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Bijzondere
diploma-uitreiking

Zwemvierdaagse
mag doorgaan

De diploma-uitreikingen zijn dit jaar voor
de tweede keer op rij anders dan anders.
Maar daar wordt op de meeste middelbare
scholen bijzonder creatief mee omgegaan.
Zoals deze drive-through uitreiking op het
Ichthus Lyceum. Foto: Arita Immerzeel

Geen disco of andere rand-activiteiten
maar toch lekker vier avonden lang een
zwemfeestje. Niet iedereen kon zich
melden voor deze editie, alleen kinderen
uit het basisonderwijs, om te grote drukte
te voorkomen. Daar maakten 260 kinderen
gebruik van. Foto: Ton van Steijn

Aikido opnieuw
Ned. kampioen

Philip de Roo-prijs
voor de Rozenbeek

Op 3 juli tijdens de Nederlands Kampioenschappen Werkhonden mag de Mechelse
herder Aikido voor de derde keer op rij de
titel Nederlands Kampioen in ontvangst
nemen. Een unieke prestatie in deze tak
van sport. Foto: aangeleverd

Groep 7 van basisschool De Rozenbeek
mag de Philip de Roo-prijs in ontvangst
nemen voor hun idee om kleine zonnepanelen op lantaarnpalen te plaatsen die
ervoor zorgen dat de straten van Nederland duurzaam verlicht worden in het
donker. Foto: Reinder Weidijk

Velsen hockeyt
voor India

IJRB helpt in
rampgebied

Een scholenhockeytoernooi voor India
levert een mooi bedrag van ruim 5000
euro op voor de Bovelander Foundation.
Het toernooi op initiatief van Rotary Club
IJmond wordt gespeeld op de velden van
Strawberries en telt ruim 200 deelnemers.
Foto: aangeleverd

AUGUSTUS

‘Zomerpret’ voor
Velsense jeugd

Vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade zijn ingezet om te assisteren bij het
evacueren van inwoners in het zuiden van
Nederland en in België. Door de hevige
overstromingen moesten veel mensen hun
huizen verlaten. Foto: aangeleverd

Feestje voor
G-voetballers

Van kickboksen tot voetballen, van sportieve spelletjes tot deelname aan een
theaterworkshop en van een escapespel
tot het opnemen van een song in een
echte studio. Onder de noemer ‘Zomerpret’ is er voor de jeugd van Velsen deze
zomer van alles te doen. Foto: aangeleverd

De G-voetballers van Waterloo beleven
woensdag 4 augustus de dag van hun
leven. In het kader van de landelijke actie
‘Coaches on Tour’ krijgen zij die avond training van de trainers van AZ.
Foto: aangeleverd

Olympisch succes
voor Velsenaren

Geslaagde Summer
Park Sessions

Twee Velsenaren vallen in de medailles op
de Olympische Spelen in Tokio: Goud voor
baanwielrenner Matthijs Büchli en zilver
voor atleet Jochem Dobber op de 4x400
meter estafette. Beiden kwamen niet in
actie in de finale zelf, maar wel in de weg
ernaartoe. Foto: Renée Wouwenaar

Toch genieten
in Santpoort
Het is ‘roeien met de riemen die we
hebben’ voor de organisatie van
Dorpsfeest(je) Santpoort. Veel mag niet,
maar van de onderdelen die wel doorgang
kunnen vinden wordt een leuk feestje
gemaakt. Foto: Ton van Steijn

Gemoedelijk, laagdrempelig, professioneel
en vooral zeer geslaagd: de conclusie van
drie dagen Summer Park Sessions in park
Velserbeek. Het nieuwe evenement, een
idee van zanger/acteur Maarten Redeker,
blijkt een schot in de roos te zijn en krijgt
mogelijk een vervolg. Foto: Ton van Steijn

Echtpaar
onderscheiden

Burgemeester Frank Dales reikt op vrijdag
27 augustus 2021 twee Koninklijke onderscheidingen uit aan Jan en Joke Berkhout
voor hun bijzondere verdiensten. Jan en
Joke Berkhout staan altijd voor iedereen
klaar. Foto: Reinder Weidijk

