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Feestmaand is begonnen
Velsen - Het zijn drukke 
tijden voor Velsenaren die 
van een feestje houden. 
Na Driehuis is deze week 
IJmuiden aan de beurt. 
Een week later barst het 
feest los in Santpoort.

Woensdagmiddag is de vijf-
de editie van Zomerfestival 
.IJmuiden van start gegaan 
op het Kennemerplein, waar 
een prachtig feestterrein met 
een indrukwekkend hoofd-
podium is opgebouwd. Daar 
staan tot en met zondag el-
ke avond optredens gepland 

van lokale en landelijk be-
kende artiesten als Sharon 
Doorson, The Dirty Daddies 
en Xander de Buisonjé. Van-
daag (donderdag) staat de 
Rabobank IJmond Korte-
baan van IJmuiden op het 
programma. Vrijdag wordt er 
gevolleybald, zaterdag vindt 
de jaarmarkt plaats en zon-
dag wordt het festival afge-
sloten met de foodmarkt. Al-
le informatie staat in de spe-
cial die vorige week bij de-
ze krant is verschenen. Deze 
is te downloaden via www.
zomerfestivalijmuiden.nl en 

www.jutter.nl. 
Als het feest in IJmuiden 
is afgelopen, dan begint in 
Santpoort de opbouw van 
het jaarlijkse dorpsfeest. Van 
zaterdag 29 juli tot en met 
zaterdag 5 augustus vinden 
er in het dorp maar liefst 40 
evenementen plaats voor 
jong en oud. Volgende week 
verschijnt het complete pro-
gramma in deze krant. Wie 
nu alvast meer wil weten 
(bijvoorbeeld over inschrij-
ven) kan terecht op www.
dorpsfeestsantpoort.nl. (fo-
to: Zomerfestival .IJmuiden)

Nieuwe rotonde
binnen vier weken klaar
Velsen - Maandag star-
ten de werkzaamheden 
aan de doorgaande rou-
te door Driehuis. Het gaat 
om het gedeelte tussen de 
rotonde bij het IJspaleis en 
zwembad de Heerendui-
nen.

Tussen 24 juli en 20 augus-
tus wordt er eerst gewerkt 
aan de Waterloolaan en aan 
twee rotondes. Er komt een 
nieuwe rotonde op de huidi-
ge kruising Zeeweg/Minis-
ter van Houtenlaan/Water-
loolaan.
Het doorgaand autoverkeer 
wordt omgeleid. Dit geldt ook 

voor de buslijnen 286 en 3. 
Fietsers en bromfietsers kun-
nen wel langs de werkzaam-
heden rijden.
Groot onderhoud van deze 
wegen biedt de gelegenheid 
om meteen de verkeersveilig-
heid op deze route te verbe-
teren. De verwachting is dat 
het verkeer hierdoor beter 
kan doorrijden en er minder 
onveilige situaties ontstaan.  
Ook komen er vrijliggende 
fietspaden bij de rotondes en 
worden bushaltes verplaatst. 
Om te zorgen dat de afslui-
ting zo kort mogelijk duurt, 
wordt er gewerkt tussen 07.00 
en 21.00 uur (op maandag tot 

en met zaterdag). Vanaf zon-
dag 20 augustus zijn de ro-
tonde Driehuizerkerkweg, de 
Waterloolaan en de nieuwe 
rotonde Minister van Hou-
tenlaan weer open voor alle 
weggebruikers.
Na 20 augustus volgen direct 
asfalteringswerkzaamheden 
aan de  Zeeweg (fase 2) en 
een stukje van de Heeren-
duinweg (fase 3). Deze we-
gen zijn dan niet te gebruiken 
voor het autoverkeer. Zie ook 
www.velsen.nl > werkzaam-
heden. Dit project is mede 
tot stand komt met financië-
le steun van Provincie Noord-
Holland.
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Erik Baalbergen legt wekelijks 
een typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een eve-
nement, soms gewoon van-
wege de mooie taferelen die 
IJmuiden doorgaans te bieden 
heeft of bijzondere gebeurte-
nissen die plaatsvinden. Ach-
ter elke foto schuilen wetens-
waardigheden over IJmuiden. 
Deze week aandacht voor de 
voormalige John F. Kennedy-
school.
In Zeewijk, op de hoek waar 
de Keetberglaan overgaat in 
Snippenbos, verrijzen in het 
kader van het project ‘Pionie-
ren in IJmuiden’ vijfentwin-
tig zelfbouwwoningen. ‘Bouw 
jij je eigen droomhuis met uit-
zicht op zee?’ vraagt de lo-
catiesheet ‘Snippenbos’ van 
de gemeente. Je huis zal wel 
erg hoog moeten worden om 
de zee vanaf je dak te kunnen 
zien… maar de locatie is mooi!
Velen zullen zich ongetwij-
feld herinneren dat dit ter-
rein al eerder bebouwd is ge-
weest en dat vele IJmuidena-
ren hier jarenlang hun school-
dagen hebben doorgebracht. 
Op dit terrein stonden name-
lijk de John F. Kennedyschool, 
later De Zandloper geheten, 
en de kleuterschool De Zee-
ster. De Kennedyschool start 
in 1964 vanuit de Heilig Hart-
school aan de Eenhoornstraat, 
die het aantal leerlingen van 
het snelgroeiende IJmuiden 
niet aankan. Onder leiding 
van schoolhoofd Geer Kramer 
start de Kennedyschool in een 
lokaal van de H. Hartschool en 
twee noodlokalen aan de Een-
hoornstraat. Na jaren op ver-
schillende locaties te hebben 
gezeten wordt begin 1969 in 
de nieuwbouwwijk Zeewijk 

de eerste steen gelegd voor 
een eigen schoolgebouw met 
zeven lokalen aan de Keet-
berglaan.
In oktober 1969 vindt de eer-
ste schooldag plaats met ruim 
200 leerlingen. Straatverlich-
ting, een telefoonaansluiting 
en beplanting rond de school 
komen pas maanden later. 
Opvallend aan het gebouw is 
het steenreliëf van Nico Betjes 
dat aan de gevel aan de kant 
van de Keetberglaan is inge-
metseld: de zon die haar stra-
len uitzendt. Aan dit kunst-
werk ontleent de school haar 
vignet. In augustus 1970 start 
de kleuterschool De Zeester, 
gelegen achter de Kennedy-
school. In 1972 legt de ge-
meente een sportveld naast 
de school aan. In 1985 worden 
de lagere scholen en kleuter-
scholen samengevoegd tot 
basisscholen. De Kennedy-
school en de Zeester gaan 
verder als de Kennedyschool. 
In 1995 fuseert de Kenne-
dyschool met de Eenhoorn-
school tot De Zandloper.
In 2008 (het jaar van de foto) 
wordt wegens een tekort aan 
leerlingen afscheid genomen 
van de locatie aan de Keet-
berglaan en gaat De Zandlo-
per door op haar locatie aan 
de Eenhoornstraat. In 2015 
verhuist De Zandloper naar 
het nieuwbouwcomplex ver-
derop aan de Eenhoornstraat 
en wijzigt de naam in ‘De Ze-
fier’. Het verlaten schoolge-
bouw aan de Keetberglaan is 
jaren geleden al gesloopt. Het 
terrein is nog enkele zomers 
gebruikt voor de huttenbouw; 
in 2014 voor het laatst. Deze 
zomer klinken er weer bouw-
geluiden maar nu voor perma-
nente hutten…

Kofferbakmarkt op 
Groothelmduin
IJmuiden - Zondag 23 ju-
li wordt weer een kofferbak-
markt gehouden op het par-
keerterrein van Groothelm-
duin 9 bij sportpark Zee-
wijk). Net als vorige keer zal 
het weer vol staan met auto’s 
waarvanuit de mensen hun 
spullen zullen verkopen.
Wie ook aan deze markt wil 
deelnemen kan gewoon aan-
sluiten (reserveren is niet no-

dig). De kosten zijn vanaf 10 
euro per auto. De markt be-
gint om 8.00 uur en zal om 
15.00 uur eindigen. Op de 
markt is een toilet aanwezig. 
Voor meer informatie: 0255-
518380 of 06-57539029. De 
volgende kofferbakmarkt is 
gewoon weer op het Velser-
duinplein (achter de Hema) 
en wordt gehouden op 20 
augustus.

Hair In: al 30 jaar 
stijlvol en professioneel
Velserbroek - In 1987 open-
de Hair In haar deuren aan 
de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord. De naam Hair In is ver-
zonnen omdat ze een van de 
eerste salons waren die zon-
der afspraak werken. Annelies 
Heck nam in 1998 de scepter 
over van Jac van Westerop en 
heeft de salon opgebouwd met 
stylisten die hun vak verstaan. 
Ben jij die sociaal onderne-
mende klant die houdt van de 
goede dingen in het leven? 
Dan ben je bij Hair In aan het 
goede adres. Ze laten je baden 
in luxe met een persoonlijke 
touch. Ze weten hoe jij je haar 
het liefste draagt en je je kof-
fie het liefste drinkt. Je loopt 
bij Hair In de deur uit met de 
coupe van de dag en blakend 
van zelfvertrouwen. Ondertus-
sen zijn ze pas geleden voor de 
tweede keer verhuisd, en is de 

salon nog stijlvoller en gezel-
liger geworden waar je heer-
lijk op je gemak aan de gezel-
lige tafel met een sjiek kopje 
koffie kan wachten. Het vaste 
team gaat er nog zeker 30 jaar 
bijtellen en heet je graag wel-
kom aan Galle Promenade 36 
in Velserbroek. 
Voor vragen kun je altijd bellen 
op 023-5385075. 
Dit feestje laten ze niet zomaar 
voorbij gaan. Van 1 juli tot en 
met 31 aug doet iedere klant 
mee met de jubileumloterij met 
als hoofdprijs: een jaar lang 
gratis knippen! 
En verder zijn er stijltangen, 
verzorgingsproducten, goodie-
bags en veel meer mooie prij-
zen te winnen. De trekking is 
begin september.
En de leus van Hair In is: ‘Je 
bent al mooi, wij maken je bij-
zonder!’

IJmuiden - Op zaterdag 
22 juli wordt er van 9.00 tot 
16.30 uur een rommelmarkt 
tijdens de jaarmarkt in de 
Kennemerlaan gehouden. Er 
zijn weer veel kramen die vol 
liggen met van alles en nog 
wat. Wie ook zijn overtollige 

spullen wil verkopen kan een 
kraam à 23 euro huren. Bel 
voor informatie of reserve-
ringen voor een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023. 
De eerstvolgende markten bij 
de Vomar zijn 5 en 26 augus-
tus.

Rommelmarkt tijdens 
jaarmarkt Kennemerlaan
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20 JULI

Zomerfestival IJmuiden met 
om 13.00 start Harddraverij op 
de Kennemerlaan. Met kermis. 
‘s Avonds muziek van Fun-
ky Diva Ezz en Peter de Haas. 
www.zomerfestivalijmuiden.nl
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Scootmobieltocht van 11.00 
tot 13.00 uur vanaf Klein Cen-
traal, Santpoort-Zuid. 
Buitenplaats Beeckestijn 
tentoonstelling Dubbelportret, 
werk van Emo Verkerk en Ri-
carda Vaitiekunas. Open van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf 
en Innovatie’ tot 20 augustus.

21 JULI

Zomerfestival IJmuiden met 
Beach Volleybal op het Kenn-
merplein. Muziek Jetset Live 
en Sharon Doorson. En ker-
mis. www.zomerfestivalijmui-
den.nl
Buitenplaats Beeckestijn 
tentoonstelling Dubbelportret, 
werk van Emo Verkerk en Ri-
carda Vaitiekunas. Open van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf 
en Innovatie’ tot 20 augustus.

Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Young Art Festival in Park 
Westerhout te Beverwijk. 
Meer informatie op: www.
youngartfestival.nl

Smaakmarkt van 17.00 tot 
21.30 uur op Julianaplein te 
Wijk aan Zee. Deze keer treedt 
Seaside Big Band op. 

The Workmates spelen om 
21.00 uur in Café de Wijk, Alk-
maarseweg 59 te Beverwijk. 
Toegang is gratis. 

22 JULI

Zomerfestival IJmuiden. 
Jaarmarkt op de Kennemer-
laan. En 5 versus 5 straatvoet-
baltoernooi. Muziek van DJ 
Jack en The Dirty Daddies. 
En kermis. www.zomerfestiva-
lijmuiden.nl
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.

Eerste Spaarndamse kunst-
markt, van 11.00 tot 17.00 uur 
aan de Westkolk. De hele dag 
muziek van Peter Blanchette 
op archgitaar. Het driekwar-
tiersconcert is om 14.00 uur 
met Koor Canto, entree voor 
concert 5 euro, kinderen tot 
12 jaar gratis. Toegang markt 
is vrij.
Buitenplaats Beeckestijn 
tentoonstelling Dubbelportret, 
werk van Emo Verkerk en Ri-
carda Vaitiekunas. Open van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.
Paraview spirituele beurs in 
Apollo Hotel IJmuiden, Ken-
nemerboulevard, IJmuiden 
aan Zee. Van 12.00 tot 17.30 
uur. Entree 6,50 euro, 65+ 5 
euro en jeugd tot 12 jaar gra-
tis, mits onder begeleiding.
Young Art Festival in Park 
Westerhout te Beverwijk. 
Meer informatie op: www.

youngartfestival.nl
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf 
en Innovatie’ tot 20 augustus.

The Read Shop, Marktplein, 
IJmuiden: Cees de Baare sig-
neert zijn nieuwe jeugdboek 
Cyber Jack. Van 13.00 tot 
15.00 uur.
Young Art Festival in Park 
Westerhout te Beverwijk. 
Meer informatie op: www.
youngartfestival.nl

23 JULI

Zomerfestival IJmuiden met  
Foodmarkt vanaf 14.00 uur op 
Kennemerplein. Met kermis. 
Muziek van 16.00 tot 20.00 uur 
Heer & Meester, Berenice van 
Leer en Susanne Alt. En van 
20.00 tot 23.30 uur Boston Tea 
Party en Xander de Buisonjé. 
www.zomerfestivalijmuiden.nl
Kofferbakmarkt op parkeer-
terrein Groothelmduin (bij 
sportpark Zeewijk) in IJmui-
den. Van 08.00 tot 15.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn 
tentoonstelling Dubbelportret, 
werk van Emo Verkerk en Ri-
carda Vaitiekunas. Open van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.
Paraview spirituele beurs in 
Apollo Hotel IJmuiden, Ken-
nemerboulevard, IJmuiden 
aan Zee. Van 11.00 tot 17.30 
uur. Entree 6,50 euro, 65+ 5 
euro en jeugd tot 12 jaar gra-
tis, mits onder begeleiding.
Zomerfestival Marquette van 
12.30 tot 17.30 uur op Land-
goed Marquette te Heems-
kerk. Festival met straatthe-
ater, cultuur en fantastische 
bands. 
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf 
en Innovatie’ tot 20 augustus.

▲

24 JULI

Telstar Soccer Camp voor 
de jeugd van 6 tot 10 jaar 
en 11 tot 15 jaar. Van 10.00 
tot 16.00 uur. Aanmelden 
via www.sctelstar.nl/soccer-
camps. 
Huttenbouw Velserbroek 
op het natuurterrein aan de 
Grote Buitendijk (teegenover 
nr. 214).
Sonrise tot en met 28 ju-
li op het asfalt bij Zwanen-
bloemplantsoen in Velser-
broek. Jongeren kunnen ie-
dere middag en avond geniet 
van sport, spel en creativiteit. 
Deelname gratis.
Zomeravondconcert op ca-
rillon van Agathakerk te Be-
verwijk van 20.00 tot 21.00 
uur. Deze keer speelt vaste 
beiaardier Gerda Peters. Toe-
gang gratis. 

25 JULI

Telstar Soccer Camp voor 
de jeugd van 6 tot 10 jaar 
en 11 tot 15 jaar. Van 10.00 
tot 16.00 uur. Aanmelden 
via www.sctelstar.nl/soccer-
camps. 
Inloopspreekuur Soci-
aal Wijkteam van Santpoort, 
Driehuis en Velsen-Zuid, in 
Het Terras, Dinkgrevelaan 17, 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf 
en Innovatie’ tot 20 augustus.

Liemve Uitvaartbegeleiding 
houdt een informatie-avond 
met thema ‘Zullen we eens 
over de dood praten?’ aan de 
Kennemerlaan 167 in IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur, vanaf 
19.00 uur is men welkom.
Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een extra markt.

26 JULI

Telstar Soccer Camp voor 
de jeugd van 6 tot 10 jaar 
en 11 tot 15 jaar. Van 10.00 
tot 16.00 uur. Aanmelden 
via www.sctelstar.nl/soccer-
camps. 
Extra Publieksdag Fort-
eiland: met één afvaart om 
12.45 uur met MS Kon. Em-
ma vanaf Kop van de Haven. 
Terug om 15.15 uur. Zie www.
ijmuidenserondvaart.nl.
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf 
en Innovatie’ tot 20 augustus.
Buitenplaats Beeckestijn 
kindervertelmiddag voor 4-8 
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten 6 euro per kind. Kan 
ook als verjaardagspartijtje in-
fo 06-26038252. 
Braderie. Iedere woensdag 
in juli en augustus vindt de 
avondbraderie van Egmond 
aan Zee plaats vanaf 17.00 
uur.

27 JULI

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Koffieochtend bij Klein Cen-
traal Santpoort-Zuid. Van 
11.00 tot 12.30 uur. Info: 023-
5375830.
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot pu-
ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf 
en Innovatie’ tot 20 augustus.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda
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Afgelopen zaterdag las ik 
de column van Youp van 
het Hek  die hij schreef naar 
aanleiding van het overlij-
den van Tijn en zijn laatste 
regel trof mij omdat hij daar 
de essentie van het vrijwil-
ligerswerk benoemde. Hij 
schreef namelijk dat je stin-
kend rijk wordt als je iets 
voor niets doet. En zo is het 
maar net. We denken wel 
eens dat onze maatschappij 
steeds meer verhardt, maar 
intussen zijn er nog altijd 
duizenden vrijwilligers ac-
tief voor hun medemens. Al-
leen al bij ons Hospice zijn 
er zo’n negentig vrijwilligers 
die zich met hart en ziel in-
zetten voor onze gasten. Ge-
heel vrijwillig! Maar dat wil 
niet zeggen dat het ook vrij-
blijvend is. Omdat we met 
en voor mensen werken is 
het heel belangrijk dat we 
kwaliteit leveren en dat we 
goed georganiseerd zijn. 
Om deze kwaliteit te waar-
borgen is er door de Neder-
landse Organisatie Vrijwilli-
gerswerk een keurmerk in-
gesteld. Met het keurmerk 
wil de NOV stimuleren toe 
te werken naar een bepaald 
kwaliteitsniveau. Organisa-
ties die het NOV-keurmerk 
krijgen, kunnen op een ob-
jectieve manier laten zien 
dat zij het vrijwilligerswerk 
succesvol en aantrekkelijk 
hebben georganiseerd. Vrij-
willigers weten dat ze bin-
nen die organisaties  kun-
nen rekenen op voldoende 
mogelijkheden om zich met 
succes in te zetten. Voor do-
nateurs en gasten is het zin-
vol te weten dat de orga-
nisatie haar vrijwillige inzet 
goed heeft geregeld! Omdat 
we vinden dat wij een or-
ganisatie zijn die zijn zaak-
jes goed voor elkaar heeft 
en dat onze vrijwilligers el-
ke dag weer professione-
le kwaliteit leveren zijn we 
begin van dit jaar een tra-
ject gestart om dit keurmerk 
te krijgen. Iedereen heeft er 
hard aan gewerkt, want zo’n 
keurmerk krijg je niet zo-
maar. Je moet namelijk niet 
alleen weten dat je elke dag 
goed werk levert, maar je 
moet dit ook kunnen aan-
tonen. Het traject eindigde 
onlangs in een “audit” door 
een keurmeester. Vol trots 
kan ik nu melden dat we 
het keurmerk hebben ver-
kregen.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Hei-
deberg

Vrijwillig, 
maar niet 

vrijblijvend

Heemstede - Het pand 
ademt sfeer uit, de prachti-
ge collecties kleding, siera-
den, hoeden, schoenen en 
tassen evenzeer. Mystique 
doet haar naam eer aan, de 
winkel in tweedehands de-
signerkleding en accessoi-
res (aangevuld met heden-
daagse stukken) aan de He-
renweg 142 is een feestje om 
te betreden. ,,Het pand stamt 
uit 1654 en maakte onder-
deel uit van de caréboerderij 
die hier toen was. De boerde-
rij is later opgedeeld in delen. 
De winkel was destijds de 
stal”, vertelt Petra van Ooijen, 
al vele jaren het gezicht van 
Mystique. De zeer hoge toe-
gangsdeuren van het pand 
herinneren nog aan de ou-
de tijd. Wat mooi dat die in 
ere zijn gebleven… Binnen 
vind je een geweldige collec-
tie tweedehands kleding van 
bekende ontwerpers. LaStra-
da, Cavalli, LaDress, Paul 
Schulte, Pauw… je waaiert 
er door juweeltjes van ont-
werpen. Blouses, jasjes, pan-
talons, jurken, rokjes… ove-
rigens van maat 34 tot en 
met 46. ,,We staan bekend 
om onze gala- en cocktail-

jurken, zeker vandaag de 
dag met eindexamenfeest-
jes waar meisjes in gala wil-
len verschijnen”, geeft Petra 
aan. Gala- en cocktailjurken 
zijn heel het jaar te koop bij 
Mystique maar worden maar 
elke 2 tot 3 maanden wordt 
ook deze collectie vernieuwd.
Wie niet per se in gala wil 
maar toch droomt van exclu-
sieve designermerken hoeft 
niet naar Parijs of Milaan of 
de PC Hooft. Die kan gewoon 
bij Mystique in Heemstede 
terecht. De kleding is dan wel 
gedragen maar wordt alleen 
verkocht als het ‘zo goed als 
nieuw’ is. Petra kijkt heel kri-
tisch naar kleding die wordt 
ingebracht. ,,Die blijft hier zes 
weken in consignatie, dus 
de collectie wordt vaak ver-
nieuwd.’’ Last van de online-
shopper heeft ze nauwelijks. 
,,Ik heb ook een webwinkel 
maar de meeste vrouwen wil-
len de exclusieve stoffen toch 
echt zelf voelen, de ontwer-
pen goed bekijken”, zegt Pe-
tra.
Herenweg 142, Heemste-
de. Meer weten? Bel 023-
5286271 of kijk op www.mys-
tiqueheemstede.nl.

Voor alle actieve 
tennissers van 50plus
IJmuiden - Van maandag 31 
juli tot en met vrijdag 4 au-
gustus wordt het 19e Open 
50plus toernooi van LTC de 
Heerenduinen gespeeld. Het 
toernooi wordt voor de derde 
keer gesponsord door Zicht 
risico- en verzekeringsadvi-
seurs.
Onderdelen waarvoor kan 
worden ingeschreven zijn 
Dames Dubbel, Heren Dub-
bel en Gemengd Dubbel in 
de speelsterkte 6,7,8 en 9. De 
wedstrijden worden gespeeld 
tussen 10.00 en 16.30 uur.

Evenals de voorgaande jaren 
worden de deelnemers inge-
deeld in poules. De maximale 
speeltijd per wedstrijd is an-
derhalf uur. 
Op vrijdag 4 augustus wordt 
het toernooi om 15.00 uur 
afgesloten met live-muziek 
door de zanger Cock Zwa-
nenburg.
Inschrijven kan nog tot en 
met zaterdag 22 juli 20.00 uur 
via www.toernooiklapper.nl 
of www.ltcdeheerenduinen.
nl. Het inschrijfgeld is 10 eu-
ro per onderdeel.

Wereldrestaurant Beverhof

Neem je kind 
gratis mee uit eten

Beverwijk - Vanaf morgen 
sluiten de scholen in onze re-
gio hun deuren voor de zo-
mervakantie. Vier de zomer 
samen met je kinderen bij 
Wereldrestaurant Beverhof! 
De hele maand juli mag per 
betalende volwassene één 
kind tot en met 11 jaar gratis 
gebruik maken van het uitge-
breide buffet. Het restaurant 
beschikt bovendien over een 
grote inpandige speelruimte, 
waar de kinderen zich na de 
maaltijd heerlijk kunnen ver-
maken.
Een tafelvoetbalspel, super-
grote bouwblokken, diverse 
toestellen om te kunnen klim-
men en klauteren, zelfs een 
heuse glijbaan is aanwezig. 
Voor de kinderen zijn er vol-
op mogelijkheden om zich te 
vermaken. De ouders kunnen 
via een beeldscherm in de er-
naast gelegen restaurantzaal 
een oogje in het zeil houden, 
terwijl ze zelf nog lekker ge-
nieten van de gerechten uit 
verschillende landen. Van Ja-

panse sushi tot Italiaanse piz-
za en van vers gebakken kan-
goeroevlees tot oer-Holland-
se poffertjes, het is er alle-
maal. Speciaal voor de kin-
deren is er zelfs een verlaagd 
deel van het buffet, waar ze 
zelf iets lekkers kunnen uit-
kiezen en opscheppen. Ook 
de enorme hoeveelheid na-
gerechten zal bij de kinderen 
zeker in de smaak vallen. Niet 
alleen liggen er diverse soor-
ten vers fruit, ook zijn er diver-
se soorten mousse en schep-
ijs. En wat te denken van de 
grote chocoladefontein? Het 
restaurant beschikt over maar 
liefst 650 zitplaatsen en is dus 
ook zeer geschikt voor perso-
neelsfeesten. Dankzij de uit-
gekiende indeling is er on-
danks deze omvang toch een 
knusse sfeer gecreëerd. 
Wereldrestaurant Beverhof 
is dagelijks geopend van-
af 16.30 uur. Kijk op www.
wereldrestaurantbeverhof.nl 
voor een mooie video-impres-
sie van het restaurant.

Bekijk de collectie
van het PVM online
Driehuis - Vorig jaar is foto-
graaf Mark Sassen begon-
nen met het fotograferen van 
een selectie van de collec-
tie van het Pieter Vermeu-
len Museum. Inmiddels zijn er 
zo’n 1000 item gefotografeerd. 
Mark heeft een filmpje met 
een mooie compilatie van een 
aantal objecten uit de collectie 
gemaakt: wel eens een Ever-
vis gezien? Bekijk een Knob-
belzwaai in vlucht, een Water-
ral, Torenvalk, het skelet van 
een dolfijn….. De impressie is 
te zien op www.pietervermeu-
lenmuseum.nl.
Het filmpje sluit af met het 
lied ‘Pieter Vermeulen Mu-
seum moet blijven’, gezon-
gen door de kinderen van de 

Franciscusschool tijdens het 
aanbieden van de meer dan 
3000 handtekeningen aan Te 
Beest om te onderstrepen dat 
het museum, met de prachti-
ge collectie en alle activiteiten 
moeten blijven voor iedereen. 
Welk aspect van het museum 
vindt u dat zeker moet blijven 
bestaan? Laat het ons weten! 
Mail of reageer via Facebook 
of Twitter.
De gefotografeerde selectie 
van de collectie is te zien via 
thecollectioncloud.nl. De con-
servator van het museum is 
druk bezig met het beschrij-
ven van alle gefotografeerde 
exemplaren zodat ze online 
gepresenteerd kunnen wor-
den.

Mooie tweedehands 
kleding bij Mystique





20 juli 20178

Zoals iedereen vast en ze-
ker weet krijgen wij in de ge-
meente verschillende mooie 
nieuwbouwprojecten. Daar is 
niks mee denk je dan, toch 
echter…
Al enige tijd houdt een van 
de projecten ons bezig. Het 
nieuw te bouwen apparte-
mentencomplex aan het Plei-
adenplantsoen is voor ons 
buurtbewoners ondertus-
sen een nachtmerrie aan het 
worden. 
Tijdens een voorlichtings-
avond werd ons keurig me-
degedeeld dat de af- en 
aanvoer via het Pleiaden-
plantsoen zou plaatsvinden 
en wij hiervan geen hinder 
zouden ondervinden. Nu be-
grijpen wij ook wel dat daar 
waar gewerkt wordt er na-
tuurlijk enige overlast zal 
zijn. Maar dat de hekken bij-
na bij ons binnen staan en 
de vrachtwagens op en aan 
rijden en al je meubilair staat 
te trillen en dat sommige van 
de bouwvakkers het nodig 
vinden het bouwterrein om 
te toveren tot een groot dis-
co-terrein en dan zelf met 
van die oorbeschermers op 
een tractor zitten, terwijl wij 
mogen ‘genieten’, ach, dit 
nemen we allemaal op de 
koop toe.
Het probleem waar het ei-
genlijk over gaat is dat de 
hekken tot aan onze stoep-

rand zijn geplaatst en de 
fi etsers/bromfi etsers en 
scooters het geweldig vinden 
om de stoep als rijweg te ge-
bruiken. Want ja, er is nie-
mand die hen corrigeert en 
er staan geen verbodsbor-
den of hekjes die hen duide-
lijk maken dat de stoep toch 
echt voor voetgangers is. 
Ook voor onze buurtkinder-
tjes geeft dat zeer veel ver-
warring want op de stoep 
mag je spelen en lopen 
toch? Nu moeten de kinders 
en ook wij volwassenen aan 
de kant springen op deze 
stoep na het getoeter of ge-
bel van deze overige wegge-
bruikers. 
Hetgeen ons het meest 
stoort als buurtbewoners is 
dat zowel de gemeente Vel-
sen als ook de projectont-
wikkelaar doet of het de nor-
maalste zaak van de wereld 
is. Ondanks dat wij allen al 
menige keer van ons heb-
ben laten horen. Een oude-
re buurtbewoner heeft haar 
been al opengehaald door-
dat zij met haar fi ets niet 
goed langs het hek kon lo-
pen. Ik ben benieuwd wie de 
volgende is die zich bezeert 
of overhoop wordt gereden. 
Want afstappen doen de 
(brom)fi etsers echt niet.

Naam en adres bekend bij 
de redactie

Gemeente niet in 
beroep tegen Sinneveld
Santpoort-Zuid - De ge-
meente Velsen gaat toch niet 
in hoger beroep tegen fi rma 
Sinneveld betreffende de op-
gelegde dwangsom. De recht-
bank oordeelde dat boerderij 
Sinneveld niet hoeft te betalen. 
Aanvankelijk tekende het col-
lege pro-forma hoger beroep 
aan, nu hebben zij besloten 
dit hoger beroep in te trekken. 
Het college kan zich toch vin-
den in de bijzondere omstan-
digheden die door de recht-
bank zijn beschreven in de uit-
spraak. 
Het gaat dan om de verplichte 
verhuizing van boerderij Sin-
neveld naar een andere loca-
tie. Omwonenden zijn tegen 
vestiging van het agrarisch 
bedrijf aldaar, maar Sinneveld 
heeft te maken met problemen 
met vergunningen op de hui-
dige bedrijfslocatie, vandaar 
de dwangsom. De verplaat-
sing van de boerderij is wel-
iswaar opgenomen in het be-
stemmingsplan De Leck en de 

Bergen, maar naast de bezwa-
ren van omwonenden is er ook 
een probleem met de nieuwe 
ontsluitingsweg over het spoor. 
Raadslid Sander Smeets van 
D66 Velsen heeft het college 
vragen geteld over de termijn 
van de verhuizing. Het college 
ziet nu in dat zij niet kunnen 
handhaven tegen de illega-
le opstallen omdat de verhui-
zing op korte termijn niet haal-
baar is. Zij verwachten dit wel 
binnen een aantal jaren, maar 
kunnen zelf geen nieuwe lo-
catie aanwijzen, zij volgen het 
bestemmingsplan. Het doel 
van de verplaatsing was mede 
om de onbewaakte spoorweg-
overgang weg te halen. Bewo-
ners hebben verzocht de over-
gang veiliger te maken. Om de 
veiligheid op en rond het spoor 
in Santpoort-Zuid te kunnen 
verbeteren wordt er een alter-
natieve ontsluitingsweg gerea-
liseerd en worden de twee niet 
actief beveiligde overgangen 
opgeheven. 

Burgemeester mag 
ingrijpen bij overlast
Velsen - Per 1 juli 2017 
kreeg de burgemeester van 
Velsen de mogelijkheid ste-
viger in te grijpen bij woon-
overlast. Later dit jaar zal dit 
in de APV (Algemene Plaat-
selijke Verordening) worden 
bekrachtigd. 
Nu is er alleen sprake van 
aanpassing van een artikel 
in de Gemeentewet. Als er 
sprake is van woonoverlast 
wordt dit gewoonlijk aange-
pakt door het aanzetten tot 
een gesprek tussen betrok-
kenen, door buurtbemidde-
ling, samenwerking in het 
Noodteam en tenslotte door 

een gedragsaanwijzing door 
de burgemeester of huis-
uitzetting door de verhuur-
der. In zeer ernstige gevallen 
(overlast of criminaliteit) mag 
de burgemeester een wo-
ning tijdelijk sluiten. 
Een gedragsaanwijzing kan 
bijvoorbeeld inhouden dat 
ieman geen geluidsoverlast 
mag veroorzaken in een wo-
ning. Houdt de persoon zich 
niet aan de afspraak dan kan 
een boete worden opgelegd. 
Mocht het tot een rechtszaak 
komen dan worden de kos-
ten daarvan op de veroorza-
ker van de overlast verhaald. 

Tentoonstelling 
Dubbelportret

Velsen-Zuid - Buitenplaats 
Beeckestijn en gastcurator Tan-
ya Rumpff zijn er in geslaagd de 
werken van Ricardas Vaitieku-
nas en Emo Verkerk bijeen te 
brengen in de tentoonstelling 
‘Dubbelportret’. Deze tentoon-
stelling, die tot en met 1 okto-
ber is te bezoeken, toont stil-
levens van Vaitiekenas (Litou-
wen) en portretten van Ver-
kerk (Nederland). Beide schil-
ders behoren tot de belangrijk-
ste van hun land. Ricardas Vai-
tiekunas werkt in de traditie van 
het Expressionisme en toont 
landschappen en stillevens 
waarin Tijd, Verval en Dood zijn 
belangrijkste onderwerpen en 
metaforen zijn. Een klok, sche-
dels of op schedels lijkende 
stenen komen vaak in zijn wer-
ken voor. Essentieel zijn daarbij 
kleurgebruik en techniek. De 
portretten van Emo Verkerk be-
horen tot een apart genre. Het 
zijn opdrachtportretten maar hij 
doet geen concessies naar de 
opdrachtgever toe. Hij toont lef, 
een opdracht beweegt hem in 
een bepaalde richting waar al-
les is toegestaan en waaruit de 
schilderkunst als grote winnaar 
tevoorschijn komt. Elk portret is 
een schilderkundig universum, 
een ode aan de schilderkunst. 
Zie ook www.buitenplaats-
beeckestijn.nl.

Zomerkamp 
Zeekadetkorps
IJmuiden - Van 22 tot en met 
28 juli houdt het Zeekadetkorps 
Nederland haar jaarlijkse zo-
merkamp. Aan dit kamp doen 
13 van de 19 aangesloten korp-
sen mee, waaronder het Zeeka-
detkorps IJmond. Hellevoetsluis 
vormt de uitvalsbasis voor het 
kamp, waarbij dan volop ge-
bruik kan worden gemaakt van 
het Haringvliet voor de maritie-
me evenementen. Het doel van 
het zomerkamp is het op een 
plezierige manier in de praktijk 
toetsen van de door de korps-
leden opgedane nautisch/mari-
tieme kennis en vaardigheden, 
het bevorderen van de band en 
onderlinge saamhorigheid tus-
sen de plaatselijke korpsen. Om 
het zomerkamp goed en veilig 
te laten verlopen wordt de or-
ganisatie van het zomerkamp 
gesteund door de Koninklijk 
Marine, in de vorm van per-
soneel en het ter beschikking 
stellen van een aantal sloe-
pen en overig materieel. Zee-
kadetkorps IJmond neemt deel 
aan het zomerkamp met haar 
korpsschip Zaandam, dat haar 
vaste ligplaats heeft tegenover 
de Loswal (Kanaaldijk) in IJmui-
den.

Santpoort-Noord - Het 
Ramsis Podium krijgt tijdens 
het Dorpsfeest Santpoort een 
dubbele uitsmijter van for-
maat. De acht dagen livemu-
ziek bij Ramsis worden op 
zaterdag 5 augustus afge-
sloten door Wild Romance, 
de legendarische band van 
wijlen Herman Brood die nu 
wordt geleid door zijn ster-
gitarist en mede-songwriter 
Danny Lademacher. Vooraf 
brengt the Cosmic Carnaval 
een ode aan Fleetwood Mac.
Er blijkt een verrassende 
band te zijn tussen Wild Ro-
mance en het Ramsis Podi-
um, want de leadzanger is 
sinds enige tijd Edgar Koe-
lemeijer. Deze muzikant uit 
Wormer heeft al vele malen in 
Santpoort opgetreden, onder 
andere met twee verschillen-
de Stones-coverbands. Nu 
kruipt hij in de huid van Her-
man Brood als hij klassiekers 
als Saturday Night en Never 
Be Clever vertolkt.  Daarnaast 

is gitarist David Hollestel-
le deel van Danny Ladema-
cher’s Wild Romance. Hij 
maakte Brood acht jaar als 
bandlid mee tot diens zelf-
verkozen dood in 2001.
Het optreden van Wild Ro-
mance zal vooraf worden ge-
gaan door the Cosmic Carna-
val, een bijzondere band die 
eveneens landelijke uitstra-
ling heeft. The Cosmic Car-
nival heeft onder andere De 
Grote Prijs van Nederland 
gewonnen, maakte tot nu toe 
drie albums en staat bekend 
om zijn opzwepende live-
shows. Zo sluit de band ieder 
jaar de Parade af.  
Dit najaar gaat the Cosmic 
Carnaval de theaters in met 
het werk van de roemruch-
te Brits-Amerikaanse band 
Fleetwood Mac. Het optre-
den op het Ramsis Podium 
wordt gezien als een try-out 
voor deze tour.
Zie ook Facebook/Ramsispo-
dium.
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Dichter tegen kanker aan
Velsen-Noord - De oud-
stadsdichter van Beverwijk, 
Natasja Vermoten (1985) uit 
Velsen-Noord, kreeg onlangs 
te maken met kanker. Daar-
om wil zij kanker een stem 
geven en maakte de dicht-
bundel Dichter tegen kanker 
aan, die zij gratis uitdeelt. Het 
boekje is onder meer te vin-
den in het Antoni van Leeu-
wenhoek ziekenhuis in Am-
sterdam en hopelijk binnen-
kort ook in de regio.
Natasja onderging het zwa-
re proces van behandeling, 
waarbij een deel van haar 
tong is weggesneden en er-
voer de rollercoaster aan on-
begrip, veerkracht en wan-
hoop versus hoop en vragen. 
Natasja: ,,Vragen, zoals ei-
genlijk elke kankerpatiënt 
deze ervaart. Maar zoals ik 
ook in mijn maandenlan-
ge ziekenhuiswandel onder-
vond, men heeft vragen; maar 
vaak blijven ondanks een re-
laas aan onderzoeken, dok-
toren, medicijnen, behande-
ling, lotgenoten en emoties, 
de antwoorden uit. Poëzie is 
voor mij, als oud stadsdichter 
Beverwijk (2015/2016), een 
kernachtige manier iets over 
te willen dragen. En kanker 
is niet kernachtig te verkrij-
gen... Je krijgt het hele pak-
ket aan ellende. En helaas: 
vaak onbegrip. Ineens snap-
te ik de noodzaak van stich-
tingen zoals het KWF. Lang-
zaam begon zich met elk 
nieuw gedicht, een bundel-
tje te vormen, Dichter Tegen 

Kanker Aan. Strijdbaar, zo-
als kanker zelf ook is. De ne-
gentienjarige Margot Mer-
tens uit Velsen-Zuid heeft 
zich aan de vormgeving ge-
waagd, maakte het voor het 
oog aantrekkelijk met haar 
prachtige kunst, die bijzon-
der goed met het thema klik-
te.  Mijn doel met de bundel 
is gratis verspreiding. Men-
sen een handvat, hoop, wa-
pen of soms kreet in de mond 
geven. Omstanders een inkijk 
in een kankerpatiënt. 
Momenteel wordt er gekeken 
of het RKZ ook iets met de 
bundel wil. Door middel van 
wat publiciteit ben ik op zoek 
naar lezers die een hart on-
der de riem nodig hebben, 
maar ook naar sponsors om 
de bundel over groter gebied 
te verspreiden.’’
Voor informatie: ratelaartje@
hotmail.com.

Geslaagd voor 
zwemdiploma

IJmuiden - Op dinsdag 4 juli hebben negen kinderen van de 
OIG-IHD afgezwommen voor hun A-, B- en C-diploma. De 
zwemmertjes hebben veelal meerdere jaren iedere week ge-
oefend onder de enthousiaste leiding van tientallen vrijwil-
ligers om dit resultaat te bereiken. De vreugde bij de leer-
lingen was daarom des te groter, dat zij hun inspanning be-
kroond zagen met het nationale zwemdiploma. Reinout, Elie-
ke, Myrna, Luna, Jelle, Dallena, Paul, David en Lisa: van har-
te gefeliciteerd!

Jeugd voelt 
zich gelukkig 

in Velsen
IJmond - In de drie 
IJmondgemeenten Vel-
sen, Beverwijk en Heems-
kerk hebben bijna 1500 
jongeren meegedaan aan 
een flitspeiling op Face-
book over het wonen in de 
IJmond en de mate van ge-
luk die zij voelen. 810 jon-
ge Velsenaren hebben ook 
meegedaan en aangege-
ven dat ‘wonen in Velsen’ 
een 7,1 krijgt als rapport-
cijfer. 

De ligging en de men-
sen in Velsen worden ge-
waardeerd. Alles is dicht-
bij en ze waarderen de na-
tuur. Nadelen zouden zijn 
dat er te weinig te doen 
is voor jongeren en dat 
er te weinig winkels zijn. 
Ook jongeren hebben last 
van hangjongeren en voe-
len zich soms onveilig. Ook 
vinden zij dat er te weinig 
woningen voor jongeren 
zijn. Desondanks voelen zij 
zich gelukkig met een 7,7. 
50 procent van de deelne-
mers maakt zich soms zor-
gen, 30 procent maakt zich 
weinig zorgen. Onder de 
deelnemers werd een aan-
tal bol.com bonnen verloot.

Zomerfeest IKC IJmond
IJmuiden - Op vrijdag 30 juni 
vond het jaarlijkse zomerfeest 
van het IKC IJmond plaats. 
Dankzij een optimale samen-
werking met KSP Attractie-
verhuur was er sprake van 
een relaxte start. 
Alle kinderen van SBO De 
Boekanier, de Antoniusschool 
en Kenter Jeugdzorg hebben 
de hele ochtend leuke spel-
letjes gedaan. Het thema was 
‘western’. De school was ge-
zellig in het thema ingericht, 
er was zelfs een saloon waar 

je een lekker cocktailtje kon 
drinken! De kinderen kregen 
een spelletjeskaart en konden 
daarmee door de hele school 
spelletjes doen. Er waren ook 
twee echte pony’s van Stich-
ting Vienna waarop iedereen 
een rondje kon rijden.
Het zomerfeest werd mede 
mogelijk gemaakt door een 
groot aantal ouders en spon-
sors. De kinderen en de ou-
derraad van SBO De Boeka-
nier/IKC IJmond bedanken 
iedereen voor hun bijdrage.

Geslaagde primeur
met footgolf in stadion
Velsen-Zuid - Het idee was 
van de excentrieke Telstar-
directeur Pieter de Waard. 
Lopend door een bouwmarkt 
bedacht hij een parcours 
vooral gebouwd van plastic 
buizen en slangen, waarop 
afgelopen zaterdag met suc-
ces voor de allereerste keer 
ter wereld Midget Footgolf 
in een voetbalstadion is ge-
speeld. 
Telstar en Rotaryclub Velsen 
hadden elkaar gevonden om 
het Footgolf Tournament in 
het Rabobank IJmondstadi-
on te organiseren. De Rotari-
ans zagen het evenement als 
een geschikte opvolger van 
de Highland Games, die zij 
jarenlang in park Velserbeek 
hielden.
Veertien bedrijventeams van 

elk vijf mannen en vrouwen 
legden zaterdagmiddag het 
parcours van achttien holes 
af. Zij kregen tips van Simon 
Wetzel, de beste footgol-
fer van Nederland. Het pu-
bliek was ook welkom, aan 
de rand van het veld was een 
horecaplein ingericht en van-
af de oude sta-tribune speel-
de de band Full Count aan-
stekelijke hits. Na afloop ge-
noten de deelnemers en or-
ganisatie van een heerlijk In-
disch buffet.
De opbrengst van de ge-
slaagde middag gaat naar 
drie lokale goede doelen. Het 
kan haast niet anders, of vol-
gend jaar organiseren Rota-
ryclub Velsen en Telstar het 
tweede Footgolf Tournament. 
(foto: Rotaryclub Velsen)

IJmuiden - Op woens-
dagavond 2 augustus is 
er weer de jaarlijks terug-
kerende zomeravondwan-
deltocht in IJmuiden. Deze 
wordt georganiseer door 
w.s.v. De Kennemer Ja-
gers. Die zal starten van-
af de Ichtusburcht aan de 
Fahrenheitstraat 37, 1973 
RJ IJmuiden. Er zijn mooie 
routes van 5, 10, en 15 ki-
lometer uitgezet met dank 
aan de parcoursbouwer. 
Voor inlichtingen kunt u 
de familie Koster bellen 
via 0255-530460 of 06-
54927779. De 5 en de 10 
km starten tussen 18.00 en 
19.00 uur. De 15 km start 
tussen 18.00 en 18.30 uur. 
Inschrijven in de Ichtus-
burcht vanaf 17.45 uur. Het 
inschrijfgeld bedraagt voor 
leden van een wandel-
sportvereniging 3,50 euro, 
zonder medaille en 5 euro 
met medaille. Het inschrijf-
geld bedraagt voor niet-le-
den van een wandelsport-
vereniging 4,50 euro, zon-
der medaille en 6,00 euro 
met medaille.

Zomeravond 
wandeltocht
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Cyber Jack nieuw 
jeugdboek Cees de Baare
IJmuiden – IJmuidenaar 
Cees de Baare heeft onlangs 
zijn vijfde jeugdboek uitge-
bracht, dat de naam Cyber 
Jack kreeg.  Zaterdag 22 ju-
li tussen 13.00 en 15.00 uur 
signeert de schrijver bij The 
Readshop aan het Markt-
plein zijn nieuwe boek.
Cees de Baare (1954) heeft al 
negen boeken op zijn naam 
staan: vier jeugdboeken, drie 
romans en twee dichtbun-
dels. Met dit vijfde jeugd-
boek Cyber Jack wil Cees als 
vader van drie kinderen en 
grootvader van vijf kleinkin-
deren de jeugd erop wijzen 
dat de leeftijdgenoten van de 
hoofdrolspelers in de rest van 
de wereld in veel gevallen in 
heel andere omstandigheden 
leven dan de jeugd in onze 
westerse wereld.
Jack en Stefan gaan tij-
dens de zomervakantie naar 
een cyberkamp waar zij als 
twee vrienden op reis gaan 
via de digitale wereld. Door 
dit kamp en de digitale rei-
zen worden zij versneld we-
reldwijs gemaakt. Dit is nodig 

om later als vertegenwoordi-
gers voor de jeugd over de 
hele wereld, op te komen te-
gen diverse misstanden zoals 
kinderarbeid en kindsolda-
ten. Maar zij reizen ook naar 
het verleden en de toekomst. 
Tijdens deze reizen raken de 
jongens regelmatig in ver-
warring over de misstanden 
die zij zien en meemaken, al 
is het werkelijkheid.

Bootreis voor senioren
Velsen - De commissie 
Bootreis van Stichting Se-
nioren organiseert een 
7-daagse Cruise langs Rijn 
en Moezel met de Rhine 
Princess, van dinsdag 24 
oktober tot en met maan-
dag 30 oktober 2017.  U kunt 
zich hier nog voor inschrij-
ven. De prijs van deze volle-
dig verzorgde reis bedraagt 
515 euro per persoon, op 
basis van twee personen in 
een hut. 
De passagiers vertrekken 
vanuit IJmuiden met de bus 
naar Keulen met onderweg 
een lunch. Aan boord is de 
verzorging volpension van-
af het diner op de eerste 
dag tot en met een warme 
lunch op de laatste dag. Met 
een koffieronde in de och-
tend en theeronde ’s mid-
dags. Voor de vroege vogels 
is er al vanaf 7 uur koffie en 
thee. Ook de avonden zijn 
verzorgd met op de laatste 

avond een captains diner.
Het vertrek is dinsdag 24 
oktober om 9 uur vanaf het 
parkeerterrein bij zwembad 
de Heerenduinen aan de 
Heerenduinweg in IJmui-
den. De boot vertrekt nog 
dezelfde middag naar Kö-
nigswinter   en gaat via Bop-
pard, Rüdesheim, Alken, 
Andernach en  Düsseldorf 
naar Arnhem waar de boot 
op maandag 30 oktober om 
ongeveer 14.00 uur zal ar-
riveren. Daarvan brengt de 
bus de reisgenoten terug 
naar IJmuiden, deze wordt 
om ongeveer 17.00 uur ver-
wacht op het parkeerterrein 
aan de Heerenduinweg. 
De genoemde reiskosten 
zijn zonder reis- en reserve-
ringskosten.
Voor inlichtingen kan men 
terecht bij Stichting Senio-
ren via 0255-510797 of 06-
22197237. Of e-mail naar:  
teunenbetty@online.nl.

De Hypotheker 
sponsort Heerenduinen
IJmuiden - De Hypotheker 
is hoofdsponsor geworden 
van tennisvereniging LTC 
De Heerenduinen. Als een 
parel ligt het tennispark van 
LTC De Heerenduinen ver-
scholen aan het aangren-
zende Nationaal Park Ken-
nemerland. 
Dit tennispark met zijn 12 
gravelbanen is in het oog 
gevallen bij Daniëlle Rabe-
link. Daniëlle Rabelink is 
niet alleen hypotheekad-
viseur maar ook eigenaar 
van, jazeker, De Hypotheker 

IJmuiden aan het Markt-
plein. Om De Hypotheker 
meer bekendheid te ge-
ven is er samenwerking 
gevonden door de tennis-
sport, die tot uiting zal ko-
men in diverse toernooien, 
zodat de naam van het be-
drijf prominent aanwezig 
zal zijn.
Op de foto wordt onder het 
toeziend oog van bestuurs-
lid Arie van Os het sponsor-
contract voor onbepaalde 
tijd getekend door Daniël-
le Rabelink.

Stichting Opkikker 
bedankt gulle gevers
Velsen - Stichting Opkikker 
en de jonge ambassadeur 
Rick Peschar willen alle on-
dernemers en inwoners van 
de gemeente Velsen bedan-
ken voor hun gift tijdens de 
collecteweek van Stichting 

Opkikker. Met name willen zij 
Vomar  IJmuiden bedanken 
voor de statiegeldactie en 
natuurlijk alle collectanten. 
Er is weer  een daverend be-
drag opgehaald van 2.026,11 
euro. Tot volgend jaar!

Bezoek aan glasblazerij
IJmuiden - De afdeling 
IJmuiden-Oost van de De 
Zonnebloem is op bezoek 
geweest bij de glasblazerij in 
Leerdam. Daar aangekomen 
werd men ontvangen met 
een lekker bakje koffie en 
een gebakje. Na het nuttigen 
hiervan ging men de glasbla-
zerij in, waar een demonstra-
tie werd gegeven en werd 
uitgelegd waaraan werd ge-
werkt. Deze keer werd er een 

bloem gemaakt. Een heel in-
tensief en interessant werk 
om te volgen. Na deze de-
monstratie werd de groep ge-
trakteerd op een prima lunch. 
Daarna werd er naar de lig-
plaats van een rondvaartboot 
gewandeld en werd men ver-
rast met een rondvaart op de 
Linge, wat zeer welkom was 
met het mooie weer op deze 
dag. Het was weer een heel 
geslaagd Zonnebloemuitje.

Velsen – Raadslid Verwoort 
van VVD Velsen heeft kriti-
sche vragen gesteld over de 
keuze van het college voor 
de Golfbaanvariant als ver-
binding tussen A8 en A9. In 
december 2014 stemde de 
raad van Velsen in met een 
financiële bijdrage aan de 
realisatie van de verbinding 
tussen de A8 en A9 met als 
gestelde voorwaarde dat de 
Heemskerkvariant wordt ge-
realiseerd, dan wel een vari-
ant die beter bijdraagt aan 
de leefbaarheid en/of be-
reikbaarheid in de IJmond.

Mede dankzij de stem van 
Velsen werd de voorlopige 
Golfbaanvariant gekozen, 
een verbinding ter hoog-
te van de wijk Broekpolder, 
waarvoor de golfbaan moet 
verhuizen en waar de Broek-
polderbewoners niet blij mee 
zijn vanwege de zware mi-
lieubelasting voor hun wijk. 
Maar ook zijn bij deze vari-
ant gevolgen voor de Stel-
ling van Amsterdam, die op 
de werelderfgoedlijst staat. 

De Heemskerkvariant zou 
iets noordelijker liggen en 
gebruik maken van de op- 
en afritten bij Uitgeest. De-
ze variant is echter duurder. 
Opvallend is dat Velsen een 
afwijkende mening had van 
de andere IJmondgemeen-
ten. Daarom heeft de VVD 
gevraagd naar de reden 
hiervoor. Wethouder Vennik 
heeft geantwoord dat voor 
Beverwijk en Heemskerk de 
leefbaarheid in de Broek-
polder zwaarder woog, ter-
wijl Velsen de bredere afwe-
ging doorslaggevend vindt. 
De Golfbaanvariant scoort 
beter op bereikbaarheid dan 
het Heemskerkalternatief. En 
uit de kosten/batenanalyse 
blijkt dat alleen bij de Golfb-
aanvariant de kosten opwe-
gen tegen de baten. Velsen 
vindt overigens dat het niet 
mag leiden tot verlies van de 
Unesco Werelderfgoed-sta-
tus van de Stelling van Am-
sterdam. Volgens wethouder 
Vennik heeft de afwijkende 
mening over deze verbinding 
geen gevolgen voor een ver-
dere samenwerking binnen 
de IJmond.

Vragen over 
golfbaanvariant
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Vive la Driehuis!
Driehuis - Met een groots 
openluchtdiner, beach-
volleybal en lekkere live-
muziek heeft Driehuis dit 
weekend drie dagen feest 
gevierd. Het thema was Vi-
ve la France!

Met dit thema speelde het 
Dorpsfeest Driehuis in op 
de nationale feestdag van 
Frankrijk, die jaarlijks op vrij-
dag 14 juli wordt gevierd. 
Donderdagavond begon het 
feest met een wijnproeve-
rij, hingen er overal Fran-
se vlaggetjes en trad Gerard 

Alderliefste zaterdagmid-
dag met zijn Franse reper-
toire op tijdens Driehuis aan 
tafel, waarbij de dorpsgeno-
ten op z’n Frans aan lange 
tafels midden op de Driehui-
zerkerkweg genoten van een 
heerlijk diner met een Frans 
tintje, dat door kundige vrij-
willigers was bereid.
Op vrijdag- en zaterdag-
avond was er livemuziek van 
twee regionale bands die er 
om bekend staan een feest-
je te kunnen bouwen: Full 
Count en The Local Boyzz. 
(foto: Ton van Steijn).

Feestelijke wandelweek
Driehuis - Woensdagmid-
dag 12 tot en met vrijdagmid-
dag 14 juli is weer de jaarlijk-
se rolstoeldriedaagse gehou-
den. Met medewerking van 
de leerlingen van de Duin 
& Kruidbergschool werd er 
drie dagen een gezellige rou-
te afgelegd door Waterland, 
Beeckestijn en door het dorp 
Driehuis.
Na drie dagen, waarbij de 
leerlingen de bewoners duw-
den en de vrijwilligers voor 
de begeleiding en drinkpos-
ten zorgden, werden zij op-
gewacht door drumband Soli 
en kregen ze een mooie me-
daille, zonnebloemen en gin-
gen ze onder begeleiding van 
de muziek naar Huis ter Ha-
gen.

Deelnemers kunnen weer te-
rugkijken op een geslaagd 
evenement, waar jong en 
oud van hebben kunnen ge-
nieten. Met dank aan ieder-
een, die zich heeft ingezet bij 
de organisatie!
Zaterdagochtend 15 juli wer-
den de bewoners van Huis 
ter Hagen uitgenodigd om tij-
dens het Dorpsfeest Driehuis 
koffie te komen drinken met 
gebak op de Driehuizerkerk-
weg. Door een groep van 18 
bewoners is deze koffieoch-
tend bezocht en daar werd 
enorm van genoten
Met dank aan de vrijwilligers 
van Driehuis voor het verzor-
gen van deze gezellige och-
tend en het halen en brengen 
van de bewoners! 

Driehuis - Met de sloop van voormalig Verpleeghuis Vel-
serduin verdwijnt een stukje historie uit Driehuis. Bijna alle 
Velsenaren kennen wel iemand die hier heeft verbleven of is 
overleden. De herinneringen zitten gelukkig niet vast aan een 
gebouw, want die blijven wel. Niet alleen het woonzorgcen-
trum, maar ook een oude bunker gaat aan het sloopgeweld 
ten onder om plaats te maken voor een nieuwbouwproject op 
deze mooie locatie. (foto: Ronald Dalhuijsen)

Zomer op peuter- 
speelzaal Hummelhoek
Santpoort-Zuid - Op peuterspeelzaal Hummelhoek in 
Santpoort-Zuid is de zomer in alle hevigheid losgebarsten. 
Met de start van een nieuw zomers strand-thema als af-
sluiting van het schooljaar beleven de peuters een paar 
heerlijke laatste weken voordat de zomervakantie begint.
In de klas is een zomers plekje gecreëerd waar de peu-
ters onder een strandparasol gezellig samen met juf, een 
vriendje of even alleen boekjes kunnen lezen over zon, zee 
en strand. Natuurlijk wordt er elke dag ook heerlijk buiten 
gespeeld: zandijsjes of zandsoep maken in de zandbak, 
fijn knoeien en verven met water, schommelen, skippy-
ballen of lekker fietsen!  Peuterspeelzaal Hummelhoek is 
gevestigd in basisschool Brederode Dalton in Santpoort-
Zuid en is elke ochtend geopend van 8.15 uur tot 12.15 
uur. Zie ook www.peuterspeelzalenvelsen.nl.

Santpoort-Zuid - Het cur-
susprogramma 2017-2018 
van de Vereniging Santpoorts 
Belang is online. In het nieu-
we seizoen geven zo’n 70 do-
centen ruim 150 cursussen en 
workshops op het gebied van 
sport en bewegen, bridge, 
creativiteit, gezondheid, in-
formatica, geschiedenis en 
kunstgeschiedenis, muziek, 
koken en talen. 
Naast het vertrouwde cursus-
aanbod is er een ruim aan-
bod aan nieuwe cursussen. 
Ook kunt u in het komende 
seizoen elf bijzondere lezin-
gen bijwonen. Het volledige 
cursusaanbod, alle lezingen 
en alle andere activiteiten van 
de Vereniging zijn te vinden 
op www.santpoortsbelang.nl, 
evenals informatie over data, 
tijdstippen en kosten. Tijdens 
‘t Open Huys op zaterdag 26 
augustus van 14.00 tot 16.00 
uur kunnen geïnteresseerden 
zich nader laten informeren 
door de aanwezige docen-
ten of door de leden van het 
cursusteam. Adres: Bloemen-
daalsestraatweg 201 in Sant-
poort-Zuid.

Programma 
Santpoorts 
Belang mag 

gezien worden

Velsen – Raadslid Els Zorg-
drager van D66 Velsen heeft 
vragen gesteld over de be-
strijding van de Japanse dui-
zendknoop, een exotische 
plant die flink woekert en 
met zijn enorme groeikracht 
ook verhardingen, riolerin-
gen en funderingen kan be-
schadigen. Dat brengt ach-
teraf hoge herstelkosten met 
zich mee. De plant is niet 
meer alleen in Velserbroek, 
maar ook al in Santpoort en 
Driehuis gesignaleerd. Wet-
houder Floor Bal heeft geant-
woord dat de locaties waar 
de planten voorkomen be-
kend zijn. Hier wordt heel 
kort gemaaid, zodat de plan-
ten zich nauwelijks versprei-
den. Deze maand worden 
bewoners geïnformeerd over 
hoe je deze planten het beste 
kunt afvoeren.

Bestrijding 
woekerplant

Velsen - Tot en met maan-
dag 14 augustus is de kas-
sa van de Stadsschouwburg 
Velsen gesloten. Theaterlief-
hebbers kunnen in deze pe-
riode via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl blijven bestel-
len. E-tickets zijn direct in 
huis, papieren kaarten ruim 

voor de start nieuwe seizoen. 
Vanaf dinsdag 15 augustus 
staan de kassamedewerkers 
hen weer graag te woord. 
Naast online is het dan ook 
weer mogelijk om telefonisch 
en aan de kassabalie kaarten 
te bestellen voor het nieuwe 
seizoen.

Zomerpauze schouwburg
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Provincie verleent 
vergunning voor 

windpark Reyndersweg
Velsen - De provincie 
Noord-Holland heeft be-
sloten een definitieve ver-
gunning te verlenen voor 
het windpark Ferrum op de 
Reyndersweg in Velsen-
Noord. De initiatiefnemers 
kunnen nu verdere voorbe-
reidingen treffen voor de re-
alisatie van de windparken.
Beide windparken vallen 
onder de zes herstructure-
ringsprojecten voor Wind op 
Land. In 2020 moet in Noord-
Holland 685,5 mw opgesteld 
vermogen van windener-
gie op land worden gereali-
seerd. De provincie heeft nu 
voor drie parken de defini-
tieve vergunningen verleend. 
De komende maanden ne-
men Gedeputeerde Staten 
ook een besluit over de de-
finitieve vergunning voor de 
beoogde windparken in Am-
sterdam (Nieuwe Hemweg 
en Havenwind) en Velsen 

(Spuisluis).
In Velsen-Noord gaat het 
om de bouw en exploitatie 
van drie windturbines, drie 
kraanopstelplaatsen en één 
inkoopstation aan de Reyn-
dersweg (op het terrein van 
Tata Steel). Het type windtur-
bine is nog niet bekend. Wel 
is duidelijk dat het gaat om 
windmolens met een maxi-
male tiphoogte van 125 me-
ter, een maximale ashoogte 
van 80 meter en een maxi-
male rotordiameter van 90 
meter.
De beschikkingen, verkla-
ringen van geen bedenkin-
gen en de aanvragen en de 
bijbehorende stukken liggen 
van 20 juli tot en met 30 au-
gustus ter inzage op www.
noord-holland.nl/actueel/te-
rinzageleggingen en (digi-
taal) bij het Noord-Hollands 
Archief, Kleine Houtweg 18 
in Haarlem.

Velsen-Noord – Dat het za-
terdag op de open dag niet 
alleen over plantjes en groen-
te ging, bewijst deze foto. Op 
de open dag van Volkstuin-
vereniging Wijkeroog kwam 
Poppentheater Mahna Mah-
na op bezoek om de kinderen 
mee te nemen in de avontu-
ren van Jan Klaassen en Ka-
trijn. En daarna konden ze 
weer lekker buiten in de tui-
nen spelen.

Smikkelen op Zoeff!
IJmuiden - De afgelopen pe-
riode hebben de peuters van 
peuterspeelzaal Zoeff! aan de 
Eenhoornstraat hard gewerkt 
in hun eigen restaurant.
Met het thema ‘Aan tafel al-
lemaal’ hebben de leidsters 
de peuters kennis laten ma-
ken met alle aspecten rond-
om eten en uit eten gaan. 
De laatste twee weken van 
het thema konden ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s reserveren om heerlijk 

te komen eten in het restau-
rant. De kleine obers en koks 
serveerden de pannenkoe-
ken, poffertjes en vlaflips met 
groot enthousiasme. Natuur-
lijk mocht de bediening ook 
een hapje mee-eten met de 
gasten. Het schooljaar werd 
afgesloten met een zon-
nig speeltuinbezoek waar de 
peuters hun ouders nog trak-
teerden op heerlijke modder-
taartjes. Het restaurantthema 
was zeer geslaagd.

PvdA Velsen op
bezoek in Planetenwijk
IJmuiden - Vorige week 
heeft de PvdA Velsen samen 
met de landelijke kandidaat-
voorzitter Gerard Oosterwijk 
een bezoek gebracht aan de 
Planetenwijk in IJmuiden. 
Vrijwilligers van de PvdA Vel-
sen hebben veel inwoners 
gesproken en door het hou-
den van een korte enque-
te gevraagd hoe zij het wo-
nen daar ervaren. Veel men-
sen wonen met plezier in de 
buurt. Vooral de inwoners in 
de seniorenwoningen in de 
Schutterstraat vinden met 
name de sociale omgang met 
elkaar heel fijn: ,,Je bent nooit 
alleen.” Sommigen wonen er 
al tientallen jaren.
Tevreden zijn veel inwoners 
ook over de nabijheid van 
winkels. De Zeewijkpassa-
ge is enorm verbeterd en dat 

wordt als heel positief erva-
ren. Ook de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer is 
uitstekend, de haltes voor het 
openbaar vervoer zijn dicht-
bij.
Wel vinden veel inwoners dat 
er meer onderhoud moet wor-
den gepleegd in de groen-
voorziening. Er staat veel on-
kruid en alleen de grasvelden 
in de buurt worden regelma-
tig gemaaid, terwijl er minder 
aandacht is voor de struiken.
Een aandachtspunt betreft de 
verkeersveiligheid, met name 
voor fietsers op de Planeten-
weg. Ook vinden de inwoners 
van Zeewijk dat automobilis-
ten en scooters te hard rijden, 
vooral bij de straten in de 
buurt van de Lidl. Daar blijkt 
ook regelmatig parkeerover-
last op te treden.

Groep 8 Pleiadenschool 
haalt EHBO-diploma

IJmuiden - Op de Pleiaden-
school krijgen de leerlingen 
in groep 8 elk jaar EHBO-
les van Paulien Braam. Deze 
sluiten zij na een paar weken, 
af met een echt examen.
Dit jaar vond de cursus aan 
het einde van het school-
jaar plaats, tussen het oefe-
nen van de eindmusical en 
voor het kamp. Ondanks de-
ze drukte hebben alle leer-

lingen op het examen laten 
zien, hoe ze het beste kun-
nen handelen met een be-
wusteloos slachtoffer dat 
nog wel ademt, wat ze moe-
ten doen als iemand zich ver-
slikt en als iemand een grote 
wond heeft. Verder weten ze 
nu ook meer over brandwon-
den, snijwonden, kwallenbe-
ten, insectenbeten en andere 
kleine verwondingen.

Poppenkast 
kijken bij de  
volkstuinen

IJmuiden - Deze week heb-
ben de laatste huurders van 
de sociale huurwoningen 
van Het Nieuwe Vroeger hun 
sleutel gekregen.
De werkzaamheden zijn ge-
start in maart 2016. Aan-
nemer Huib Bakker Bouw 
(HBB) bouwde de socia-
le huurwoningen en ook 24 
koopwoningen. Architecten-
bureau Mulleners & Mulle-
ners en Geusebroek en Ver-
heij architecten hebben ie-
der een deel van het project 
ontworpen. 
In de al opgeleverde wonin-
gen zitten sommige bewo-
ners al lekker op hun bank 
terwijl anderen nog druk 
aan het klussen zijn. Met de 
overhandiging van de sleu-
tels zijn alle sociale huurwo-
ningen opgeleverd. Ook de 
vier koopwoningen in Blok 5 
zijn klaar. De koopwoningen 
in Blok 3 zijn nu ook zicht-
baar geworden doordat de 
steiger is weggehaald. Al-
le blokken bij elkaar vor-
men een nieuwe en sfeer-
volle wijk die goed past bij 
Oud-IJmuiden. HBB en Wo-
ningbedrijf Velsen zijn trots 
op het resultaat.

Laatste sociale 
huurwoningen 
Het Nieuwe 

Vroeger klaar

Zingen bij Multivocaal
IJmuiden - Altijd al willen 
zingen? Multivokaal zing leu-
ke tijdloze en nieuwe pop-
muziek in een meerstemmi-
ge uitvoering. Het koor is op 
zoek naar zangers, mannen 

en vrouwen. Zij repeteren op 
woensdagavond van 20.00 
tot 22.15 uur en zing zater-
dag op het Zomerfestival in 
IJmuiden. Zie ook www.mul-
tivocaal.nl.
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Stormvogels gaat
voor ‘meer op zaterdag’
IJmuiden - IJVV Stormvo-
gels is er klaar voor. Die 
conclusie trekt voorzitter 
Nico Stoker na een seizoen 
waarin het historische be-
sluit viel om afscheid te 
nemen van het zondag-
voetbal. De verrassende 
promotie van het eerste 
zaterdagelftal noemt Sto-
ker een ‘geweldige bonus’ 
die de toekomstplannen in 
een stoomversnelling heb-
ben gebracht.

De poster met de nieuwe slo-
gan van Stormvogels ligt al 
klaar: Meer op zaterdag. ‘Dat 
is precies wat wij beogen met 
de concentratie van het voet-
bal op één dag’, aldus Stoker. 
‘We zetten in op meer binding 
tussen de leden, meer leu-
ke activiteiten voor de jeugd 
en meer gezelligheid voor ie-
dereen die ons sportpark be-
zoekt. Daarnaast willen we 
stappen maken op voetbal-
gebied. De keuze om door te 
gaan als zaterdagvereniging 
zorgt ervoor dat we onze am-
bities waar kunnen maken en 
dat we een vereniging zijn die 
klaar is voor de toekomst.’
‘Stormvogels is van oudsher 
een ambitieuze club’, vervolgt 
de voorzitter. ‘Presteren zit in 
onze genen. Maar de volg-
orde moet goed zijn. Zon-
der plezier en binding kom je 
niet tot aansprekende presta-
ties. Daar investeren we dus 

in. Ook bij de jeugd. Dankzij 
de inzet van onze enthousi-
aste jeugdtrainers en jeugd-
commissie ligt de activiteiten-
kalender voor komend sei-
zoen al klaar. De organisa-
tie staat als een huis en daar 
mogen we als vereniging heel 
trots op zijn. De achterstand 
die we hebben opgelopen na 
de fusie met Telstar is volledig 
tenietgedaan. We maken echt 
een nieuwe start.’’
Nico Stoker is blij dat de 
technische staf met vol-
le overtuiging achter de vi-
sie van de club staat. ‘Zij ge-
loven net als wij in een regi-
onale spelersgroep met eigen 
jeugd die stap voor stap toe-
werkt naar de gezamenlijke 
doelstellingen. Voor het eer-
ste elftal is dat het linkerrijtje 
en meedoen voor een plek in 

de nacompetitie, terwijl het 
tweede elftal gaat strijden 
voor het kampioenschap. Met 
een selectie van 40 man, gro-
tendeels spelers uit de beide 
eerste teams, moet dat zeker 
kunnen.’’
,,Dat het eerste elftal kan 
starten in de derde klasse is 
echt de kers op de taart’’, zegt 
Stoker tot slot. ,,Het team van 
Marco Adema heeft een ge-
weldige seizoenshelft ge-
draaid en die lijn is doorgezet 
in de nacompetitie. De pro-
motie heeft ons als club twee 
stappen vooruitgezet. Ieder-
een die daar een bijdrage aan 
heeft geleverd verdient een 
heel groot compliment.’’
Kijk voor meer informatie op 
www.stormvogels.nl of volg 
de club op Facebook en Twit-
ter.

SOCCER CAMP BIJ TELSTAR
Velsen-Zuid - Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 
26 juli kunnen jongens en meisjes in de leeftijdscatego-
rie 6-15 jaar drie dagen trainen in het stadion van Telstar 
onder professionele begeleiding van opgeleide en gecerti-
ficeerde trainers bij de Telstar Soccer Camps. Aanmelden 
voor de Telstar Soccer Camps kan via www.sctelstar.nl/soc-
cercamps.
Tijdens de Telstar Soccer Camps gaan voetbal,- en spel-
plezier hand in hand. Alle deelnemers worden ingedeeld 
op leeftijd en niveau (hiernaast is het altijd mogelijk om bij 
vriendjes/vriendinnetjes ingedeeld te worden). Het unieke 
programma van de Telstar Soccer Camps zorgt ervoor dat 
kinderen in de leeftijdscategorie 6-10 jaar en 11-15 jaar 
een gevarieerd en uitdagend programma krijgen aange-
boden. Het programma is dagelijks van 10.00 uur t/m 16.00 
uur.
Buiten het voetbalprogramma zijn er verschillende anima-
tieactiviteiten voor de deelnemers. Zo komen er twee eer-
ste elftalspelers langs waar de jonge deelnemers al hun 
vragen aan kunnen stellen. Bij de oudste groepen geven 
de spelers juist voetbaltips en scoren alle deelnemers ui-
teraard een mooie foto en handtekening. Ook is een Telstar 
Quiz voor de jeugd niet weg te denken uit het programma.
Alle deelnemers ontvangen eveneens een compleet Tel-
star Soccer Camps-tenue, kans op mooie prijzen, een deel-
nemers certificaat, iedere dag een gezonde lunch, tussen-
doortjes en meerdere malen drinken. De kosten voor een 
driedaags Telstar Soccer Camp bedragen 135 euro.
Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus is er 
overigens wederom een Telstar Soccer Camp. Aanmelden 
voor de Telstar Soccer Camps kan via www.sctelstar.nl/soc-
cercamps . Hier vindt u alle informatie en het aanmeldfor-
mulier. Voor vragen kunt u mailen naar soccercamps@sc-
telstar.nl.

Extra kaarten voor 
cabaretier Bert Visscher
Velsen - Bert Visscher is een 
publiekslieveling in IJmuiden. 
De Stadsschouwburg Velsen 
is voor Bert een van zijn fa-
voriete speelplekken. Zoals 
hij zelf zegt: ,,Natuurlijk ga ik 
zeggen dat het een heerlijke 
zaal is met fijn publiek. En dat 
is ook zo. Maar een fijn ho-
tel, zeelucht in je smoeltje en 
een tof visrestaurant aan het 
einde van de pier helpen ook 
wel mee aan heimwee naar 
Velsen. Ik kan niet wach-
ten!” De populaire cabare-
tier is op 19 augustus (20.15 
uur NPO1) op tv te zien met 
zijn vorige show ‘Zelden zo-

iets gezien’. Met zijn nieuwste 
show ‘Hij wordt vanzelf rus-
tig’ staat hij maar liefst drie 
keer in de Stadsschouwburg 
Velsen. Er zijn nog kaarten 
beschikbaar via www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Hennepplantage
ontdekt bij woningbrand

IJmuiden - In een flatwo-
ning aan de Adrianastraat 
heeft de politie maandag-
ochtend vroeg een hen-
nepkwekerij aangetroffen. 
Omstreeks 05.00 uur kre-
gen de hulpdiensten een 
melding van een woning-
brand.

In de woning werden geen 
personen aangetroffen. Wel 
werd een hennepkweke-
rij, met in totaal 36 plant-
jes, aangetroffen. Vermoe-
delijk is kortsluiting de oor-
zaak van de brand. Mede-
werkers van Liander waren 
ter plaatse gekomen voor 
een onderzoek met betrek-
king tot mogelijke diefstal 
van stroom. Dit bleek niet 

het geval te zijn.
De politie heeft een verder 
onderzoek ingesteld in ver-

band met het aantreffen van 
de hennepkwekerij.(foto: 
Michel van Bergen)
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• De basisscholen De Zefi er in 
IJmuiden en Parnassia in Sant-
poort-Noord groeien zo hard dat 
de gebouwen te klein worden voor 
alle leerlingen, komend school-
jaar 2017-2018. Daarom neemt 
de Zefi er een ruimte in gebruik 

bij buurtcentrum de Dwarslig-
ger in IJmuiden en de Parnassi-
aschool bij de Hospice in Sant-
poort-Noord.

Meer informatie: raad.velsen.nl.

Uit het college

Werkzaamheden
Waterloolaan Driehuis

Maandag 24 juli a.s. wordt ge-
start met de werkzaamheden aan 
de wegen vanaf de rotonde bij 
het IJspaleis in Driehuis tot aan 
het zwembad de Heerenduinen 
in IJmuiden.

Tussen 24 juli en 20 augustus wordt 
er gewerkt aan de Waterloolaan,  
een nieuwe rotonde op de huidi-
ge kruising Zeeweg/Minister van 
Houtenlaan/Waterloolaan en een 
verbetering van de rotonde Driehui-
zerkerkweg  bij het IJspaleis. Het 
doorgaand autoverkeer wordt om-
geleid. Dit geldt ook voor de bus-
lijnen 286 en 3. Fietsers en brom-
fi etsers kunnen overigens gewoon 
langs de werkzaamheden rijden. 
Vanaf zondag 20 augustus zijn de 
rotondes open  voor alle weggebrui-
kers. 

Groot onderhoud van deze wegen 
biedt de gelegenheid om meteen de 
verkeersveiligheid op deze route te 
verbeteren. De verwachting is dat 
het verkeer hierdoor beter kan door-
rijden en er minder onveilige situa-

ties ontstaan. Ook komen er vrij lig-
gende fi etspaden bij de rotondes en 
worden bushaltes verplaatst. Om te 
zorgen dat de afsluiting zo kort mo-
gelijk duurt, wordt er gewerkt tus-
sen 07.00 en 21.00 uur (maandag tot 
en met zaterdag). 
 
Fase 2 en 3
Na 20 augustus volgen direct asfal-
teringswerkzaamheden aan de Zee-
weg (fase 2) en een stukje van de 
Heerenduinweg (fase 3). Deze zijn 
dan afgesloten voor het autover-
keer.

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl bij werkzaamheden. Dit 
project is mede tot stand komt 
met fi nanciële steun van Provincie 
Noord-Holland.

Pardonverzoek Irakese moeder

Burgemeester ontvangt 
steunbetuigingen
Donderdag 13 juli jl. nam burge-
meester Frank Dales steunbetui-
gingen van leerlingen van de ba-
sisschool De Origon in ontvangst. 
Met de burgemeester pleitten zij 
voor een pardonvergunning voor 
een Irakese moeder van drie Ne-
derlandse kinderen van 1,4 en 12 
jaar.

Haar man is eveneens Nederlan-
der. Het gezin heeft in het verleden 
in Velsen gewoond. Nu wonen ze 
in Zwolle. De moeder zou op basis 
van bestaande wet- en regelgeving 
gedwongen zijn om terug te keren 
naar het steeds gevaarlijk wordende 
Zuid-Irak. Met als gevolg, dat het ge-
zin uit elkaar valt.  
Deze schrijnende situatie is voor de 
burgemeester reden geweest om sa-
men met de burgemeester van Zwol-
le een pardonvergunning te vragen 

aan staatssecretaris Dijkhoff   (veilig-
heid en justitie).Niet zolang geleden 
heeft het Europese Hof uitgespro-
ken, dat niet-Europese ouders van 
Europese kinderen een verblijfsver-
gunning zouden kunnen krijgen, als 
dat in het belang is van het kind. De-
ze uitspraak lijkt kans te bieden op 
een legaal verblijf in Nederland. Wat 
zeker helpt zijn de steunbetuigin-
gen van de kinderen van De Origon, 
zo liet burgemeester Frank Dales de 
basisschoolleerlingen weten. “Jullie 
actie kan het verschil maken”, aldus 
de betrokken burgervader. 

Burgemeester Dales zal de steunbe-
tuigingen doorsturen aan staatsse-
cretaris Dijkhoff  om zijn eerder ge-
dane verzoek te ondersteunen. Ook 
de Irakese gemeenschap maakt zich 
hard om de familie in Nederland te 
houden (foto: Reinder Weidijk)

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

Tot en met 23 juli
Zomerfestival.IJmuiden, Kennemerlaan/Kennemerplein, IJmuiden

23 juli 
Koff erbakmarkt, parkeerplaats bij Sporthal Zeewijk, IJmuiden

Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl.

Oproep/tip
Oproep aan weggebruikers om 
te gaan fi etsen of de bus te ne-
men tijdens de werkzaamhe-
den. Automobilisten worden 
aangeraden om, indien moge-
lijk, buiten de spits te reizen. 
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Inspraak verbinding A8-A9
Het afgelopen jaar is onderzoek 
gedaan naar het verbeteren van 
de route tussen de A8 en de A9. 
Op de resultaten van de planstu-
die is nog altijd inspraak mogelijk.

Inspraakperiode
De inspraakperiode is vanwege de 
zomervakantie verlengd. Tot en met 
zondag 1 oktober 2017 is het nog mo-
gelijk om een zienswijze in te die-
nen. Hoe dat in zijn werk gaat, leest 
u op www.VerbindingA8-A9.nl. Op 
deze website kunt u alle onderzoeks-
rapporten en de bijbehorende toe-
lichting op het besluit downloaden. 
De stukken zijn eveneens in te zien 
bij de provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam en in het 
gemeentehuis van Velsen.

Onderzoeksresultaten
Uit de planstudie blijkt dat het Golf-
baan- en Heemskerkalternatief de 
beste oplossingen zijn om de bereik-
baarheid en leefb aarheid in het ge-
bied tussen de A8 en A9 te verbete-
ren. Het Nul-plusalternatief lost de 
leefb aarheids- en bereikbaarheids-
problemen onvoldoende op. Het 
Golfb aan- en het Heemskerkalter-

natief scoren gelijkwaardig qua op-
lossend vermogen en eff ecten op de 
omgeving, maar de kosten van het 
Heemskerkalternatief zijn circa 200 
miljoen euro hoger dan die van het 
Golfb aanalternatief. Hierdoor heeft 
het Golfb aanalternatief als enige 
een positieve kosten-batenverhou-
ding. Er volgt nog een nader onder-
zoek naar de mogelijkheden om bij 
het Golfb aanalternatief de geluids-
eff ecten op de wijk Broekpolder te 
verminderen. De uitkomsten hier-
van worden betrokken bij het besluit 
over het defi nitieve voorkeursalter-
natief.

Vervolg procedure
De ingediende zienswijzen worden 
in een ‘Nota van Beantwoording’ 
van een reactie voorzien. In deze no-
ta wordt toegelicht in hoeverre de 
zienswijzen aanleiding hebben ge-
geven tot aanpassingen. Eind dit jaar 
nemen Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland een besluit over een 
defi nitief voorkeursalternatief op 
basis van alle (aanvullende) onder-
zoeken en adviezen. Daarna wordt 
het in februari 2018 voorgelegd aan 
Provinciale Staten. 

Tien tips van de politie
Helaas komt het nog regelmatig 
voor dat auto’s worden gestolen 
of worden opengebroken.

U kunt zelf het nodige doen om de 
kans op diefstal van uw auto of spul-
len uit de auto zo klein mogelijk te 
maken. Tien tips op een rijtje:

• Sluit altijd uw auto af; ook als u bij-
voorbeeld snel iets uit huis wil pak-
ken.

• Zet uw auto, als u deze verlaat, al-
tijd op het stuurslot.

• Heeft u geen ingebouwde radio? 
Haal deze er dan uit.

• Laat geen waardevolle spullen in de 
auto achter. 

• Laat het dashboardkastje open-
staan. Dan laat u zien dat u geen 
waardevolle spullen verbergt.

• Parkeer uw auto op een verlichte 
parkeerplaats. 

• Heeft u een stationcar? Dek dan de 
lege laadruimte niet af . U laat hier-
mee zien, dat u niets verborgen wil 
houden. 

• Registreer de voorwerpen die u in 
de auto heeft liggen. Mochten de-

ze dan gestolen worden, dan kunt 
u bij aangifte een goede omschrij-
ving geven van het voorwerp. Dat 
maakt de kans groter dat het wordt 
teruggevonden. De gegevens van de 
voorwerpen kunt u noteren op een 
registratiekaart. Die registratie-
kaart is te verkrijgen via www.poli-
tie.nl.

• Met bijvoorbeeld een handremslot, 
alarmsysteem, startblokkeersy-
steem en wielklemmen maakt u het 
lastiger voor inbrekers.

• Haal bij het politiebureau een ge-
le waarschuwingskaart. Op deze 
kaart staat de tekst ‘Let op! Op ad-
vies van de politie heb ik géén waar-
devolle spullen in mijn auto liggen.’

 

Zomercampagne 
.IJmuiden van start
IJmuiden en omgeving worden 
steeds bekender. Deze zomer is 
de campagne .IJmuiden  van start 
gegaan om het imago van IJmui-
den op te poetsen en de gemeen-
te Velsen beter op de kaart te zet-
ten.

Cameraploegen
U bent ze vast wel tegengekomen: 
de cameraploegen, die stil stonden 
bij de bijzondere plekken van Vel-
sen. Zo  is er gefi lmd bij Tata Steel, 
in de vroege ochtend bij de visafslag, 
in Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land, bij de zeesluis en in woonbuur-

ten. De fi lmpjes worden gebruikt 
voor commercials ter promotie van 
onze gemeente en zijn te zien op AT5 
en RTV-NH.  Ook het Zomerfestival 
.IJmuiden is aangegrepen om Velsen 
onder de aandacht te brengen van  
het grote publiek. Vorige week  trof u 
in deze krant een special aan, dat liet 
zien wat Velsen allemaal te bieden 
heeft op het gebied van wonen, wer-
ken en recreëren. De festivalkrant is 
ook af te halen bij diverse hotspots in 
Amsterdam en Haarlem. 

Alles over citymarketing is te vinden 
op: www.ijmuiden.nl.

Per abuis
Per abuis stond vorige week in het artikel over de nieuwe, oranje contai-
ner voor plastic, blik en pakken afval , dat de GFT-container (groente-, 
fruit- en tuinafval en etensresten) eens in de vier weken wordt geleegd. 
Dat moet zijn eens in de twee weken.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Reddingsbrigade 
Nederland bestaat 100 jaar
In verband met het honderd jaar 
bestaan van de Nederlandse Red-
dingsbrigade bracht burgemees-
ter Dales vrijdag 14 juli jl. een be-
zoek aan de IJmuider Reddings-
brigade (IJRB).

Ruim zeventig personen waren naar 
de post aan de Kennemerboulevard 
gekomen om het feest mee te vie-
ren. Aan burgemeester Dales de eer 
om twee nieuwe boten, die bestaan-
de boten vervangen, te overhandi-
gen.  Ook heeft de burgemeester een 
oorkonde uitgereikt aan Erica Haas-
noot, die tien jaar lid is van de IJmui-
der Reddingsbrigade. Tevens over-
handigde Dales een aantal EHBO di-
ploma’s en deelde hij Proeven van 
Bekwaamheid uit aan de vrijwillige 
redders van de IJRB, die zich in hun 

vrije tijd belangeloos inspannen om 
Velsen op en rond het water veiliger 
te maken. 

100 jaar 
Op 17 september 1917 richtten vijf 
reddingsbrigades (Den Bosch, Am-
sterdam, Haarlem, Den Haag en Bre-
da) de Nederlandse Bond tot het 
Redden van Drenkelingen op. Met 
het oprichten van een landelijke 
koepel kwamen er uniforme richtlij-
nen voor zwemmend redden. Sinds 
1952 is deze organisatie Koninklijk. 
Reddingsbrigade Nederland telt 166 
aangesloten reddingsbrigades met 
totaal 23.000 leden. 

Op de foto (gemeente Velsen) burge-
meester Dales met voorzitter Hans 
Rozemeijer van IJRB.

Nieuwe bewoners 
Van den Vondellaan
Maandag 17 juli jl. kwam wethouder Ronald Vennik een kijkje nemen bij de 
drie bouwrijpe kavels aan de Van den Vondellaan in Driehuis. In maart 2016 
ging de verkoop van de gemeentelijke kavels van start. Op de foto (Reinder 
Weidijk) wethouder Vennik met de toekomstige bewoners van de villa’s. Zij 
schreven zich in voor het project Pionieren in IJmuiden.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 ju-
li 2017 tot en met 14 juli 2017 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
De Noostraat 69, aanleg kabels en lei-
dingen t.b.v. openbaar  telecommuni-
catienetwerk (10/07/2017) 18229-
2017; 
Oosterduinweg 35, plaatsen dakop-
bouw (10/07/2017) 18348-2017;  
Lijsterlaan 7, plaatsen dakkapel 
(12/07/2017)18594-2017;
Lijsterlaan 7, herstel en uitbreiden 
garage (13/07/2017) 18719-2017;   
Lijsterlaan 7, vervangen aanbouw 
(13/07/2017) 18714-2017.

Velsen-Noord
Stratingplantsoen 101, plaatsen vre-
despaal (10/07/2017) 18321-2017.   
 
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 17, kappen boom 
(10/07/2017) 18297-2017;
Hagelingerweg 132C, wijzigen be-
drijfspand in twee appartementen 
(12/07/2017) 18637-2017; 
Wulverderlaan 3, renoveren entree 
school (14/07/2017) 18892-2017. 

Velserbroek
Fregat 76, oprichten schuur 
(08/07/2017) 18106-2017;  
Fregat 75, oprichten schuur 
(11/07/2017) 18475-2017;   
Botter 35, realiseren invalidenlift 
(13/07/2017) 18771-2017.   

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes we-
ken:

IJmuiden
Grevelingenstraat 13, plaatsen gla-
zen overkapping (13-07-2017) 13533-
2017.   

Velsen-Zuid
Genieweg 36 en 38, gebruiken wei-
land voor parkeren, aanleggen 2 pon-
tonbruggen, realiseren in-/uitrit /op 

de N202
(project tijdelijk ten behoeve van 
evenementen) (13/07/2017) 11084-
2017.  

Driehuis
Wolff  en Dekenlaan 1. plaatsen 4 
noodlokalen (tijdelijk) (17/07/2017) 
14418-2017.

Velsen-Noord
Witte Hekweg 68, oprichten opslag-
loods (17/07/2017) 14375-2017.

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

Velserbroek
Fregat 78, plaatsen warmtepomp 
(17/07/2017) 17882-2017.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
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 omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Kennemerlaan 162, verkleinen en 
verhogen uitbouw (11/07/2017) 
12852-2017;
De Olmen 25 J, plaatsen  balkon-
beglazingssysteem (13/07/2017) 
13036-2017;
Stolstraat 16, plaatsen dakkapel 
(17/07/2017) 13715-2017.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, plaatsen dakkapel 

(17/07/2017) 13799-2017.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 23,  inpandige con-
structieve doorbraak (17/07/2017) 
14185-2017.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat: 70, 76-86, 90, 94-
96, 100-112, 95, 105-109, 113-117, 
127-135 en.
Heirweg: 95, 105-109, 113-117, 127-
135 en.
Ladderbeekstraat: 89-99, 105-117, 
121,127-129 en. 
Schoonoordstraat :2-4, 8-32, 36-38, 
42, 1-3, 7, 13-23, 27-29, 33-39, 43 en . 
Wijkeroogstraat: 176-178, 182-184, 
188-190, 194-198, 202-218,  vervan-
gen gevelkozijnen,  aanpassen goot 
en dakranddetails, aanbrengen bui-
tendeur in de berging (13/07/2017) 
13524-2017;   
Olieweg 1C, uitbreiden  laaddock 

(17/07/2017) 13306-2017.

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 42, legaliseren er-
fafscheiding (12/07/2017) 11088-
2017.

Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen drie 
vlaggenmasten (13/07/2017) 9761-
2017.  

Ingetrokken standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18 

IJmuiden
standplaatsvergunning voor de we-
kelijkse verkoop van vis van woens-
dag t/m vrijdag aan de Planeten-
weg t.o. de Dekamarkt ter hoog-
te van huisnummer 74 te IJmuiden 
(17/07/2017) 18396-2017.
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij 
bekend dat per 1 januari 2017 en per 1 oktober 2017 de collectieve ar-
beidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is ge-
wijzigd/zal wijzigen.

De wijzigingen zijn conform de door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden (LOGA) voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd 
in de circulaire van 7 juni 2017 (ECWGO/U201700464) met als onderwerp 

“Technische wijzigingen CARUWO”. 

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in 
het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektro-
nisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie van het stadhuis. De wijzi-
gingen in de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het 
besluit tot wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht
Burgemeester van Velsen maakt bekend dat hij op 11 juli 2017 heeft be-
sloten:

1. de Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen 2016 te wijzi-
gen door in artikel 2:1 lid 1 aan feitentabel 2 ‘Huisvredebreuk / lokaalvre-
debreuk’ (artikel 138 Wetboek van Strafrecht) toe te voegen als feit waar-
voor een verbod kan worden opgelegd;

2. De wijziging in werking te laten treden daags na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze rege-
ling  wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.
overheid.nl.
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Feest op De Beekvliet
Velserbroek - Een feestje 
organiseren voor pakweg 
1000 mensen, dat was de 
opdracht voor het team en 
de ouderraad van De Beek-
vliet om het 30-jarig be-
staan van de school te vie-
ren. Een hele klus, maar 
het eindresultaat was meer 
dan geslaagd!

Op vrijdagmiddag vier uur was 
het team er klaar voor. Vrolij-
ke muziek van de DJ klonk 
uit de speakers en de school 
stroomde als snel vol nieuws-
gierige leerlingen, ouders en 
opa’s en oma’s. Met spring-
kussens, een stormbaan, 
speurtocht en wat al niet meer 
aan buitenactiviteiten op de 
twee schoolpleinen hebben 
de 500 kinderen en hun fami-
lieleden zich vrijdagmiddag en 
-avond prima vermaakt. 
Binnen in de school was er 
natuurlijk ook van alles te 
doen. Zo konden de kinde-
ren hun talenten en geluk be-
proeven bij een talentenjacht, 
werd er geschminkt, cake ver-
sierd, geknutseld en een lo-
kaal leek haast wel een kin-
derboerderij met hooibalen en 
schattige diertjes om te aaien.
Uiteraard konden de specia-
lismen van de school niet ont-
breken; de school heeft een 
uitgebreid techniekprogram-
ma, dus techniekjuf Annelies 
liet de kinderen en ouders de 

leukste techniekproefjes er-
varen. Op de andere locatie 
kon in het lokaal van juf Mi-
chelle gedanst worden. Zij zal 
zich het komende jaar storten 
op het opzetten van het the-
ater-dans-specialisme van de 
school en nam daarop nu al-
vast een klein voorschot.
Ondertussen werden in het 
kraampje van Rinus Otte hon-
derden hamburgers gebak-
ken. In het kraampje verder-
op waren ook de hotdogs niet 
aan te slepen en bij de suiker-
spin- en popcornkraampjes 
stonden de kinderen in de rij 
voor al het lekkers. Met het 
heerlijke weer was een koel 
ijsje natuurlijk ook niet ver-
keerd dus ook daar was voor 
gezorgd.
Met het jubileumfeest kwam 

er een einde aan een bijzon-
der en feestelijk jaar voor De 
Beekvliet. Wat dertig jaar ge-
leden begon als een klein 
schooltje met elf leerlingen in 
een noodlokaal, is uitgegroeid 
tot de grootste school van Vel-
serbroek. Een basisschool die 
zelfs gevonden wordt door 
enige tientallen kinderen uit 
Driehuis, Haarlem, IJmuiden 
en Santpoort. 
Het jubileum is uitgebreid ge-
vierd met een kleurwedstrijd, 
een posteractie, een prach-
tig jubileumalbum, twee voor-
stellingen in de Stadsschouw-
burg en tot slot met dit spet-
terende eindfeest. De kinde-
ren hebben nu bijna vakan-
tie, maar zullen zich dit speci-
ale schooljaar nog lang blijven 
herinneren. 

Iedereen geniet bij 
Visspecialist De Dolfijn 
IJmuiden - ,,Of ik nog een 
leuk kinderuitje wist, vroe-
gen ze me van basisschool 
De Plataan. Kom maar naar 
de winkel, zei ik meteen’’, al-
dus Jaap Waasdorp van Vis-
specialist De Dolfijn aan de 
Halkade.
Ome Jaap en Ella maakten 
er een waar kinderfestijn van 
voor de 28 kids die met de 
bus van Vrienden van Velsen-
Noord gezellig op bezoek 
kwamen. Hij vertelde vol en-
thousiasme over zeeduivel en 
kibbeling, maakte een visje 
schoon en beloofde iedereen 
een ‘toverijsje’ als ze in ieder 
geval zouden proeven van de 
kibbeling en de patatjes. Dat 

bleek geen probleem, want 
iedereen eindigde het feest 
met een heerlijk ijsje. En van 
betaling wilde Jaap niks we-
ten. ,,Dit is toch genieten’’, 
zo lacht de ‘gezelligste man 
van Nederland’. De kinde-
ren waren helemaal ingeno-
men met ‘ome Jaap’ en zijn 
vis’ De complimentjes waren 
niet van de lucht voor Jaap. 
,,Ik vind u zo lief’’, zei een van 
de kinderen bij het afscheid.
Donderdag werd het nog 
eens dunnetjes overgedaan 
met een groep mensen met 
een beperking. Ook daar 
scoorde Jaap met zijn gezel-
ligheid en zijn vis een hoog 
rapportcijfer.
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