaakt dat alle 26 
examenkandidaten van deze be-
roepsopleiding  voor hun eind-
examen waren geslaagd. (foto: 
Joop Waijenberg)

Handen Arbeid 
Centrum zoekt leden

Velsen-Noord - HAC Velsen 
Noord staat voor Handen Arbeid 
Centrum. Dit is een besloten ver-
eniging die al meer dan 40 jaar 
bestaat. Het doel is leden in de 
gelegenheid te stellen alle denk-
bare klusjes, zowel groot als klein, 
te kunnen verrichten. Dit kan be-
treffen reparaties, onderhoud of 
cleaning van auto’s, campers, be-
stelbusjes, motoren en scooters. 
Maar ook is alle soorten metaal-
bewerking mogelijk, zoals lassen, 
slijpen en boren, en houtbewer-
king en wat verder maar van be-
lang is. Daarbij krijgt men desge-
wenst hulp van ingewijden.
Niet iedereen heeft de ruimte of 
gelegenheid om te klussen aan 

zijn auto of hobby. Dan is het fi jn 
dat je bij HAC terecht kunt in een 
comfortabele werkplaats, die ‘s 
winters aangenaam verwarmd is. 
Ook is er een gezellige kantine 
waar het goed toeven is tussen 
de werkzaamheden door.
Het lidmaatschap van HAC be-
draagt 80 euro per jaar. Mensen 
van 65 jaar en ouder betalen 50 
euro. Men kan er overdag uren-
lang binnen aan de slag. Ook het 
gebruik van gereedschap en kof-
fers etcetera is gratis. Aleen voor 
de autobrug betaalt men een 
kleine bijdrage, vanaf 2,50 euro 
per uur. Voor nadere informatie 
en foto’s, zie Facebook HAC Vel-
sen-Noord.

Welkom 
bij Peut!

Velsen-Zuid - De heer Willem 
Koks begon op 1 juli 1966 aan 
de Minister van Houtenlaan 130 
een  servicestation annex tank-
station met het merk Esso. Daar-
na maakte hij faam met de Witte 
Pomp en de laatste 24 jaar ver-
kocht hij benzine onder de vlag 
van Total. Zijn dochter Caroline 
Koks heeft het stokje drie jaar 
geleden, na zijn overlijden, over-
genomen en gaat nu verder  als 
Peut Koks. Deze nieuwe tank-
formule van zelfstandige tank-
houders, voor mensen die graag 
net even anders denken. Wel-
ke opa heeft zijn verfkwast niet 
in de peut gelegd? Peut stamt 
af van het woord petroleum. 
In de volksmond werd het ge-
bruikt om brandstof aan te dui-
den. ‘Ik ga even wat peut halen’, 
zei men dan. ,,Wij brengen Peut 
terug naar deze tijd. Als een eer-
lijk Hollands merk dat midden in 
de lokale samenleving staat’’, al-
dus Caroline Koks. Peut is aan-
gesloten bij De Vrije Pomp.  Sa-
men kopen we op grote schaal 
brandstof in bij dezelfde  raffi -
naderijen als de grote brand-
stofmerken en hebben de vrij-
heid om eigen acties te beden-
ken en uit te voeren. ,,Wij hebben 
een lokale focus en zoeken bin-
ding met onze lokale omgeving 
vandaar het Tanken & Schenken-
programma. ,,Per getankte liter 
draagt Peut koks 1 cent af aan 
een goed doel of lokale sport-, 
muziek- of cultuurvereniging. 
Welke dat is, bepaalt de klant zelf 
op de iPad bij de kassa. Lokaal 
is leuk, maar het prijskaartje is 
minstens zo belangrijk.  ,,Door-
dat Peut Koks haar eigen prijs 
kan bepalen, ben je bij ons altijd 
goedkoop uit. Al helemaal in het 
weekend: met de HAPPY DAYS 
bij Peut Koks.’’ Maandag is was-
dag, dan kunnen klanten  voor 
de helft van de prijs hun auto la-
ten wassen. Daarnaast staat ser-
vice hoog in het vaandel. Ieder-
een die geholpen wil worden met 
tanken, olie peilen of de banden 
op spanning brengen, kunnen op 
werkdagen tussen 10.00 en 15.00 
uur bij Peut terecht. Ook verhu-
ren zij aanhangers vanaf  20 eu-
ro en kunt u hier gasfl essen ko-
pen of omruilen.

Verkoop Nieuwe 
Vroeger offi cieel gestart

IJmuiden - Het was een gezel-
lige boel in Oud-IJmuiden, af-
gelopen vrijdagmiddag. De ver-
koopmanifestatie in de kerk aan 
de Helmstraat in IJmuiden werd 
druk bezocht. Onder het genot 
van een hapje en een drank-
je konden geïnteresseerden de 
verkoopdocumentatie ophalen 
van nieuwbouwproject-project 
Nieuwe Vroeger. 
,,De offi ciële start verkoop van 
een nieuwbouwproject is altijd 
weer een feestje. Gezellig samen 
- onder het genot van Holland-
se Nieuwe - vieren dat we weer 
een stap verder zijn met het pro-
ject hier in Oud - IJmuiden”, zo 
vertelt Monique Andersen, - ver-
koopmanager HBB Groep - en-
thousiast, ,,Geïnteresseerden 
konden de verkooptekeningen, 
de glossy en de prijslijst opha-
len. De eerste kandidaten schre-
ven zich meteen in. We merken 

dat geïntereseerden heel be-
wust afkomen op deze plek in 
IJmuiden.  Deze plek in IJmui-
den spreekt veel kopers aan.” 
Een praatje met de buren, een 
gezellige borrel in de tuin, een 
wandeling naar de haven. Die 
sfeer. Dat is wonen in nieuw-
bouwproject Nieuwe Vroeger. 
Het Nieuwe Vroeger bestaat uit 
24 grondgebonden koopwonin-
gen. 18 eengezinswoningen met 
tuin en 6 starterswoningen met 
dakterras. 
De koopwoningen zijn onder-
deel van een complete meta-
morfose in Oud IJmuiden. Het 
hele project bestaat, naast de 24 
koopwoningen, ook uit 82 huur-
woningen van Woningbedrijf 
Velsen. Een compleet nieuwe 
wijk, gebouwd in de sfeer van 
toen. Een wijk waar velen heel 
graag naar terug keren. De star-
terswoningen variëren van cir-
ca 74 m² tot 84 m² en zijn van-
af 162.500 euro VON. De eenge-
zinswoningen variëren van circa 
119 m² tot 129 m², met prijzen 
vanaf 195.000 euro VON. 
Het project wordt verkocht door 
een team van makelaars, te we-
ten Bon & Breed Makelaardij uit 
Velserbroek en Van Waalwijk 
van Doorn Makelaars uit IJmui-
den. Inschrijven is mogelijk tot 
vrijdag 3 juli 2015 tot 9.00 uur, 
daarna worden de woningen 
toegewezen. Wie op de hoog-
te gehouden wilt worden over 
dit project kan zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief op www.
nieuwevroeger.nl. Volg het pro-
ject op facebook via www.face-
book.com/nieuwevroeger.

Alsnog geslaagd!
Vellesan College 
Kaderberoepsgerichte leer-
weg: Stan Blok, Luna Duyn, 
Tim Hartog, Kevin Klein Koer-
kamp, Kim Komen, Ilham Re-
douani, Jerry Visser, Olaf de 
Winter. Theoretische leerweg: 
Romy Blok, Mitchell Castricum, 
Senem Celik, Maylinn Duin-
meyer, Pim van Ingen, Robin 
Pichel, Melissa Schotvanger, 
Lars Visser, Martijn Visser, Ar-
line Westmaas. Havo: Sander 
Bodewes, Imre de Kooker, Kees 
van Meurs, Niels van der Sluijs, 
Tiffany Talsma, Thasja Thoolen. 
Vwo: Shelly Hulster. 
Tender College 
Vmbo Basisberoepsgerichte 
leerweg: Daan Kroes. Gym-
nasium Felisenum: Daan 
Boon, Badriye Ibrahim, Rick 
Hartman, Georgie Kusbiantoro. 
Schoter Scholengemeen-
schap
Vmbo: Ashley Haarsma. Havo: 
Jay van Essen, Osman Kaplan, 
Mundo Stede, Noortje Moore, 
Jordy Oerlemans, Youssef Oas, 
Aniek Overdevest, Jowie van 
Renswoude. Vwo: Cees-Jan 

Brummelkamp, Sil van den 
Raadt, Yalou Schoot. 
Ichthus Lyceum 
Gymnasium: Fenna Hoog-
land, Jim Rietveld, Taco Tim-
mers. Atheneum: Valentina 
Lykogiannis, Kayleigh Beets, 
Stan Blaas, Alexander de Ro-
ver. Havo: Raoul van den Berg-
he, Floris Bindels, Gino Demon, 
Rosa van der Heide, Maartje 
Hofl and, Sammy-Jo Koning, 
Goldie Struiksma, Max Tiel-
man, Tim van Vliet, Romy Zon-
derhuis. 
Duin en Kruidbergmavo: 
Seyma Cosgun, Abygail Dell, 
Fleur van der Kammen, Britt 
Kouwenhoven, Kevin van 
Schaik, Youri van Son. 
Maritiem College IJmuiden 
Kaderberoepsgerichte leer-
weg: Nico smit. Gemengde 
leerweg: Sven Straatman. 
Technisch College Velsen 
Kaderberoepsgerichte leer-
weg: Lorenzo Savoij, Dom-
onik Szymanowisz. Gemengde 
leerweg: Henk Eijgenhuis, Erik 
Hilgers, Dani Krokkee, Sietse 
de Leur, Vinnie Oudemast.
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Donderdag 
2 juli

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en Weer-
baarheid’. over het ontstaan van 
het Noordzeekanaal. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4,-, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Vrijdag 
3 juli

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en Weer-
baarheid’. 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 ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
‘Redders van boven’ en exposi-
tie de ‘Eerste Steen van IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Woning gezocht! van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Zaterdag 
4 juli

Rommelmarkt op het Kenne-
merplein in IJmuiden. Van 09.00 
tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en Weer-
baarheid’. 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 ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
‘Redders van boven’ en exposi-
tie de ‘Eerste Steen van IJmui-
den’.
Beer, BBQ en Blues bij 
Grandcafé Kruiten in IJmuiden. 
Vanaf 13.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Love Store (Art 
Locale). Om 14.30 en 22.00 uur.

Zondag
5 juli

Publieksdag op Forteiland 
IJmuiden. Vertrek Koningin Em-
ma van Kop van de Haven om 
10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Braderie op Kennemerbou-
levard IJmuiden aan Zee. Van 
11.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Water en Weer-
baarheid’. over het ontstaan van 
het Noordzeekanaal. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4,-, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Dockside tijdens Koffi econ-
cert op Ruïne van Brederode in 
Santpoort-Noord. Van 11.30 tot 
13.00 uur.
Lezing over ENTOS door kunst-
historica Daphne Willemsen in 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Aanvang 12.00 uur. Toe-
gang gratis.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
‘Redders van boven’ en exposi-
tie de ‘Eerste Steen van IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Woning gezocht! van 13.00 tot 
17.00 uur. 
Zomerconcert The Guitar 
Connection in kerkje Stompe 
Toren, Kerkweg 26 Spaarnwou-
de. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis, collecte na afl oop.
Beeldentuin tot en met 16 au-
gustus op Ruïne van Bredero-
de. De feestelijke opening vindt 
plaats tussen 19.00 en 21.00 
uur. Zie ook www.beeldentuin-
santpoort.nl.

Maandag
6 juli

Ruilbeurs voor legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein in IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.
Candy Culfer met Larry Gra-
ham in Patronaat Haarlem. 
Aanvang 20.30 uur, deuren op 
19.30 uur.

Dinsdag
7 juli

Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Woning gezocht! van 13.00 tot 
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30 
uur: vakantieknutselen. Kosten 
1,50, bovenop de entree.

Woensdag
8 juli

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
‘Redders van boven’ en exposi-
tie de ‘Eerste Steen van IJmui-
den’.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Woning gezocht! van 13.00 tot 
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30 
uur: vakantieknutselen. Kosten 
1,50, bovenop de entree.
Kindervertelmiddag Beec-
kestijn met prinsessenverhalen 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Opge-

ven kan via carla_schut@hot-
mail.nl. 

Donderdag 
9 juli

Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Woning gezocht! van 13.00 tot 
17.00 uur. Van 13.30 tot 15.30 
uur: vakantieknutselen. Kosten 
1,50, bovenop de entree.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

 Nieuwsredacteur
worden?

 Mail naar:
internet@rtvseaport.nl

de lokale omroep voor Velsen
www.rtvseaport.nl

IJmuiden - Zaterdag 4 juli wordt 
van 09.00 tot 17.00 uur een rom-
melmarkt georganiseerd op het 
Kennemerplein (tegenover de Vo-
mar). Er zullen weer veel kramen 
staan met van alles en nog wat. 
Wie ook zijn overtollige spullen 
aan de man wil brengen kan een 
kraam huren. Voor meer infor-
matie of reserveringen: telefoon 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende markten zijn op: 18 ju-
li tijdens de jaarmarkt, 1 augus-
tus, 22 augustus en 5 september.

Rommelmarkt

Starterscafé Rabobank 
IJmond druk bezocht

IJmond - Vorige week woensdag-
avond was het druk bij het Ra-
bobank Starterscafé in het Tel-
star Stadion. Bijna 60 starters wa-
ren nieuwsgierig of en hoe ze hun 
woonwens kunnen verwezenlij-
ken. 
Er komt nogal wat kijken bij het 
kopen van een eerste huis en 
daarom bracht de bank de starters 
in contact met de fi nancieel advi-
seurs van de Rabobank, de make-
laar, notarissen en woonspecialis-
ten uit de regio IJmond. De avond 
begon met een ‘College Tour’ met 
starters die het traject van het ko-
pen van een woning recent heb-
ben doorlopen.  De aanwezigen 
hebben antwoorden gekregen op 
vragen als ‘Waar begin je de zoek-
tocht naar je eerste koophuis?’ en 
‘Hoeveel kan ik lenen?’. Aanslui-

tend konden de starters de woon-
markt bezoeken of speeddaten 
met een fi nancieel adviseur om de 
eigen situatie te bekijken.
,,We kunnen waarschijnlijk een 
nieuwbouwhuis kopen in Spaarn-
dam. We wisten weinig van wat er 
komt kijken bij het kopen van een 
woning, maar zijn nu heel blij!’’, 
was de reactie na afl oop van een 
jong stel uit Haarlem-Noord. Kort-
om, een informatieve avond met 
enthousiaste toekomstige woning-
bezitters! 
Rabobank IJmond is voornemens 
een vervolg te geven aan het suc-
cesvolle Startercafé. Starters die 
niet aanwezig konden zijn bij het 
Starterscafé kunnen bij de bank 
terecht voor een vrijblijvend ge-
sprek met een fi nancieel adviseur. 
Zie ook www.rabobank.nl/ijmond

IJmuiden - Het Beer, BBQ & 
Blues Festival is het derde bier-
festival dat bij Grand Café Krui-
ten plaatsvindt. Zaterdag 4 ju-
li vanaf 13.00 uur worden spe-
ciaalbieren van diverse brou-
werijen ingeschonken. Er zul-
len zowel traditionele als nieuwe 
stijl bieren aanwezig zijn, even-
als een aantal speciaalbieren. De 
brouwers hebben bij ieder bier-
tje ook een verhaal te vertellen. 
Een verhaal dat uit passie en lief-
de voor speciaal bieren bestaat. 
Dit jaar wordt er niet alleen ge-
proefd en gekletst, er kan er ook 

gedanst en gerelaxt worden op 
de muziek van bluesband Blues 
Of Zo. Smokey Village verzorgt 
de traditionele  American BBQ; 
barbecueën zoals het echt moet! 
Zeven bierbrouwers zullen bij dit 
evenement aanwezig zijn, te we-
ten Brouwerij Largum, Brouwe-
rij Molenduyn, USA Bierimport, 
ES bier (Spanje), Belgische Bier-
beleving, De Muisel Brouwerij 
en Van Honsebroeck Brouwerij 
(België). De entree bedraagt 10  
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck 
en Grand Café Kruiten.

MPM 
shirtsponsor 
van Telstar  

Velsen-Zuid - Telstar en MPM In-
ternational Oil Company hebben 
overeenstemming bereikt over het 
shirtsponsorschap van de Witte 
Leeuwen. MPM International Oil 
Company is een toonaangevende 
leverancier van smeermiddelen in 
Nederland en verwerft een steeds 
grotere positionering op de inter-
nationale markt. Michiel van Wil-
gen, managing director van MPM, 
is gezwicht voor het plan van Tel-
star. Binnen dit plan, waarbij Tel-
star nadrukkelijk werkt aan verbe-
tering van de sportieve resultaten, 
straalt de club uit ‘gesmeerd’ het 
nieuwe seizoen in te willen. ,,Daar-
naast is de sfeer en toegankelijk-
heid van de business omgeving bij 
Telstar er één die mij hartverwar-
mend overgekomen is.” Commer-
cieel directeur Steef Hammerstein 
ziet de overeenkomst met MPM 
als een geweldige kans om met el-
kaar een mooi relatie op te bou-
wen en te groeien tot grote hoog-
tes. ,,De opzet zoals wij die nu kie-
zen met MPM sluit naadloos aan 
op onze nieuwe marketingplannen 
binnen de club. Het is nu aan ons 
om te laten zien dat wij een relatie 
als MPM waard zijn.”
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Open 50plus 
tennistoernooi 
Heerenduinen

IJmuiden - Het open 50plus 
toernooi van LTC de Heerendui-
nen in IJmuiden wordt dit jaar 
gehouden  van maandag 27 tot 
en met vrijdag 31 juli. Er kan 
vanaf nu worden ingeschreven 
via www.toernooiklapper.nl  en 
www.ltcdeheerenduinen.nl  in 
de categorieën damesdubbel, 
herendubbel en gemengd dub-
bel in de speelsterktes 5, 6, 7, 8, 
en 9. De deelnemers worden in-
gedeeld in poules en spelen 
wedstrijden van max 90 minu-
ten. Het toernooi wordt overdag 
gespeeld van 9.30 tot 17.30 uur. 
Uiterste inschrijfdatum is zater-
dag 18 juli.
Het toernooi is in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een niet 
meer weg te denken gezellig 
en sportief toernooi voor de he-
le regio. Het toernooi staat open 
voor deelanemers van 50 jaar 
en ouder.
De organisatie is in handen van 
Marga Geels en Marja de Groot. 
Zij verwachten ook dit jaar weer 
veel (nieuwe) deelnemers te 
kunnen verwelkomen op het 
tennispark.
Tijdens het toernooi wordt er 
gezorgd voor belegde broodjes, 
snacks en warme maaltijden. In 
de kantine staan de vrijwilligers 
klaar om alle spelers en bezoe-
kers van dienst te zijn. 
Het open 50plus toernooi wordt 
op vrijdag 31 juli om 15.00 afge-
sloten met live muziek. Dit toer-
nooi is een evenement waar je 
zeker als actieve tennisser niet 
mag ontbreken. Want... dit ten-
nistoernooi is zoveel meer dan 
tennis alleen!

Walstroomvoorziening 
Kotterkade in gebruik

IJmuiden - Op initiatief van de 
rederijen Cornelis Vrolijk, Parle-
vliet & Van der Plas en Zeehaven 
IJmuiden N.V. is aan de Kotter-
kade een walstroomvoorziening 
gerealiseerd. Dit past in de duur-
zaamheiddoelstellingen van de 
betrokken partijen.
Gedeputeerde Talsma van de 
Provincie Noord-Holland (links 
op de foto) en directeur Pe-
ter van de Meerakker van Zee-
haven IJmuiden NV hebben de 
walstroomvoorziening donder-
dagmiddag op feestelijke wijze 
in gebruik genomen.
Tijdens het verblijf aan de kade 
kunnen de schepen de scheeps-
generatoren en hulpmotoren uit-
schakelen en worden de pro-
cessen aan boord van de sche-
pen gevoed door stroom van de 
wal. Met deze maatregel wordt 
een sterke reductie gerealiseerd 
van de uitstoot van de schadelij-
ke stoffen CO2, NOx, fi jnstof en 
geluid.
Op basis van een haalbaarheids-
onderzoek en de impuls die dit 
project heeft voor de duurzaam-
heiddoelstellingen in de regio 
IJmond, is het project aangemeld 
bij het Duurzaamheid- en Inno-
vatiefonds Havenbedrijf Amster-
dam (DIHA) en bij de Milieu-
dialoog IJmond. Hierin werken 
overheid en bedrijfsleven sa-
men aan een goede balans tus-
sen economische ontwikkeling 
en de kwaliteit van het leefkli-
maat in de IJmond. Zowel van-
uit het genoemde DIHAfonds als 
vanuit de Milieudialoog IJmond 
zijn middelen beschikbaar ge-
steld om deze innovatieve maat-
regel die de uitstoot van fi jnstof, 
van andere luchtverontreinigen-
de stoffen (CO2, NOx) en geluid 
beperkt, mogelijk te maken.
In 2014 is het project in nauw 
overleg met de rederijen Cor-
nelis Vrolijk en Parlevliet & Van 
der Plas, het ingenieursbureau 
RoyalHaskoningDHV, Zeehaven 
IJmuiden N.V. en de aannemers 

Ballast Nedam en Klaver Infra-
techniek technisch uitgewerkt.
In februari 2015 zijn de werk-
zaamheden van start gegaan. 
Tegelijk met de aanleg van het 
walstroomsysteem is het kade-
dek geheel vernieuwd. Kabels en 
leidingen zijn verlegd en nieu-
we drinkwaterputten zijn gerea-
liseerd. Ook is de kade voorzien 
van nieuwe, duurzame LED ver-
lichting.
Het walstroomsysteem bestaat 
uit een traforuimte, waar de 
stroom binnenkomt van de net-
beheerder Liander. Hiervandaan 
wordt de stroom getranspor-
teerd naar zes aansluitputten di-
rect langs de kade. Met behulp 
van kabels tussen de aansluit-
putten en het schip, wordt de 
verbinding ‘ship-shore’ tot stand 
gebracht. Omdat de schepen zo-
wel een frequentie kunnen heb-
ben van 50 Hz als van 60 Hz, is 
er in de traforuimte een frequen-
tieomvormer aangebracht, zodat 
alle schepen, ongeacht hun fre-
quentie, kunnen worden aange-
sloten.
e gehele vloot van de rederij-
en Vrolijk, haar dochteronder-
neming Jaczon en van Parlevliet 
& Van der Plas, die IJmuiden als 
thuishaven hebben, zijn of wor-
den aangepast om op het sy-
steem te kunnen worden aange-
sloten. Gelijktijdig kunnen maxi-
maal drie schepen afmeren en 
worden aangesloten op deze 
walstroomvoorziening.
Voor de leverantie van groene, 
duurzame, stroom is een leve-
ringscontract gesloten met ener-
gieproducent ENECO. ENECO 
is ontwikkelaar en eigenaar van 
de deels vanuit de haven van 
IJmuiden gerealiseerde Offshore 
Windmolenparken Prinses Ama-
liapark en Luchterduinen. De 
voor de kust van IJmuiden opge-
wekte stroom wordt op deze wij-
ze geleverd aan de schepen voor 
de wal in de havens van IJmui-
den. (foto: Reinder Weidijk)

Veteraan doet mee 
aan Tata Chess

IJmond - In samenwerking met 
de spelersvakbond voor profes-
sionele schakers heeft het Ta-
ta Steel Chess Tournament be-
sloten om een plek te reserveren 
voor een veteranenspeler van 45 
jaar of ouder. 
Voor de 78ste editie van het 
schaaktoernooi gaat deze plek 
naar de Rus Alexey Dreev (46), 
die het toernooi in Wijk aan Zee 
in 1995 wist te winnen. Het Ta-
ta Steel Chess Tournament 2016 
vindt plaats in Wijk aan Zee van 
15 tot en met 31 januari 2016.
Met deze stap wordt de vorig 
jaar gestarte samenwerking met 
de ACP verder uitgebreid. Net 
als in de editie van 2015 wordt 
in 2016 voor de Tata Steel Mas-
ters de speler uitgenodigd die op 
1 december 2015 het hoogst ge-
noteerd is van de ACP Tour (van 
de spelers die op 1 januari 2015 
een rating van 2750 of lager had-
den). 
Tijdens het Tata Steel Chess 
Tournament 2015 was dat de 

Pool Radoslaw Wojtaszek. Hij 
speelde sterk, verraste door we-
reldkampioen Magnus Carlsen 
én de nummer twee, Fabiano 
Caruana, te verslaan en eindigde 
als negende (van de 14 spelers). 
Voor de Tata Steel Challengers 
is voor volgend jaar wederom 
een plek gereserveerd voor de 
nummer één van de ACP-vrou-
wentour op 1 december 2015. In 
2015 ging deze plek naar Valen-
tina Gunina (Rusland), die even-
eens als negende eindigde.
,,Het heeft me aangenaam ver-
rast dat met name Wojtaszek 
de afgelopen editie van het Ta-
ta Steel Chess Tournament zo 
sterk heeft gespeeld”, aldus toer-
nooidirecteur Jeroen van den 
Berg. ,,Een speler als hij krijgt 
niet zo vaak de kans om zich in 
een toptoernooi te bewijzen. Ik 
denk dat het toekennen van een 
plek aan een veteranenspeler bij 
de Tata Steel Challengers even-
eens een verrassend element in 
ons toernooi kan brengen.’’

Veteraan doet mee 

IJmuiden - Vorige week vrij-
dag heeft burgemeester Franc 
Weerwind de expositie ‘Romei-
nen terug in Velsen’ geopend. 
De Tiny Prins Zaal in het muse-
um is voor deze expositie omge-
toverd tot een ruimte waarin de 
bezoeker zich terug waant in de 
tijd der Romeinen. Mede door de 
inzet van de vrijwilligers van het 
Zee- en Havenmuseum en de le-
den van de Vereniging van Vrij-
willigers in de Archeologie, me-
vrouw Hilde Vermast en de heer 
Jan Morren is het tot een aan-
sprekende expositie gekomen.
Burgemeester Weerwind noem-
de oud-wethouder van Velsen 
de heer Westerman als één van 
de initiatiefnemers die in 2010 
de nodige instanties als: Histo-
risch Velsen, Bibliotheek Velsen 
etc. bijeenbracht om te brain-
stormen over het jaarprogramma 
‘Jaar van de Romeinen’ in 2015. 
Uit deze brainstormsessies ont-
stond onder meer de stichting 

Romeinen. Maar wat hebben de 
Romeinen nu te maken met het 
Zee- en Havenmuseum vroeg de 
voorzitter van het Zee- en Ha-
venmuseum in zijn welkomst-
woord zich af. Dit jaar wordt er 
op verschillende manieren veel 
aandacht besteed aan het jaar 
van de Romeinen. Zo is er de 
mogelijkheid om een vel post-
zegels voor 8 euro te kopen, de 
enige postzegels met een keizer-
lijke goedkeuring. Vanaf juni ui-
teraard deze expositie in het mu-
seum. Van 1 tot 8 augustus zul-
len veel van de activiteiten tij-
dens Dorpsfeest Santpoort een 
Romeins tintje hebben. 
Het Zee en Havenmuseum heeft 
besloten dat tegen inlevering 
van de fl yer die tijdens de dorps-
feesten worden uitgedeeld de 
bezoekers een gratis kopje koffi e 
of thee, en voor de kinderen ran-
ja met een lekkernij in het mu-
seumcafé aan te bieden. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl.

Zomersluiting 
kassa Stads-
schouwburg

Velsen - De kassa van de Stads-
schouwburg Velsen is van maan-
dag 13 juli tot en met vrijdag 7 
augustus gesloten. Theaterlief-
hebbers kunnen in die perio-
de uiteraard wel via www.stads-
schouwburgvelsen.nl kaarten 
bestellen voor de vele mooie 
voorstellingen in het Witte Thea-
ter en de Stadsschouwburg Vel-
sen. 
Vanaf maandag 10 augustus is 
de kassa weer geopend en kan 
er weer telefonisch (tel. 0255-
515789) en aan de theaterbalie 
(Groeneweg 71, 1971 NS IJmui-
den) besteld worden.
Reserveer deze zomer, dan zit u 
straks goed bij shows van onder 
andere Brigitte Kaandorp, Bert 
Visscher, Van der Laan & Woe, 
Paulien Cornelisse, Woezel & Pip, 
Harrie Jekkers, Claudia de Breij, 
Ton Kas of Rapunzel. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl



Origon Got Talent
Op woensdag 24 juni was er een 
speciale dag, een dag die alleen 
op Basisschool De Origon wordt 
gepresenteerd. Het heet OGT, 
dat betekent Origon Got Talent. 
Dan laat ieder kind van de Ori-
gon zijn of haar talent zien, als 
diegene dat tenminste wil.
Joran, Rohit, Fatima en Lieke 
waren de juryleden. Zij gaven 
alleen maar positieve commen-
taren na iedere act, want er was 
ook niks negatiefs te zien.
Als eerste waren de kleuters, 
superschattig natuurlijk! Daarna 
kwamen de andere deelnemers 
waarvan uiteindelijk slechts één 
de winnaar zou worden.
Het duurde van half elf tot on-
geveer kwart voor twaalf. Al-
le groepen van De Origon de-
den mee.
Toen alle acts waren geweest, 
werd de winnaar bekend ge-
maakt door de jury. De winnaar 

werd Nanou met het liedje All 
of me.  Zij kreeg de wisselbe-
ker, die elk jaar weer kan wor-
den gewonnen. 
Het was één groot feest!

Lieke van Haren, groep 7

IJmuiden - Op maandag 6 juli 
wordt in wijksteunpunt Zeewijk 
aan het Zeewijkplein een ruil-
beurs voor legpuzzels georgani-
seerd. De beurs wordt gehouden 
van 10.00 tot 11.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

Van Humpie Dumpie 
naar Zoeff!

IJmuiden - De peuters van 
Humpie Dumpie verhuizen na de 
zomervakantie naar de Ring, het 
prachtige nieuwe gebouw aan 
de Eenhoornstraat. Op die plek 
gaat de peuterspeelzaal, na 40 
jaar Humpie Dumpie geheten te 
hebben, verder onder de nieu-
we naam Zoeff! Uiteraard zal dit 
in het nieuwe schooljaar op ge-
paste wijze gevierd worden met 
een gezellige feestochtend voor 
de peuters en receptie voor alle 
betrokkenen.
Deze week hielpen de peuters 
mee met verhuizen: op de oude 

locatie werd een bouwwerk van 
de peuters door henzelf afgebro-
ken en liepen de peuters in een 
feestelijke optocht met de du-
ploblokjes in een emmertje naar 
Zoeff! 
Daar werd weer een nieuwe 
school van Duplo gebouwd; van 
oud naar nieuw. De ouders wa-
ren hierbij aanwezig en samen 
met de leidsters proostten zij op 
deze nieuwe start. 
Voor meer informatie of het aan-
melden van uw peuter kunt u 
bellen met Stichting Welzijn Vel-
sen, telefoon 0255-548548.

Open dag bij 
Volkstuinen 
Wijkeroog

Velsen-Noord - Zondag 12 juli 
vanaf 11.00 uur houdt Volkstuin-
vereniging Wijkeroog weer haar 
jaarlijkse open dag. Het startpunt 
is het Praathuisplein voor de kan-
tine. Daar is een plattegrond te 
krijgen van het complex. Met de 
kaart in de hand kunt u de tui-
nen op het complex bekijken. Op 
het plein bij het Praathuis wordt 
een creatieve markt opgebouwd. 
Er zijn onder andere kraampjes 
met zelfgemaakte kaarten, schil-
derijen en bloemschikken. De 
winkel is geopend, daar worden 
plantjes en cadeau-artikelen ver-
kocht. De paragnoste is er ook 
weer, zij zit in de bestuurskamer. 
Daarnaast zijn er stands op het 
plein om de inwendige mens te 
versterken, zoals de viskraam. En 
wat dacht u van een oliebol in de 
zomer? De activiteitencommissie 
verzorgt de loterij met veel mooie 
prijzen. De opbrengst komt ten 
goed aan sociale culturele activi-
teiten die de volkstuinvereniging  
organiseert op het terrein. De lo-
ten zijn verkrijgbaar in de kantine 
en op de dag zelf bij het stand-
je, waar u ook de prijzen kunt be-
wonderen. Op het toch al gezelli-
ge terras zal de hele dag de mu-
ziek verzorgd worden door de 
band Coveron, dat alleen is al 
een bezoek waard. VTV Wijker-
oog is gevestigd aan de Wijker-
meerweg 5. Zie ook www.vtvwij-
keroog.nl.

IJmuiden - Kom naar de zomer-
kidsclub van 6 tot 10 juli op het 
veldje aan de Heerenduinweg/
Maasstraat in IJmuiden. Het va-
kantiefeest van de Baptistenge-

meente is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar en deelname is 
gratis. Het thema is kleurrijk. Meer 
weten? Mail naar event@baptiste-
nijmuiden.nl.

Kidsclub bij Baptisten-
gemeente IJmuiden

IJmuiden - Een 30-jarige man 
uit Haarlem is afgelopen za-
terdag rond 07.30 uur aange-
houden op Plein 1945. De poli-
tie kreeg een melding van een 
autoinbraak op de Bonifaci-
usstraat. Ter plaatse bleek een 
raam van de auto te zijn ingesla-
gen. De verdachte, die voldeed 
aan het signalement uit de mel-
ding, kon worden aangehouden. 
Hij is overgebracht naar het po-
litiebureau in Haarlem. De politie 
is voor haar onderzoek op zoek 
naar getuigen. Heeft u zaterdag-
ochtend iets gezien wat met de-
ze autoinbraak te maken kan 
hebben? Neemt u dan contact 
op met de politie in IJmuiden op 
telefoonnummer 0900-8844 (lo-
kaal tarief)

Autoinbreker 
aangehouden

Minder uitstoot
fijnstof Tata Steel

IJmuiden - De uitstoot van fijn-
stof vanaf het terrein van Tata 
Steel in IJmuiden is in 2014 met 
4,5% gedaald ten opzichte van 
2013. Dat resultaat is mede te 
danken aan het feit dat de Doek-
filterinstallatie van de Sinterfa-
briek in 2014 voor het eerst een 
vol jaar in bedrijf was. Net als in 
de afgelopen jaren was de hoe-
veelheid fijnstof in de bebouwde 
omgeving van Tata Steel in 2014 
binnen de Europese norm. 
,,Ik ben zeer tevreden dat we er-
in geslaagd zijn om de uitstoot 
van fijnstof nog verder te verla-
gen”, aldus Hans van den Berg, 
director Manufacturing Iron & 
Steel van Tata Steel in IJmuiden. 
,,Dit is goed nieuws voor ons be-
drijf én voor onze omgeving. Het 

laat zien dat ons resultaatgericht 
milieubeleid vruchten afwerpt. 
Vanzelfsprekend blijven we ons 
inspannen om de impact van on-
ze processen op de omgeving 
verder te reduceren.”
De Doekfilterinstallatie van de 
Sinterfabriek is eind 2013 volle-
dig in gebruik genomen en zorgt 
ervoor dat de hoeveelheid fijn-
stof, dioxine en zware metalen 
in de uitstoot van de Sinterfa-
briek met minimaal 75% afneemt 
ten opzichte van de vorige mi-
lieu-installatie. Tata Steel werkt 
momenteel aan het ontmante-
len van de voormalige installa-
tie voor de rookgasreiniging van 
de Sinterfabriek, de zogenaam-
de Hogedrukwasser. (foto: Ta-
ta Steel)

Kampioenenkamp
voor meiden Waterloo

Driehuis - De drie meidenteams 
van Waterloo hebben afeglopen 
weekend allemaal een wedstrijd 
gespeeld tegen HHC harden-
berg. Deze teams komen uit in 
de hoofdklasse. De eerste wed-
strijd werd door ME1 met een 
glansrijke 1-9 gewonnen. De 

MC1 deed het ook uitstekend: zij 
wonnen met 1-8. 
MD1 had het met vijf E-tjes die 
bij de D mochten meehelpen 
toch best zwaar, maar de vech-
terslust van deze kanjers heeft 
ervoor gezorgd dat ze met 3-5 
hebben gewonnen.
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IJmuiden - Zaterdag 18 juli is er 
tijdens de jaarmarkt op de Ken-
nenmerlaan ook een gezellige 
rommelmarkt te vinden. Er zijn 
weer veel kramen die vol liggen 
met van alles en nog wat. Wie 
ook zijn overtollige spullen wil 

verkopen kan een kraam voor 
23 euro huren. De rommelmarkt 
wordt gehouden van 09.00 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie 
of het huren van een kraam kan 
men bellen naar 0255-533233 of 
06-10475023.

Rommelmarkt tijdens 
jaarmarkt Kennemerlaan

Velsen - Study Consultancy heeft 
dit schooljaar weer goed ge-
scoord. Bijna alle examenkandi-
daten van het Velsense studiebe-
geleidingsinstituut hebben hun 
diploma gehaald. Ook de ande-
re leerlingen die huiswerkbege-
leiding of bijles kregen, behaal-
den goede resultaten. Boven-
dien blijkt uit een enquête dat zo-
wel de leerlingen als hun ouders 
meer dan tevreden zijn: een grote 
meerderheid vindt dat huiswerk-
begeleiding werkt!
Study Consultancy heeft aan de 
leerlingen en hun ouders naar 
hun bevindingen gevraagd. Dit 
gebeurde zowel voor de vestiging 
in Santpoort-Noord als de huis-
werkklas in het Telstarstadion in 
Velsen-Zuid. Van de ondervraag-
de ouders vindt 92 procent dat de 
begeleiding van hun kind heeft 
gewerkt. Van de leerlingen geeft 

73 procent aan dat de begelei-
ding werkt. Zij geven zeer gunsti-
ge cijfers aan Study Consultancy: 
7,7 voor de huiswerkbegeleiding 
en 8,1 voor de sfeer in de huis-
werkklas. Bovendien geven alle 
ondervraagde leerlingen aan dat 
ze voldoende vragen kunnen stel-
len en zich begrepen voelen door 
de begeleiders. Gesterkt door de-
ze goede resultaten en de ve-
le leerlingen die zij het afgelopen 
schooljaar heeft mogen onder-
steunen, biedt Study Consultancy 
ook in het nieuwe schooljaar weer 
huiswerkbegeleiding, bijles, indi-
viduele begeleiding en examen-
training aan. Dit gebeurt in de 
Broekbergenlaan in Santpoort-
Noord (aan het Dorpsplein) en in 
het stadion van Telstar aan de Mi-
nister van Houtenlaan in Velsen-
Zuid. Zie ook www.studyconsul-
tancy.nl of bel 023-5392664.

IJmuiden - Het succes van een 
kleinschalig housefeest in de 
Zeewegbar was voor Niels van 
der Heijden, Pepijn Smit en Ele-
sio Broek aanleiding om het gro-
ter aan te pakken. Op zaterdag 11 
juli organiseren zij de eerste edi-
tie van Return to the Beach, een 
strandfeest bij Beach Inn van ei-
genaar Peter de Bie. Er is plaats 
voor 1.000 bezoekers.
Return to the Beach vult het gat 
dat is ontstaan door het wegval-
len van Radio 538’s Turn Up The 
Beach. Dat feest trok jaarlijks 
15.000 tot 20.000 bezoekers. Re-
turn to the Beach wordt niet zo 
groot, maar het belooft wel een 
gezellig feest te worden waar-
bij dj’s uit de hele regio hun bes-
te housetracks draaien. Headliner 
is Lucien Foort, een veelgevraag-
de dj/producer in binnen- en bui-
tenland. In 2012 schreef hij de ti-
teltrack van Dance Valley. Ande-
re namen op de flyer zijn BMC, 

VanD, Warnexx, Maximaal, Loy-
al Dutch, Silver Shadow, Adami & 
Tim Daily en Wesley van Nobelen.
Het podium wordt gebouwd door 
React, een professioneel licht- en 
geluidsbedrijf uit Haarlem. Pepijn 
Smit heeft bij dit bedrijf gewerkt.
Return to the Beach duurt van 
15.00 tot 23.00 uur. In de loop van 
de dag gaat het tempo steeds 
een beetje verder omhoog. Tij-
dens het feest wordt house, deep 
house, dirty house en progressi-
ve house gedraaid. Als de sche-
mering valt, wordt het publiek 
getrakteerd op een spectaculai-
re lasershow.
Tickets kosten 15 euro en zijn uit-
sluitend in de voorverkoop ver-
krijgbaar via de ticketlink op Fa-
cebook of www.returnto-the-
beach.tk.
De vrijkaartenactie is gewonnen 
door Marco Philips uit IJmuiden. 
De organisatie heeft inmiddels 
contact met hem opgenomen.

Return to the Beach
Nieuw housefeest op 
strand bij Beach Inn

Snorfietser overleden
IJmuiden - Een 17-jarige jon-
gen uit IJmuiden is vrijdag over-
leden na een ernstig verkeers-
ongeval op de kruising Pleiaden-
plantsoen met de Planetenweg, 
een dag eerder. Op de plek van 
de aanrijding zijn bloemen neer-
gelegd.
Op de kruising kwam donder-
dagmiddag rond 16.40 uur een 
auto in botsing met een snor-
fiets, waarop de 17-jarige jon-
gen samen met een medepassa-
gier reed. Beiden kwam ten val. 
De IJmuidenaar bleek zwaarge-
wond en niet aanspreekbaar. Hij 
werd met spoed naar het zieken-

huis gebracht. Daar is hij vrijdag 
overleden.
Ook de passagier op de snorfiets 
werd door een ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd voor 
medische behandeling. Zijn ver-
wondingen lijken mee te vallen.
Bij de automobilist is een blaas-
test afgenomen. Dat is een stan-
daardprocedure. De man bleek 
niet onder invloed te hebben ge-
reden.
De afdeling Verkeersondersteu-
ning van de politie heeft een on-
derzoek ingesteld naar de toe-
dracht van de dodelijke aanrij-
ding. (foto: Ko van Leeuwen)

Veranderingen 
OV-taxi 

IJmond - Het tarief van  de OV-
taxi Zuid-Kennemerland/IJmond 
gaat per 1 juli 2015 veranderen en 
vanaf 1 januari 2016 kunnen reizi-
gers zonder Wmo-indicatie  geen 
gebruik meer maken van de OV-
taxi. Voor reizigers met Wmo-indi-
catie verandert er niets. De pro-
vincie Noord-Holland is genood-
zaakt om de tarieven te verhogen, 
omdat de uitgaven aan de OV-taxi 
in de afgelopen jaren sterk geste-
gen zijn. Vanaf 1 juli 2015 geldt  er 
een nieuw OV-taxi tarief. In de on-
derstaande tabel staan de nieuwe 
tarieven aangegeven. Het Wmo-
tarief blijft gelijk. Vanaf 1 januari 
2016 gaat de OV-taxi verdwijnen 
voor reizigers zonder Wmo-indi-
catie. Reizigers zonder Wmo-indi-
catie kunnen vanaf 1 januari 2016 
van het regulier OV gebruik ma-
ken. Voor reizigers met een Wmo-
indicatie blijft de OV-taxi in 2016 
gewoon rijden. 

Velsen-Zuid - Vervelen in de va-
kantie? Niet op boerderij Zorgvrij 
in Spaarnwoude. Daar is in de 
zomer genoeg te beleven. Er zijn 
altijd wel kalfjes op de boerderij 
en daarnaast zijn er geiten, konij-
nen en kippen. Kinderen kunnen 
dagelijks een mooie raamhan-
ger met lieveheersbeestjes knut-
selen. Rond de boerderij zijn di-
verse (natuur-)speurtochten met 
leuke opdrachten uitgezet. Hoe 
maak je bijvoorbeeld van een pa-
pier een beker om uit te drinken 
en welke diertjes kom je in het 
bos tegen. De rugzakjes en op-
drachten voor de speurtocht zijn 
te huur bij de receptie. Aan het 
eind van de middag komen de 
koeien naar binnen voor het mel-
ken, kom maar kijken. Wil je de 
verse melk een keer proeven? 
Dan kun je voor een euro verse 
melk halen in de melkdrive. In de 
boerderij zijn diverse spellen te 
doen. Boven in de boerderij is de 
nieuwe tentoonstelling Koeien-
geloei. Een educatieve tentoon-
stelling over Nederlandse koeien. 
Rond de boerderij liggen speel-
tuinen en het spinnenbos waar 
kinderen lekker kunnen ravot-
ten. Trek gekregen van de boe-
renomgeving? Bij het naastgele-
gen restaurant Onder de Plata-
nen is het prima vertoeven. In de 
vakantie is de boerderij alle da-
gen open van 10.00 tot 17.00 uur.

Zomervakantie 
op Zorgvrij

Technisch College 
Velsen in de prijzen
IJmuiden - Een team van de af-
deling Voertuigentechniek van het 
Technisch College Velsen hebben 
19 juni meegedaan aan de Sunri-
der-rally in Schagen. Daar moes-
ten ze met hun zelf ontwikkelde 
ligfiets een parcours van zo’n der-
tig kilometer afleggen. Het resul-
taat: een eerste prijs in de klas-
se ‘design’, en een tweede prijs 
in de klasse ‘innovatie’! Deze ral-
ly is een onderdeel van de Tech-

no Challenge. Dit is een regionaal 
doe-programma waarmee bedrij-
ven, scholen en de overheid sa-
men invulling geven aan het lan-
delijke Techniekpact 2020. Scho-
lieren uit het voortgezet onderwijs 
bouwen en onderhouden als team 
een aerodynamische ligfiets. De 
teams voeren ook elk jaar enkele 
technische innovaties door aan de 
fiets. En dat is de jongens van het 
Technisch College prima gelukt!
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Leuke nieuwe winkels 
op het Marktplein

IJmuiden - In het grote pand 
op Marktplein 52-54, waar op 
de begane grond De Gezelli-
ge Woonwinkel al weer  ge-
ruime tijd is gevestigd, zijn 
op de eerste verdieping on-
langs drie nieuwe winkelunits 
in gebruik genomen door drie 
vrouwelijke, startende, on-
dernemers:  Wilma Jong, Ka-
rin Lina en Patty Vegt.

De dames zijn geen bekenden 
van elkaar, maar het toeval heeft 
ze in deze situatie bij elkaar ge-
bracht. ,,Alle drie waren we, on-
afhankelijk van elkaar, op zoek 
naar een mogelijkheid om met 
een eigen kledingwinkeltje te 
beginnen en de mogelijkheid, 
om in dit pand een winkelunit 
te kunnen huren voor een zeer 
aantrekkelijke huurprijs, heeft 
ons alle drie over de streep ge-
trokken’’, licht Wilma toe.  
,,Mijn collectie bestaat uit da-
meskleding voor de grotere ma-
ten en daarnaast begeleid ik, als 

ervaringsdeskundig coach, men-
sen die wel een aantal kilo’s wil-
len afvallen onder de naam Feal 
Great’’, vervolgt Wilma. 
Patty heeft als specialisatie he-
renkleding voor mannen in de 
leeftijdscategorie van een jaar of 
40 en ouder.
,,Voor een complete outfit kun-
nen heren bij mij terecht en, ex-
clusief voor deze regio, verkoop 
ik kwaliteitskleding van het be-
kende Duitse merk Mavellis’’, 
vertelt zij. En Karin, die al een 
paar maanden eerder haar intrek 
in dit pand had genomen, heeft  
alles op het gebied van baby- en 
peuterkleding, kraampakketten 
en accessoires.
,,Hier vind je de leukste winkels 
van IJmuiden onder één dak. Als 
gezin hoef je dus niet eindeloos 
te shoppen, want hier hebben 
we alles bij elkaar. Met de trap 
of met de lift naar boven en je 
vindt beslist het kledingstuk van 
je gading’’, vertellen de dames 
enthousiast in koor.

Lustrumfeest 
op Toermalijn

Driehuis - Donderdag 25 juni 
vierde basisschool De Toermalijn 
haar 20-jarig jubileumfeest. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid had-
den de kinderen een klassiek mu-
ziekstuk ingestudeerd. Daarvoor 
hebben ze workshops gevolgd 
onder leiding van Jantje Wurff en 
Eke Wijngaard van Kunstencen-
trum Velsen. Hierbij studeerde 
Jantje met de kinderen het mu-
ziekstuk De Bolero in en Eke was 
verantwoordelijk voor de aankle-
ding op het schoolplein. De ver-
siering was gemaakt van afval-
materiaal: plastic flessen en plas-
tic doppen. De feestdag start-
te om half negen met het hij-
sen van de vlag en het onthul-
len van het nieuwe logo, gevolgd 
door het nieuwe schoollied, spe-
ciaal gemaakt voor de Toermalijn. 
Natuurlijk hoort bij een feest een 
taart. Die stonden bij terugkomst 
van het plein klaar in alle klassen 
klaar voor de kinderen. Om 12.00 
uur werd De Bolero uitgevoerd op 
het schoolplein in aanwezigheid 
van heel veel ouders en belang-
stellenden. Opa’s, oma’s en leer-
lingen zaten in het orkest. Het op-
treden was in heel Driehuis te ho-
ren. Als klap op de vuurpijl gaven 
de leraren een spetterend optre-
den. Kleurig en zonnig werd de 
dag afgesloten met een heerlij-
ke lunch voor kinderen en ouders.

Dockside 
tijdens koffie-

concert
Santpoort-Noord - Zondag 5 ju-
li speelt Dockside het maandelijks 
koffieconcert in de Ruïne van Bre-
derode. Dockside speelt muziek 
vol weemoed en verlangen, passie 
en levenslust. Aan de basis hier-
van ligt de Ierse muziek, die bruist 
als een goed glas Guinness. Al 20 
jaar weten Marc, Marleen, André 
en Jos het publiek met hun Iers 
getinte muziek te raken en te ver-
maken. Zij hebben een reputatie 
opgebouwd in het vertolken van 
ontroerende ballades uit de rij-
ke Ierse historie, afgewisseld met  
drink-, strijdliederen. Ook de Ierse 
dansmuziek in de vorm van horn-
pipes, jigs en reels komt aan bod. 
Terugkerende thema’s zijn de zee, 
het vissersbestaan en heimwee 
naar Ierland. Hun Ierse, Schotse, 
Jiddische en Nederlandse tradi-
tionals of zelfs recentere songs- 
zijn allemaal door deze vier mu-
zikanten op eigen Dockside-wij-
ze gearrangeerd. Met  accorde-
on, gitaren, viool en contrabas 
en meerstemmige vocalen trekt 
Dockside al meer dan 20 jaar de 
aandacht in Noord-Holland en ver 
daar buiten. Aanvang koffiecon-
cert: 11.30 uur tot 13.00 uur. Bij 
mooi weer buiten, anders binnen 
rond het haardvuur. Entree Ruï-
ne: Volwassenen 3 euro, kinderen 
1,50 euro. Na afloop is er de hoed 
voor de muzikanten.

Nu ook leden vanuit de visserij

IJPOS groeit door
IJmuiden - Samenwerken, gro-
ter groeien en de wereld la-
ten zien wat er in de haven van 
IJmuiden allemaal te koop is op 
het gebied van services in de 
offshore-, maritieme- en visse-
rijsector. De ambitie van IJPOS 
is duidelijk. Belangrijke stappen 
om deze ambitie te verwezen-
lijken, zijn inmiddels gezet: een 
nieuwe naam, een nieuw logo en 
groei van het aantal leden.
Richting de visserij, maar ook 
richting de offshore- en mari-
tieme sector. Als gevolg van de 
toetreding van bedrijven vanuit 
de visserij staat de naam nu voor 
IJmuiden Port Services. IJPOS 
blijft IJPOS. De bij IJPOS aange-
sloten bedrijven delen de ambi-
tie om als IJPOS door te groei-
en, want groei betekent dat je 
als organisatie nog meer voor de 
bedrijven kunt betekenen. Rich-
ting aannemers van grote pro-
jecten (denk aan de bouw van 
de nieuwe zeesluis), maar ook 
richting andere belangrijke sta-
keholders. Onlangs werden de 
nieuwe naam en het nieuwe lo-
go door de leden goedgekeurd 
en werden ook een nieuwe voor-
zitter en een nieuw lid van be-
stuur aangewezen: respectieve-
lijk Henk Wessel en Bert Zijl.

Gesprekken met vertegenwoor-
digers van de verschillende 
IJmuidense bedrijven vinden in-
middels plaats. Met name de ge-
zamenlijkheid in de haven wordt 
als zeer positief ervaren, waarbij 
de samenwerking op één vier-
kante kilometer en het elkaar 
gunnen van opdrachten voor 
veel ondernemers van door-
slaggevende betekenis is om 
lid te worden. Doordat onder-
nemers elkaar de bal toespelen, 
zijn mooie gezamenlijke projec-
ten van de grond gekomen. Al-
le samenwerkende bedrijven zijn 
wat dat betreft allemaal ambas-
sadeur van IJPOS. 
Het vergroten van de naamsbe-
kendheid van IJPOS en de on-
derlinge samenwerking staan 
hoog op de prioriteitenlijst van 
IJPOS. Het organiseren van een 
event tijdens de SAIL-IN Para-
de op 19 augustus draagt daar 
in belangrijke mate aan bij. Op 
deze dag heeft IJPOS het Fortei-
land exclusief tot haar beschik-
king en worden de vertegen-
woordigers van de aangesloten 
bedrijven en hun relaties uitge-
nodigd het nautische spekta-
kel vanaf deze bijzondere plek te 
aanschouwen. Meer weten over 
IJPOS? Zie www.ijpos.nl.

Beklim de Mont 
Ventoux in het Theater

Velsen - De tour gaat bijna be-
ginnen! De meest legendarische 
bladzijden van de Tour de France 
- roemrijk of juist tragisch - zijn 
geschreven op de hellingen van 
de Mont Ventoux. Op geen enke-
le andere berg uit de Tour zijn ren-
ners ooit zo diep gegaan, over wei-
nig cols hebben schrijvers zulke 
prachtige boeken geschreven. De 
ontroerende, hilarische en scherpe 
roman over ‘de Kale Bergreus’ van 
Bert Wagendorp werd in ons land 
een bestseller. Hou je van wielren-
nen? Kom dan naar ‘Ventoux’ op 
woensdag 2 december (20.15 uur) 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
Wanneer oude vrienden terugke-
ren in het leven van Bart wordt hij 
herinnerd aan de zomer van 1982. 

De zomer van de hopeloze liefde 
voor de mooie Laura, van het ver-
raad en van de dood door schuld 
op de Mont Ventoux. De dood van 
een dichter. Een jonge kunste-
naar. De vrienden besluiten terug 
te gaan, met de racefietsen op het 
dak, hun sores op de trekhaak en 
de verloren tijd op de achterbank. 
Wat is er dertig jaar geleden ge-
beurd? Met Cees Geel, Chris Ta-
tes, René van Zinnicq Bergman 
en Dennis Rudge. Bert Wagen-
dorp geeft in de Stadsschouwburg 
Velsen een gratis inleiding vooraf-
gaand aan de voorstelling en ver-
telt het publiek graag meer over 
zijn succesroman ‘Ventoux’.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 

Velsen - Twee jubilarissen zijn 
in het zonnetje gezet voor hun 
jarenlange belangeloze inzet 
voor het Rode Kruis.
Als blijk van waardering voor 
het vele werk dat de vrijwilligers 
elk jaar weer verrichten, krijgen 
de vrijwilligers door het bestuur 
jaarlijks een uitgebreide barbe-
cue aangeboden. Vrijdagavond 
was de garage van de afdeling 
ingericht met gezellige zitjes en 
was er een tafel vol met heer-
lijke salades en verschillende 
soorten vlees. 
Maar voordat er gegeten kon 
worden richtte voorzitter Mees 
Hartvelt het woord tot de aan-
wezigen. Tot haar verbazing 
werd Sandra Okker door hem 
naar voren geroepen. In zijn 
toespraak tot haar memoreerde 
de voorzitter dat Sandra in 2005 
als vrijwilligster bij de afdeling 
Haarlem was begonnen. La-
ter volgde de overstap naar de 
afdeling Velsen, waar ze naast 
vrijwilligster ook op een enthou-
siaste manier als instructrice 
zeer actief is. Als blijk van waar-

dering overhandigde de afde-
lingsvoorzitter haar de oorkon-
de en medaille uit voor 10 jaar 
trouwe dienst. Hierna werd Mi-
chel Lacroix naar voren geroe-
pen om eveneens een medail-
le en de bijbehorende oorkon-
de in ontvangst te komen ne-
men. Voorzitter Hartvelt sprak 
ook Michel toe en memoreer-
de dat hij het Rode Kruis met de 
paplepel heeft binnengekregen 
aangezien zowel vader als moe-
der Lacroix ook al jaren zeer be-
trokken Rode Kruis vrijwilligers 
zijn. Aangestoken door het Ro-
de Kruis virus kwam Michel in 
mei 2005 als vrijwilliger eerste 
hulp bij de afdeling Velsen. Ook 
was hij 6 jaar lid van de mate-
riaalploeg van de Geneeskundi-
ge Eenheid. Vanaf juli 2009 is hij 
ook nog zeer actief als plaats-
vervangend coördinator verbin-
dingen van de afdeling. Hierna 
spelde voorzitter Hartvelt hem 
de medaille op en overhandigde 
hem de oorkonde voor 10 jaar 
trouwe dienst verleent aan het 
Rode Kruis Velsen.
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Strategische IJmond Agenda

Steeds meer samenwerking
Sterker staan als IJmondregio – 
dat willen de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen. Er is 
een strategische IJmond agen-
da voor gemaakt, die de colleges 
van burgemeester en wethouders 
van de drie gemeenten op don-
derdag 25 juni 2015 hebben aan-
geboden aan de IJmondcommis-
sie en aan de eigen gemeentera-
den.

De drie gemeenten willen nauwer 
samenwerken in het belang van hun 
inwoners, het bedrijfsleven en an-
dere organisaties. Zo wordt voor-
gesteld om een gezamenlijke vi-
sie op de detailhandel te maken. De 
transformatie van het sociaal do-
mein – betere organisatie van de 
zorg, jeugdhulp en werk – staat op 
de agenda, evenals het onderwerp 
recreatie en toerisme. 

Samenwerking in de IJmond is niet 

nieuw. Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen hebben in de voorbije jaren al 
verschillende richtinggevende do-
cumenten vastgesteld, zoals de mo-
biliteitsvisie en de visie luchtkwali-
teit. De overkomst van taken op het 
gebied van zorg, jeugdhulp en werk – 
de decentralisaties – is mede dank-
zij de samenwerking naar behoren 
verlopen.

De bereikbaarheid van de regio 
wordt gezamenlijk aangepakt – 
denk aan de tweede pont en andere 
maatregelen in verband met de slui-
ting van de Velsertunnel. En de cri-
minaliteit in het havengebied wordt 
in IJmondverband opgepakt. 

De strategische IJmond Agenda is 
een ‘levend’ document. Agendapun-
ten die zijn uitgevoerd worden ver-
vangen door nieuwe onderwerpen 
van gesprek. Dit alles met het doel 
om de regio te versterken. 

WZNH op bezoek in Velsen
Afgelopen vrijdag was Velsen 
gastgemeente voor de leden van 
Welstandszorg Noord-Holland 
(WZNH). Sinds 1 januari heeft Vel-
sen haar welstandstoezicht uitbe-
steed aan deze organisatie, be-
staande uit architecten en ande-
re deskundigen op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit. Dit jaar werd 
de jaarvergadering van de WZNH 
in Velsen gehouden. Daarna stond 
een bezoek aan Oud-IJmuiden op 
het programma. 

Aftrap
Het thema luidde: Oud IJmuiden, mo-
dern wonen op historische grond. Het 
ochtendprogramma begon in het ge-
meentehuis van Velsen met een wel-
kom door  Ronald Vennik, wethou-
der Ruimtelijke Ordening. Aanslui-
tend waren er lezingen over de nieu-
we Omgevingswet, de monumenten 
in Velsen en de huidige bouw en nieu-
we planopzet in Oud-IJmuiden. Ook 
vertelden Marlenne Schrijver en Ag-
nes de Boer van Beleef Oud-IJmui-
den over de geschiedenis van de voor-
malige vissersplaats. Historisch per-
spectief is immers van groot belang 
bij planologische herontwikkeling en 
inrichting van de openbare ruimte. 

Op pad
Een gebied gaat pas echt leven, als je 
het met eigen ogen hebt gezien. Van-
daar dat de projectontwikkelaar BPD 
en de gemeente een excursie hadden 
georganiseerd door Oud-IJmuiden. 
De deelnemers waren zichtbaar on-
der de indruk van het in oude glorie 
herstelde Thalia Theater en een toe-
lichting van aannemer HSB Bouw op 
de nieuwe woningen aan de Oranje-
straat en de nieuwste ontwikkelingen 
voor dit gebied. Op de foto (Reinder 
Weidijk) het bezoek van de jaarverga-
dering van de WZNH in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis.

Kansen&Zo: kansrijk project

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in de gemeente Vel-
sen, zoals:

15 – 19 juli Zomerfestival De Kennemerlaan Leeft 
1 augustus Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur 
8 augustus Dutch Valley, 13.00  tot 23.00 uur   
9 augustus LatinVillage Festival, 13.00 tot 23.00 uur
1 t/m 8 augustus 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.

Burgemeester en wethouders 
bezochten afgelopen dinsdag 
het buurtcentrum De Spil. Hier 
organiseert Kansen&Zo activi-
teiten voor kwetsbare burgers 
van Velsen, zodat zij zich kunnen 
ontwikkelen in de brede zin des 
woords.

De Stichting Welzijn nam in 2013 

het initiatief tot dit samenwer-
kingsproject, waarbij ook de ge-
meente nauw betrokken is. Pro-
jectleider Ans Keet praatte het col-
lege bij. Deelnemend aan de activi-
teiten ervoer het gemeentebestuur, 
dat de kracht in de ontmoeting zit. 
Op de foto’s (Ko van Leeuwen) ne-
men burgemeester en wethouders 
deel aan een heerlijke lunch. 
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Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er fi les op de 
N203 en N246, omdat er geen 
goede oost-westverbinding is 
tussen de A8 en de A9. Deze ver-
keersproblemen leiden  tot ern-
stige overlast in Krommenie en 
Assendelft, zoals sluipverkeer, 
geluidhinder en slechte lucht-
kwaliteit. Het project Verbinding 
A8-A9 zoekt daar een oplossing 
voor.

Er worden zeven alternatieven on-
derzocht om de verbinding te ver-
beteren. Maar wat de één een prima 
oplossing vindt, is voor de ander he-
lemaal niet wenselijk. Er is een arti-
kelenserie 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 tegen-
gestelde, belangen er spelen.

Alternatief 7: N203 Oost 
Dit alternatief tast, van alle nieu-
we wegverbindingen, het landschap 
het minst aan. Het sluit aan op de 
N203 naast de nog te bouwen wijk 
Kreekrijk. De projectontwikkelaar 
voorziet een verminderde woon-
kwaliteit en is tegen. LTO is juist 
voorstander van dit alternatief om-
dat het weinig hinder geeft aan de 
agrarische bedrijven. Op de websi-
te www.verbindinga8-a9.nl kunt u 
hun argumenten lezen en bekijken 
via een korte animatie.

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Woont u er prettig? Of is de buurt 
onveilig? Dat wil het wijkteam 
graag weten en daarom komen ze 
met een wijkmobiel naar u toe. Op 
maandag 6 juli staat  het wijkteam 
klaar aan het Stratingplantsoen in 
Velsen-Noord.

In een wijkteam zitten politie, stich-
ting Welzijn, jongerenwerkers, wijk-
platforms, woningcorporaties en de 
gemeente. Zij zetten zich in om alle 

wijken van Velsen lee� aar te hou-
den en horen uw suggesties graag. 
Met al uw opmerkingen, vragen en 
ideeën over de lee� aarheid in de 
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt 
er een kopje ko�  e of thee bij.

In Velsen-Noord  staat het wijkmo-
biel op maandag 6 juli van 15.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie of vra-
gen bij Rob Plessius, relatiemana-
ger gemeente Velsen, telefoon 0255-
567369. 

Groente, fruit-en tuinafval 
In de zomer wordt de groene bak 
altijd fl ink gevuld met tuinafval. 
Prima natuurlijk. Maar wilt u ook 
uw etensresten zoals kipkluifjes 
van een barbecue en de fruitres-
ten in de groene bak doen? Want 
deze etensresten zijn juist nodig 
voor het maken van groen gas en 
compost.

In de zomer kan het gebeuren dat uw 
gft-container gaat stinken vanwege 
het warme weer. Hoe kunt u dit voor-
komen en uw gft-container schoon 
houden? Zet in ieder geval de contai-
ner op een koele plek en gooi alleen 
droog afval in de container. Maak de 
container regelmatig schoon en leg 
een oude krant onderin. Dit verge-
makkelijkt het legen van de contai-
ner, zodat er geen afval achter blijft. 
Ook kunt u biozakken of papieren 
gft-zakken gebruiken. Deze zijn te 
koop in de supermarkt. 

Wat gebeurt er met uw gft?
Bij composteren wordt het gft ver-
teerd tot natuurlijke voedingsstof 
voor de land- en tuinbouw, voor 
tuinaarde en potgrond. Bij vergis-
ten wordt uw gft in drie weken door 
bacteriën gedeeltelijk afgebroken. 
Hierbij wordt biogas gevormd, dit 
wordt groen gas. Gas waarmee hui-
zen kunnen worden verwarmd en 
waarop je kunt koken. De prut die 
achterblijft in de vergister nadat 
het biogas eruit is, wordt omgezet in 
compost.

Informatie 
U kunt veel meer kwijt in de groe-
ne container dan u denkt, zoals al 
uw etensresten, groente-, fruit- en 
tuinafval. Wilt u weten wat u pre-
cies kunt doen in de groene bak? 
Kijk hiervoor op uw digitale afval-
kalender. Op www.indegoeiebak.nl 
vindt u meer informatie hierover.

Tijdens zomermaanden

Verbod voor surfers eerste 
gedeelte IJmuider strand
In de maanden juli, augustus en 
september zijn kite-en windsur-
fers in zone 1 (het eerste stuk van-
af de Zuidpier) zowel in zee als 
op het IJmuider strand niet toe-
gestaan. Het is te gevaarlijk als 
de sportbeoefenaars hier in aan-
raking komen met de zwemmers. 
Bovendien is dit strandgedeelte 
tijdens het zomerseizoen druk be-
volkt door zonaanbidders en is er 
geen plaats voor surfers, die hun 
plank naar de zee brengen. 

Voor het activiteitenstrand in zone 
3 (zie a� eelding) geldt deze beper-
king niet. Hier is het doorgaans min-
der druk. Op de brede stranden van 
Velsen zou er voldoende ruimte voor 
zowel de recreatieve strandbezoe-
ker als beoefenaren van sport en spel 
zijn. Toch zijn er afzonderlijke zones 
op het strand aangewezen waarbin-
nen recreatieve en sportieve activi-
teiten plaatsvinden. 

Steeds vaker signaleren toezicht-
houders en politie op het strand dat 
kite- en windsurfers te dicht langs 
de kust door de recreatiezone varen, 
wat in de zomermaanden gevaar op-
levert voor zwemmers. Het college 

heeft daarom besloten in de zomer-
maanden kite- en windsurfers in zo-
ne 1 op het IJmuider strand niet lan-
ger toe te staan. Het spreekt voor 
zich, dat de recreatiestranden in zo-
ne 2 en 4 verboden zijn voor surfers.

In verband met droogte

Extra inspectie van kades
De huidige droogte houdt 
een langere periode aan. 
Daarom houdt het Hoog-
heemraadschap van Rijnland 

vanaf woensdag 1 juli a.s. de 
kades in onze gemeente extra 
in de gaten. Meer informatie 
op www.rijnland.net/droogte.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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.

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Leren en ervaren aan het IJmuider strand
Het Kust Informatie Centrum (KIC) 
staat er weliswaar nog niet, maar 
de afgelopen weken mochten drie 
klassen basisschoolleerlingen al 
wél een ochtend de schoolban-
ken verruilen voor het strand. Kin-
deren kunnen niet vroeg genoeg 
vertrouwd zijn met natuur en mi-
lieu. Vandaar dit educatieve pro-
ject van de gemeente in samen-
werking met het Pieter Vermeulen 
museum en de Reddingsbrigade.

IJmuider Reddingsbrigade
Leerlingen van de Toermalijn, de 
Franciscusschool en de Beekvliet 
waren uitgenodigd om het werk van 
de IJmuider Reddingsbrigade te 
aanschouwen. Ze beklommen de to-
ren om door eigen ogen te zien hoe 
het strand en zijn badgasten in de ga-
ten gehouden wordt. Ook mochten 
de kinderen de voer- en vaartuigen 
bekijken.

Flora en fauna
Minstens zo interessant zijn de fl o-
ra en fauna van het strand. Met hulp 
van de vrijwilligers van het Pie-
ter Vermeulen museum leerden de 
kinderen schelpen te benoemen, de 
temperatuur te meten van het zee-
water en met een getijdetabel in de 
hand te kijken naar de gevolgen van 
eb en vloed.

Zwerfvuil  
Zwerfvuil heeft aandacht nodig. De 
kinderen kregen dan ook uitleg over 
het verschil in a� raaktijd van bij-
voorbeeld een bananenschil en een 
plastic drinkfl esje. Na een kwartier-
tje afval zoeken waren de  leerlingen 
geschokt door zoveel kunststofafval 
tussen het zand.  

Info
Op de hoogte blijven over de ontwik-
kelingen rondom het Kust Informa-

tie Centrum? Zie de website van de 
gemeente, www.velsen.nl onder het 

kopje Projecten. (foto: Gemeente 
Velsen)

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
20 juni 2015 tot en met 26 juni 
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zandershof 47, verbouwen bedrijfs-
pand naar woning (24/06/2015) 
10654-2015;
Middenhavenstraat 20-22, voort-
zetten gebruik als atelierruim-
te, ontwerpruimte en werkplaats 

(22/06/2015) 
10451-2015;
Dennekoplaan 58, plaatsen carpoort  
(25/06/2015) 10687-2015;
Roerstraat 69 A, wijzigen kan-
toorruimte naar woonruimte 
(25/06/2015) 10703-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Molenstraat 9 (gemeentelijkmonu-
ment), vernieuwen  bestaande kozij-
nen (22/06/2015) 10902-2015.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 9, plaatsen dakkapel 

voorzijde en uitbouwen  1ste  verdie-
ping (26/06/2015) 10810-2015;
Amsterdamseweg 12 H, vervan-
gen brandweer oefencontainers 
(22/06/2015) 10432-2015;
Oude Pontweg 2 (Velsertunnel)
(rijksmonument), renoveren Velser-
tunnel (25/06/2015) 10699-2015;
Heuvelweg 6-8, kappen 7 bomen 
(22/06/2015) 10433-2015;
Minister van Houtenlaan 5, kappen 
boom (24/06/2015) 10908-2015.
 
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan ong., kappen 
4 bomen (23/06/2015) 10510-2015.

Velserbroek

Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, slopen be-
staande bebouwing (24/06/2015) 
10604-2015;
Reyndersweg 7, wijzigen pergola 
(22/06/2015) 10460-2015;
Leeghwaterweg 7, aanbrengen tus-
senvloer (23/06/2015) 10527-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 

wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Leeuweriklaan 41, plaatsen 2 dakka-
pellen (26/06/2015) 7532-2015;
Platanenstraat 50, vervangen-
de nieuwbouw Vellesan College 
(19/06/2015) w14.000633;
Ahornstraat 40, plaatsen dakopbouw 
(26/06/2015) 7567-2015.

Driehuis
Middeloolaan 16, vergroten 1ste  ver-
dieping (29/06/2015) 7713-2015.

Santpoort-Noord

Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Vinkenbaan 9, vervangen damwand 
(23/06/2015) 2187-2015;
Vinkenbaan 11, vervangen damwand 
(23/06/2015) 5487-2015.
 
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 178, plaatsen woon-
wagen (30/06/2015)  5502-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren kas en 
lantaarnpaal en wijzigen bestem-

mingsplan voor 4 pensionpaarden 
(26/06/2015)
6824-2015.

Ontwerpbesluit- uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 6 juli 2015 geduren-

de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.

Santpoort-Noord
Nabij Hoofdstraat, Vlielantweg en 
Broekbergenlaan – het oprichten 
van damwanden t.b.v. HOV Haar-
lem-IJmuiden,  deeltracé 1, 5839-
2015.

Aanvragen (vervolg)

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen

Mountainbikewedstrijd Moun-
tainbike Beach Battle, strand Vel-
sen-Noord, 29 november 2015 
u15.004204 (22/06/2015);
Giant Tour Ride 2015, te Amsterdam-

Sloten doorkomst Velsen tussen 9.00 
en 12.00 uur, 4 juli 2015 u15.004431 
(25/06/2015);
2Generations Beach Edition, Villa 
Westend, Westlaan 41 te Velserbroek, 
4 juli 2015, u15.004331 (29/06/2015);
Huttenbouw Velserbroek, grasveld 

Grote Buitendijk t.o. nr. 214 Velser-
broek, 6 t/m 9 juli 2015 dagelijks 
van 10.00 tot 18.00 uur u15.004813 
(29/06/2015);
Strandzeilwedstrijden, recreatie-
strand van IJmuiden (groot gedeelte 
van zone 2), 10 en 24 oktober, 14 en 28 

november, 12 en 26 december 2015, 
u15.004395 (30/06/2015);
Organisatie van Circus Sijm, par-
keerterrein zwembad De Heerendui-
nen, Heerenduinweg 6 te IJmuiden, 
21 tot 27 september 2015 u15.004639 
(30/06/2015).
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