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Stormvogels kampioen
Velsen - Stormvogels is zondag kampioen geworden van de Tweede Klasse West 1. In een zinderende 
wedstrijd tegen EDO scoorde Tim Groenewoud met een solo-actie in de blessuretijd het enige doelpunt 
van de wedstrijd. De vreugde was uiteraard groot bij Stormvogels. EDO en Stormvogels promoveren bei-
den naar de eerste klasse, maar Stormvogels is de enige echte kampioen! Tim Binkhorst werd uitgeroe-
pen tot Man of the Match. Zie artikel elders in deze editie.

Massaal de vlag uit
Velsen - Het nieuwe Plein 1945 bood gisteren, op Bevrijdingsdag, een geweldige aanblik. Bewoners en 
winkeliers hadden massaal gehoor gegeven aan het verzoek van het Comité 4 en 5 Mei Velsen om de 
vlag uit te hangen. Aan het begin van de middag arriveerde het bevrijdingsvuur en werd het plein offi-
cieel geopend door burgemeester Franc Weerwind. Daarna waren er optredens van Stijl Achterover, Full 
Count en DJ Bas Dortmundt. De feestelijkheden werden afgesloten met het Lied van de Vrijheid. 
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TRAWLERKADE
www.havenfestivalijmuiden.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Potteriespektakel 
bij GroenRijk!
Op zaterdag 8 mei 10% kor-
ting op alle buitenpotterie! 
En laat GRATIS uw bloembak 
of plantenbakje opmaken.

Kromhoutstraat 24 - IJmuiden - 0255 - 517 510

ramen • deuren • kozijnen • erkers • dakkapellen

detimmerfabriek.com
IJmuiden
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Meld u nu aan voor de 
afdelingsvergadering 
Particulieren met 
gastspreker 
Erica Terpstra

Zie bericht elders in deze krant.
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ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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‘Schouwburg steeds 
meer cultureel werkhuis’
Velsen - ‘De magie van Vel-
sen’ is het thema van het nieu-
we theaterseizoen, dat op 25 au-
gustus begint met de voorstel-
ling van Neerlands Trots in Barre 
Tijden van Theater Nomade. Ja-
cob Bron, sinds vijf jaar program-
meur én directeur van de Stads-
schouwburg Velsen, heeft we-
derom gekozen voor een combi-
natie van pret en beleving, zoals 
Bron het zelf graag omschrijft. 
Vier artiesten met Velsense roots 
zijn komend seizoen de ambassa-
deurs van de Stadsschouwburg 
Velsen. Cabaretier Arie Koomen, 
illusionist Hans Klok, cabaretiè-
re Hanneke Drenth en zangeres 
Ruth Jacott staan prominent en 
tegen een typisch Velsense ach-
tergrond - Corus by night - op 
de nieuwe programmagids die 
de afgelopen weken op 95.000 
deurmatten is gevallen. ,,We wil-
len met onze programmering 
graag een breed publiek berei-
ken, maar we willen ook verras-
sen’’, legt Bron uit. ,,In de catego-
rie jeugd en jongeren hebben we 
gekozen voor verbreding. Niet al-
leen door meer voorstelling te 
programmeren, maar ook door 

intensief samen te werken met 
scholen, gemeente, provincie 
en andere culturele instellingen. 
De dansvoorstelling iDeals van 
het Tender College en Dansthe-
ater Aya is daar een goed voor-
beeld van. Dat zie ik echt als een 
mijlpaal. Door dit soort projecten 
worden we steeds meer een cul-
tureel werkhuis.’’
Uitgesproken favorieten in de 
programmering voor volgend 
seizoen heeft Bron niet, al vindt 
hij het wel erg leuk dat Hans Klok 
zijn wereldtoernee in Velsen af-
sluit. De directeur/program-
meur heeft ook grote verwach-
tingen van Let’s Dance Velsen, 
een dansvijfdaagse die door het 
Kunstencentrum Velsen, het Wit-
te Theater en de Stadsschouw-
burg wordt georganiseerd. Het 
publiek krijgt een aantal voor-
stellingen met uiteenlopende 
vormen van dans voorgescho-
teld. Er zijn ook speciale voorstel-
lingen en workshops voor scho-
len. ,,Onze winst zit in die samen-
werking’’, vindt Bron. ,,Daarin on-
derscheiden we ons duidelijk van 
onze buren.’’ (Friso Huizinga, fo-
to: Reinder Weidijk)

Politie zoekt
slachtoffer beroving
Santpoort-Noord - De po-
litie heeft vorige week een 
19-jarige man uit Water-
gang en een 17-jarige jon-
gen uit Ilpendam aangehou-
den die verdacht worden van 
een roofoverval op de Vel-
serhooftlaan.

De verdachten hebben 27 ok-
tober vorig jaar rond 21.15 uur 
een 57-jarige man op de Vel-
serhooftlaan, onder bedreiging 
van een wapen, beroofd van 
zijn mobiele telefoon en sleu-
tels. De jongens hebben de be-
roving inmiddels bekend. 
Beide jongens worden tevens 
verdacht van een poging tot 
beroving op 6 november vorig 
jaar waarbij nog een derde ver-
dachte aanwezig was. Een ge-

tuige zag die dag, rond 22.30 
uur, dat drie jongens zich ver-
dacht ophielden bij het fiets-
tunneltje op de Vlietweg in 
Santpoort-noord.
Uit onderzoek bleek dat de jon-
gens op de Vlietweg eveneens 
een beroving wilden plegen. De 
politie is op zoek naar een fiet-
ser, die op 6 november 2009 
nabij het fietstunneltje Vliet-
weg reed, maar snel doorreed, 
waardoor de beroving mislukte. 
Hij heeft geen aangifte gedaan 
van deze poging tot beroving.
De politie verzoekt de man als-
nog aangifte te komen doen en 
te bellen met de politie in Vel-
sen, telefoon 0900-8844 (lokaal 
tarief). 
De politie is ook nog op zoek 
naar de derde verdachte.
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Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Heavy uit Haarlem 2. 20.30 uur. 
Toegang 8,-. Van 24.00-04.00 uur 
Electric Trash. Toegang 10,- van-
af 18 jaar. Café: Jaakko & Jay. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 9 mei
Nationale Molenweekend. 
Molen de Veer is heet weekend 
geopend voor publiek, Penning-
veer 35 Haarlem. Van 10.00 tot 
18.00 uur.
Lezing door dr. HenrikJan Hout-
hoff over Vrede en veiligheid 
in De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Vertelvoorstelling ‘Slag is ziek’ 
in het Pieter Vermeulen Muse-
um, Driehuizerkerkweg in Drie-
huis. Aanvang 13.30 uur.
Unidos speelt een preview ‘Ba-
re’ in de Philharmonie Haarlem. 
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Piano Quatre Mains in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. Bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Jazz trio Muis bij Fort Zuid, Boe-
zemkade 11 in Spaarndam. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 10 mei

Rabobank Velsen & Omstre-
ken houdt een afdelingsvergade-
ring voor particulieren én vereni-
gingen en stichtingen in Stads-
schouwburg Velsen in IJmuiden. 
Aanmelden kan via www.rabo-
bank.nl/velsen.
Lezing ‘De oorlog anders 
bezien’ door de heer Ad van 
Liempt, auteur van ‘De Bezetting’ 
in het Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Vanaf 19.00 
is iedereen welkom in de foyer, 
om 19.30 uur zaal open. Lezing 
begint om 20.00 uur.

Dinsdag 11 mei
 

Papierinzameling voor de par-
nassiaschool. De container staat 
op het grasveld bij de kerk aan 
de Dinkgrevelaan en is geopend  
van 16.00 tot 16.30 uur en van 
18.30 tot 19.30 uur.
IVN Zuid-Kennemerland. Ex-
cursie Voorjaar op Leyduin. Ver-
trek 19.00 uur vanaf parkeer-
plaats Leyduin, Manpadslaan. 
Deelname gratis.
Alzheimer Café in bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. 
Onderwerp is ‘Autorijden en de-
mentie’. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘A Serious man’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 12 mei

Papierinzameling voor de par-
nassiaschool. De container staat 
op het grasveld bij de kerk aan 
de Dinkgrevelaan en is geopend  
van 18.30 tot 19.30 uur.
Jamsessie in De Halve Maan, 
Hagelingerweg 36 in Santpoort-

Noord. Van 20.00 tot 23.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Eric Koller met /Bull!’ 
(try outs). Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: 23.00-04.00 uur. Entourage 
ft. The Partysquad. Toegang 10,-
/15,- vanaf 16 jaar.

Donderdag 13 mei

Hemelvaartdag
wandel- en fietstochten geor-
ganiseerd door speeltuinvereni-
ging Nieuw Leven uit Spaarn-
dam. Van 07.00 tot 17.00 uur. 
Start vanaf de Boezemkade 1 in 
Spaarndam.
Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Eric Koller met ‘Bull!’ 
(try outs). Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Johnny Dowd. 20.30 uur. Toe-
gang 15,-. 24.00-04.00 uur: LOS!. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis 
voor studenten. Café: Aftershow 
Johnny Dowd: Mr. A. Balladeer. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 6 mei

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Speeltheater met 
‘Adios’ voor kinderen vanaf 8 
jaar. Aanvang 14.30 uur. Om 
20.30 uur film ‘A Serious man’.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Café: 
Playground Comedy presenteert 
Live Café Varié. 21.00 uur. Van 
24.00 tot 04.00 uur LOS! met dj 
Paullie en Co. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Studenten gratis.-

Vrijdag 7 mei
Voorlezen in het weiland voor 
kinderen van 4 t/m 7 jaar. In-
formatieboerderij Zorgvrij. Om 
14.00 en om 15.00 uur. Deelna-
me gratis.
Filmmiddag in ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Film 
‘The Bridges of Madison Coun-
ty’. Aanvang 14.00 uur, toegang 
gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘A Serious 
man’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Dikke Dubstep. 23.00-.04.00 uur. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Laag: Noizboiz, ADM2, Crus-
ty Loxxx, dj Tenpro%ent. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 8 mei

Autowasactie World Servants 
Velsen van 09.00 tot 17.00 uur, 
Velserduinplein in IJmuiden.
Nationale Molenweekend. 
Molen de Veer is heet weekend 
geopend voor publiek, Penning-
veer 35 Haarlem. Van 10.00 tot 
18.00 uur.
Stekjes ruildag bij ATV De Hof-
geest, Spekkenwegje 2 Sant-
poort-Noord. Van 10.00-12.00 
uur.
Moederdag in winkelcentrum 
Velserbroek. Kinderen kunnen 
een unieke placemat met hun 
eigen foto laten maken. Van 
11.00 tot 15.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk. 13.15-13.45 uur 
Gemengd Koor Prima Musica.
Samen klinken voor Samen-
loop voor Hoop in de Halve 
Maan, Hagelingerweg in Sant-
poort-Noord. Van 20.00 tot 01.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Noord-Nederland-
se Dans met ‘Mouth Music’ met 
inleiding vooraf. Aanvang 20.30 
uur, inleiding 19.30 uur.

Wat is
er te 
doen

IJmuiden - Tot en met oktober is 
elke eerste zondag van de maand 
het Bunker Museum IJmuiden te 
bezoeken. De openingstijden zijn 
van 11.00 tot 16.00 uur. U vindt 
het Bunker Museum aan Bad-
weg 38, tegenover Camping de 
Duindoorn. Toegangsprijs be-
draagt 3 euro en voor kinderen 
tot en met 12 jaar gratis. Meer 
informatie op www.WN2000.nl of 
via info@WN2000.nl, www.Bun-
kerMuseum.nl.

Bunkers

Santpoort-Noord - Zaterdag 11 
september vindt voor de twintig-
ste keer de Rabobank Pierloop 
plaats. Voor de deelnemers is het 
belangrijk om goed getraind aan 
de start te verschijnen. Daar-
om organiseert Atletiekvereni-
ging Suomi uit Santpoort-Noord 
de inmiddels populaire Pierloop-
cursus, die start op zaterdag 19 
juni. Onder leiding van een ge-
diplomeerde trainer kunnen de 
deelnemers zich verantwoord 
en gezellig voorbereiden op de 
Pierloop. Naast looptraining krij-
gen de deelnemers ook informa-
tie krijgen over schoeisel en kle-
ding. De trainingen vinden plaats 
op zaterdagochtend om 8.30 uur 
op de atletiekbaan van AV Suo-
mi, op sportpark Groeneveen in 
Santpoort-Noord. Kosten voor de 
cursus bedragen 60 euro. Dit is 
inclusief inschrijving, startnum-
mer. Er is een inschrijvingslimiet. 
Meer informatie: Noëlla Post, 
0255-500237 of 06-36120764. 
Zie ook www.pierloop.nl.

Trainen voor 
de Pierloop
bij AV Suomi

Lieke van der Hamsvoort 
maakt trainingsronde
Velsen - Lieke van der Hams-
voort fietst volgende maand mi-
nimaal zes keer de Franse Alpe 
d’Huez op en neer, samen met 
3000 andere deelnemers. Tijdens 
het fietsevenement Alpe d’HuZes 
wordt geld ingezameld voor KWF 
Kankerbestrijding. Zestig peda-
gogisch medewerkers van Skon 
Kinderopvang zullen op de top 
van de berg de kinderopvang 
verzorgen voor 200 kinderen van 
deelnemers.
Lieke werkt als regiomanager 
voor de Skon en is druk aan het 
trainen. Maandag maakte ze 
een trainingsronde door Velsen 
waarbij ze diverse kinderverblij-
ven aandeed. Collega’s en kinde-
ren fietsten met haar mee. Lieke 
had zelf leukemie en streed tien 
jaar tegen deze ziekte: ,,Ik weet 
dus wat het met je doet. Ik zag 
ook hoe groot de impact is op 
het leven van kinderen, die kan-
ker krijgen. Dat maakt mij extra 
gemotiveerd.’’ Ze vervolgt: ,,Ik zie 
het ook als een stukje bewust-
wording voor de kinderen van de 
buitenschoolse opvang. Zo leren 
zij dat er ook minder leuke din-
gen zijn in het leven. En dat je 

je daar op een sportieve manier 
voor kunt inzetten, door geld in 
te zamelen met fietsen. Dat het 
goed is om iets over te hebben 
en er te zijn voor een ander.’’
De fietstocht begon in Driehuis bij 
Strawberries, waar de sport-BSO 
De Blauwe Springhaas onderdak 
heeft in de kantine. Een groep 
kinderen en leidsters fietste naar 
De Blauwe Oester in IJmuiden. 
Toen daar de bakfiets klaarge-
zet werd, bleek dat deze een lek-
ke band had. De peuters en hun 
leidster konden dus jammer ge-
noeg niet mee fietsen. Daarom 
werd de groep uitgezwaaid met 
ballonnen, bellenblaas en een 
yell. De tocht ging verder naar 
De Blauwe Rog en daarna naar 
De Blauwe Vleermuis in Sant-
poort-Noord. Tenslotte kwam de 
steeds groter wordende groep 
fietsers aan bij De Blauwe Ham-
ster in Velserbroek. Hier reden ze 
nog een rondje om de Westbroe-
kerplas. Koud en nat van de re-
gen kwam de groep weer aan bij 
De Blauwe Hamster. Moe, maar 
ook trots: als echte bikkels had-
den ze de fietstocht uitgereden. 
(Carla Zwart)

Nationale Molen- & 
Gemalendag 2010
Velsen - Zaterdag 8 mei is het 
Nationale Molen- & Gemalen-
dag. Molen de Zandhaas in 
Santpoort-Noord is van 10.00 tot 
17.00 uur geopend. Gemaal De 
Velserbroek aan Oostbroeker-
weg 13 in Velsen-Zuid is open 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het idyllisch gelegen gemaal De 
Velserbroek is meer dan een be-
zoek waard. Het interieur en ex-
terieur is pas gerestaureerd en 
dat geldt ook voor de antieke 
Bronsmotor uit 1915. Machinist 
Piet van Huffel zal graag die dag 
de motor laten ‘stampen en stin-
ken’. Kom daarvoor op tijd want 
de motor zal tot 13.30 uur een 
aantal malen draaien. Ter plek-
ke worden diverse graansoor-
ten gemalen en kunnen Zand-
haasproducten worden gekocht. 
Dus ook bij het gemaal is van al-
les te doen. Om op een gezonde 

en sportieve wijze bij de objecten 
te komen, is door Willem de Reus 
een leuke fietsroute uitgezet die 
u ook nog langs twee andere be-
zienswaardigheden voert, name-
lijk de Schoterveense wipwater-
molen in Haarlem-Noord en het 
gemaal Spaarndam. In het kader 
van een samenwerking tussen 
molens en gemalen is deze fiets-
tocht voor het eerst gerealiseerd. 
U kunt de route gratis verkrij-
gen bij het startpunt De Zand-
haas. Het eindpunt is in principe 
het gemaal De Velserbroek. Als u 
wilt kunt u vandaar weer terug-
gaan naar De Zandhaas in Sant-
poort. Zie ook de websites www.
molendezandhaas.nl  en  www.
velserbroek.gemaal.nl. en wordt 
donateur. Voor een bezoek aan 
het gemaal De Velserbroek kan 
men parkeren bij Spaarnwoude 
Resort Het Buitenhuis.
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Kinderkamp IJmuiden
IJmuiden - Al tientallen jaren 
wordt er vanuit de gereformeer-
de kerk van IJmuiden in de zo-
mervakantie een kinderkamp 
georganiseerd. Ieder jaar gaan 
70 tot 80 kinderen, in de leeftijd 
van 8 tot en met 13 jaar, met cir-
ca 20 ervaren begeleiders naar 
een gezellige kampeerboerde-
rij in Appelscha. Daar beleven zij 
een superleuke week met leef-
tijdgenootjes vol speurtochten, 
bosspelen, sport, knutselen, bon-
te avond, dropping, discoavon-
den, een dagje naar het zwem-
bad en nog veel meer. De kam-

peerboerderij, met onder ande-
re een basketbal-, volleybal- en 
voetbalveld, en de bosrijke om-
geving van Appelscha lenen zich 
daar prima voor. De rode draad 
door alle verschillende activitei-
ten is een te gek thema, dat de 
hele kampweek centraal staat. 
Van Superhelden tot Konings-
huis, van Theater, Kunst en Cul-
tuur tot Ik hou van Holland, het is 
elke keer weer een feest! Dit jaar 
vindt het kinderkamp plaats van 
zaterdag 7 augustus tot en met 
zaterdag 14 augustus. Zie ook 
www.kinderkampijmuiden.nl.

Halve eeuw ‘Slijp’
Ron Hartman 
50 jaar in loondienst
IJmuiden – Als jongen van veer-
tien jaar kwam Ron Hartman sol-
liciteren bij Slijpmachinefabriek 
IJmuiden (‘Slijp’ in de volks-
mond). Nu, vijftig jaar later, werkt 
hij er nog steeds.en met veel ple-
zier. Hij begon in de werkplaats, 
maar kwam twee jaar later op 
kantoor terecht. Daar werd hij 
een vraagbaak voor zijn colle-
ga’s. ,,Een fijne collega en een 
gouden gozer. Hij staat altijd 
voor iedereen klaar’’, volgens 
collega Arie. Computers wa-
ren er nog niet, in die beginpe-
riode. Ron had de hele kaarten-
bak in zijn hoofd zitten. Hij hield 
zich veel bezig met de telefoni-
sche verkoop. ,,Vele duizenden 
telefoontjes moet hij in die ja-
ren aangenomen hebben, natio-
naal en internationaal. Hij sprak 
geen woord over de grens, maar 
hij wilde het zo graag’’, herinnert 
directeur Theo van Geldorp zich. 
Ron begon bij zijn vader aan de 
Bik en Arnoldkade. ,,Ik was twee 
jaar toen hij begon, hij heeft mij 
deels opgevoed. We speelden 
verstoppertje in de werkplaats, 
hij bracht mij en mijn zussen 
naar school’’, herinnert Van Gel-
dorp zich. ,,Hij hoort er helemaal 
bij. Een goed mens met echt hart 
voor de zaak.’’
Hartman stond ook veel op beur-

zen, waar hij de slijpmachines, 
slijpstenen en aanverwante ar-
tikelen aan de man bracht. ,,De 
landbouwbeurs in de RAI, dat 
was een mooie. Heel druk en je 
verkocht er altijd goed’’, blikt hij 
terug. De man was zo verknocht 
aan zijn werk, dat hij jarenlang 
een eigen bedrijfje aan huis had: 
‘Vlijmscherp’, hier hield hij zich 
bezig met het slijpen van schaat-
sen, scharen en messen voor 
particulieren.
Maandag kreeg hij een vrije dag 
van zijn werkgever, aan het ein-
de van de middag werd hij sa-
men met zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen in hotel Au-
gusta verwacht voor een infor-
meel samenzijn ter ere van zijn 
jubileum. ,,Heb je genoten van je 
vrije dag, Ron?’’, vraagt een col-
lega. Die haalt zijn schouders op: 
,,Ik was liever bij jullie geweest.’’ 
En dat is Ron Hartman ten voe-
ten uit. Over een jaar bereikt hij 
de pensioengerechtigde leef-
tijd, maar eigenlijk wil hij daar 
niet aan denken. ,,Het bedrijf is 
aan verjonging toe en ik hoop 
dat je daar aan mee wilt werken, 
maar ik zal geen haast maken’’, 
zegt Van Geldorp. Waarop Hart-
man besluit: ,,Dan heb ik nog vijf 
jaar, om aan dat idee te wennen.’’ 
(Carla Zwart)

Weer derde plaats
voor dansers Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zondag 
deed het paar Ton Jonkman met 
Wilma Overeem mee aan een 
landelijke wedstrijd van de NA-
DB in Zevenbergen. Bij de se-
nioren C1 klasse werden zij, net 
als vorige week, direct doorge-
plaatst naar de finale. Dit paar 
doet de laatste weken constant 
mee voor de plaatsen 1 tot en 
met 3. Een internationaal panel 
van juryleden bepaalde uitein-
delijk dat Ton en Wilma een der-
de plaats verdiende. Een goe-
de prestatie, echter net buiten 
de verdeling van punten om te 
promoveren. De promotiepun-

ten liggen binnen handbereik en 
zullen niet al te lang op zich la-
ten wachten.

Velsen-Zuid – Zaterdag 1 mei, 
waren de klootschieters van 
sportvereniging Full Speed, be-
reid om de strijd voor de pun-
ten aan te gaan. Er zijn in de ko-
mende maand in de kopposi-
tie weinig veranderingen te ver-
wachten, maar daaronder kun-
nen zich wel aardverschuivin-
gen voordoen. Het weer was 
goed te noemen, een paar spat-
jes meer niet. Spaarnwoude be-
gint weer in bloei te komen. Het 
onkruid schiet uit de vruchtba-
re bodem. Twee teams van vier 
personen werden geloot. Team 
1 met Lia, Raymond, Sonja en 
Bertus, En team 2 met Nico, Ton, 
Harm en Elly, deze laatste wer-
den eerste met 65 schoten en 21 
meter. Tweede werd team 1 met 
85 schoten en 18 meter. Op de 
agenda staat nog de barbecue 
op zaterdag 29 mei om 18.00 uur 
in de kantine. En de prijsuitrei-
king vindt plaats op zaterdag 5 
juni na het klootschieten. Eerder 
kan niet in verband met de rou-
te indeling op de lijsten en om de 
trofeeplaatjes te graveren. Voor 
info bel Harm Jongman via 0255 
–514780 of Dirk Sieraad via 0255 
–515602.

Klootschieten

Velsen-Noord - In mei is bij de 
consulenten van het Israël Pro-
ducten Centrum in Velsen Noord, 
weer open huis. Er is informatie 
over het land en het volk van Is-
raël en de mogelijkheid tot het 
bekijken en kopen van Israëli-
sche producten, zoals sieraden, 
huidverzorgingsproducten (van 
de Dode Zee), wijn en jams. De-
ze producten worden bijna uit-
sluitend gemaakt in kibboetzim 
of in kleine fabriekjes waardoor 
de werkgelegenheid in Israël 
wordt gestimuleerd. Er zijn ook 
nu weer nieuwe producten en 
mooie cadeaus. De open dagen 
zijn op maandag 10 en dinsdag 
11 mei in Zeeuwstraat 12 in Vel-
sen-Noord, van 10.30 tot 18.00 
uur of na telefonische afspraak. 
Op woensdag 12 mei is het Isra-
el Producten Centrum van 14.30 
tot 18.00 uur, in het gebouw van 
de Vrije Evangelische Gemeente, 
van Riemsdijklaan 1, Beverwijk. 
Voor meer informatie of een af-
spraak: 0251-228286.

Israël 
Producten 
Centrum

IJmuiden - Personeel van een 
winkel aan het Dudokplein be-
trapte vorige week donderdag 
rond 12.00 uur een Roemeen-
se man op de diefstal van een 
fles port uit de winkel. De man is 
aangehouden en overgedragen 
aan de politie. Hij is meegeno-
men naar het bureau en beken-
de daar de diefstal. Tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt.

Winkeldief 
aangehouden

Biljartvereniging de Watertoren
Jan Mantje en Wil 
Beentjes kampioen
IJmuiden - In de jaarlijkse strijd 
om de clubtitel van de biljartver-
eniging ‘De watertoren’ waren 
Jan Mantje (bandstoten) en Wil 
Beentjes (libre) de sterkste. Bij 
het bandstoten was al enige tijd 
bekend dat de winst naar Mantje 
ging omdat hij als enige periode-
kampioen niet hoefde uit te ko-
men in een finalewedstrijd. 
Voor de finale van het libre waren 
maar liefst zes periodekampioe-
nen bekend die moesten aantre-

den voor de clubtitel. In de eerste 
ronde vielen al direct drie deel-
nemers af. Wout Kalis won van 
Ger Freriks, Jan Apeldoorn ze-
gevierde over Ruud van Hoof en 
Wil Beentjes bond een zich he-
vig verzettende Arno Uniken aan 
de zegekar. In de halve compe-
titie die de winnaars daarna af-
werkten gaf een gemotiveerde 
Wil Beentjes al direct zijn visite-
kaartje af door een verpletteren-
de zege op Jan Apeldoorn. 

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“	De	rekening	van	
een	uitvaart	moet	
gewoon	kloppen.”

Coen Wegbrans, Hoofdboekhouder



IJmuiden – Vorige week donderdag, de dag voor Koninginnedag, daalde de jaarlijkse lintjesregen weer neer 
op het stadhuis. Burgemeester Franc Weerwind benoemde tien mensen, zeven mannen en drie vrouwen, 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ,,Een Koninklijke onderscheiding is niet zomaar iets. Het is meer dan 
een schouderklopje. Het is de bekroning voor uw inzet voor de samenleving, die niet zonder vrijwilligers kan’’, 
aldus de burgemeester.

Lintjesregen Velsen

De heer Bert Bus uit Santpoort-Zuid is 
betrokken bij de Stichting Archeologische 
Werkgroep Velsen, archeologie heeft zijn 
grote belangstelling. Hij werkte mee aan 
de totstandkoming van de grootschalige 
opgraving van fort Velsen 1. Hij illustreerde 
historische publicaties en als striptekenaar 
werkte hij mee aan de heruitgave van een 
stripboek over de Romeinen in Velsen. De te-
keningen in dit stripboek zijn van zijn hand. 
Hierdoor kreeg de educatie van de archeolo-
gie een belangrijke impuls en werd de vroege 
geschiedenis van Velsen onder de aandacht 
gebracht van de schooljeugd in de regio.

De Santpoortse Ton Koehorst 
deed veel voor de honkbal en soft-
balvereniging Onze Gezellen.
Hij was lid, bestuurslid, vrijwilliger 
en coach. Samen met zijn vrouw 
was hij verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleid voor de 
jongste jeugd. Als meespelend 
voorzitter leverde hij een bijdrage 
aan de oprichting van de badmin-
tonvereniging RKSV Onze Gezellen. 
Ton Koehorst was ook de bestuur-
lijke trekker van de uitbreiding van 
de kantine en hij is penningmeester 
van de Omnivereniging Onze Gezel-
len. Deze is verantwoordelijk voor 
de exploitatie van de sporthal, de 
kantine en de velden. Daarnaast 
gaat hij elk jaar mee als vrijwilliger 
met de vakantieweek van De Zon-
nebloem.

De heer Henk Booi uit IJmuiden is enorm 
betrokken bij activiteiten op het gebied 
van het kerkelijk leven en welzijn. Hij was 
medeverantwoordelijk voor de pastorale 
zorg van de gemeenteleden in de Gerefor-
meerde Kerk. Hij was lid van de kerkenraad 
en ook koster.
De heer Booi zingt bij het Christelijk Man-
nenkoor en IJmuiden en verzorgt daar ook 
altijd de koffie en de thee. In woonzorgcen-
trum De Moerberg zorgt hij er voor dat de 
koersbal altijd op rolletjes verloopt, hij is 
er actief in het restaurant en assisteert 
bij bijzondere gebeurtenissen..

Onlangs ging de heer Piet 
Schouten met pensioen, doch-
ter Anjella zwaait nu de scep-
ter in modezaak Forecast. Nog 
altijd is hij actief als voorzit-
ter van de Winkeliersvereniging 
Stadscentrum en in die func-
tie het aanspreekpunt voor 
zowel winkeliers als het winke-
lend publiek. In die hoedanig-
heid is hij actief bestuurslid 
van MKB-Velsen. Hij zette zich 
in voor een opknapbeurt van 
het winkelcentrum, waardoor er luifels en dagkiosken kwa-
men. Ook organiseerde hij met succes allerlei evenementen 
en hij maakte het mogelijk dat er een website kwam. Piet 
Schouten leverde zijn inbreng in diverse commissies van de 
Stuurgroep Centrumplan IJmuiden. Daarnaast is hij een 
voorbeeld in de strijd tegen winkeldiefstal.

Het Haarlemse echtpaar Jolly en Nico van 
Dam zette zich meer dan 40 jaar in voor 
de Stichting Archeologische Werkgroep 
Velsen. Dit heeft er mede toe geleid dat 
Velsen bekend werd als de plaats waar 
twee Romeinse forten zijn gevonden. Me-
vrouw van Dam was vele jaren penning-
meester, zij verzorgde rondleidingen voor 
scholen, was actief bij de inrichting van 
tentoonstellingen over de archeologie in 
Velsen en ze leverde een bijdrage aan de 
promotie van de vaste tentoonstelling in 
het voormalige raadhuis.
De heer van Dam, tot aan zijn pensioen 
werkzaam als illustrator voor het week-
blad Panorama, werkte onder meer mee 
aan de uitwerking van opgravingsrappor-
ten en het tekenen en restaureren van 
archeologische vondsten. Ook maakte hij 
reconstructietekeningen van het fort Vel-
sen 1 en andere tekeningen op dit vlak. Hij 
was in de veronderstelling, dat hij naar het 
stadhuis was gekomen om zijn vrouw te 
begeleiden tijdens haar huldiging. Nadat 
zij de versierselen opgespeld had gekregen, 
wilde hij weer naar zijn zitplaats gaan. Hij 
werd teruggeroepen door burgemeester 
Weerwind met de woorden: ,,Ho, we zijn nog 
niet klaar.’’ Hierna kreeg de verraste Nico 
van Dam zelf ook een lintje opgespeld. Het 
echtpaar is bescheiden over hun inzet: 
,,Het was onze hobby.’’ 

Mevrouw Trees Kruidenberg 
uit Velsen-Noord komt op voor 
milieu, vrede, onderwijs, cul-
tuur, ontwikkelingssamenwer-
king en integratie. Als voorzit-
ter van Vrouwen voor Vrede in 
de IJmond was zij onder an-
dere actief in de strijd tegen 
het dumpen van kernafval in 
zee en ze demonstreerde tegen kruisraketten. Ze bezocht de 
vrouwen in Srebrenica en ondersteunde hen ter plekke. Ook is 
Trees Kruidenberg een verbindende schakel tussen moslims 
en christenen. Verder is ze contactpersoon voor de kritische 
gemeente IJmond, bestuurslid van Oratoriumkoor Tremenda 
en initiatiefnemer van de Stiltekring Beverwijk.

Mevrouw Trijnie Raat is baliemedewerker bij Stich-
ting Welzijn Velsen. Zij was betrokken bij de oprich-
ting van het Gehandicapten Beraad. Verder is zij 
onder andere lid van de werkgroep Wet Voorzienin-
gen Gehandicapten, namens de werkgroep Woning-
zoekenden hielp ze mensen die moeilijk toegang heb-
ben tot de woningmarkt, zij zette zich in voor ou-
derenhuisvesting en was secretaris en waarnemend 
voorzitter van het Humanistisch Verbond Velsen. 
Ook was Trijnie Raat secretaris van buurtcentrum 
de Dwarsligger, hier hielp ze met het opzetten van 
de Open Tafel en ze was adviseur van de Stichting 
Medisch Centrum Velsen.

De heer Gerhard Verwoort is vrijwilliger bij 
de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Hij 
was scheidsrechter en coach en vele jaren 
actief als grensrechter in het betaalde 
voetbal. Ook is hij docent arbitrageopleidin-
gen en actief in diverse werkcommissies. Hij 
is trainer, leider en organisator van toer-
nooien en technisch adviseur bij VV IJmui-
den. Hij was voorzitter van de jeugdcom-
missie en vice-voorzitter van het bestuur. 
Gerhard Verwoort is clubhuisbeheerder en 
zorgt er voor dat er geld binnenkomt via 
sponsoren. Daarnaast is hij meer dan 30 
jaar actief in de organisatie van het school-
voetbaltoernooi en is ook vrijwilliger bij de 
Stichting Naschoolse Vorming.

Peter Staats 
uit Velserbroek 
kreeg de Ko-
ninklijke Onder-
scheiding voor 
zijn inzet voor 
de scouting-
groep Kameleon 
Kinheim. Hij was 
daar jaren lang 
leider en zorgde 
met de oprich-
ting van de Ro-
wan- en Sherpa-
groepen dat er ook een plek was voor jon-
geren vanaf vijftien jaar. Hij zette zich in 
voor nieuw te verwerven gebouwen. Tijdens 
diverse Nationale Jamboreebijeenkomsten 
was Staats eindverantwoordelijk voor de 
logistiek en de voeding. Ook was hij betrok-
ken bij de fusie van verschillende scouting-
groepen, was tot 2007 voorzitter van het 
stichtingsbestuur en nu is Peter Staats 
nog steeds algemeen bestuurslid van het 
groepsbestuur.
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Benoemingen rond
IJmuiden - Het was woensdag-
avond een drukte van belang in 
de grote raadszaal in het stad-
huis. Het komt niet zo vaak voor 
dat de publieke tribunes nage-
noeg geheel bezet zijn met be-
langstellenden, familie, vrien-
den en bekenden maar op deze 
avond hadden veel mensen de 
weg naar het stadhuis weten te 
vinden. Na een aanvankelijk wat 
stroef verlopen formatiepoging 
was het dan nu zover dat het 
nieuwe college en de verdeling 
van de portefeuilles bekend kon 
worden gemaakt. Onder leiding 
van de voorzitter, burgemeester 
Frank Weerwind werd die avond 
gestart met de beëdiging van de 
vijf nieuw benoemde wethou-
ders waarvan er twee ook al in 
het vorige college zitting had-
den. Dit zijn Arjen Verkaik die 
voor de VVD zitting neemt in het 
nieuwe college en onder ande-
re economische zaken en socia-
le zaken in zijn portefeuille heeft. 
Ook Annette Baerveldt heeft in-
middels de nodige ervaring als 
wethouder op kunnen doen en 
gaat in de komende periode voor 
D’66 Velsen ondermeer de por-
tefeuilles onderwijs, sport, recre-
atie en toerisme en jeugdbeleid 

onder haar hoede nemen. Nieu-
we gezichten, als wethouders in 
het college van B&W, zijn Ronald 
Vennik die voor de PvdA onder-
meer de portefeuilles financiën 
en belastingen gaat beheren.
Robert te Beest, in de vorige pe-
riode nog fractievoorzitter, gaat 
zich nu als wethouder voor het 
CDA onder andere bezighouden 
met welzijn, wonen en grondza-
ken. En tenslotte Wim Wester-
man, voorheen fractievoorzitter 
van Groen Links die nu als wet-
houder voor deze partij porte-
feuilles zoals kunst en cultuur, 
milieu en dierenwelzijn onder zijn 
hoede krijgt. Voorafgaand aan 
de officiële beëdiging kregen al-
le partijen nog gelegenheid om 
kort te reageren op het nieuwe 
coalitieakkoord. De lokale, poli-
tieke partijen lieten zich hierbij 
kritisch uit over het bereikte ak-
koord waarbij het woord achter-
kamertjespolitiek niet werd ver-
meden.
In reactie hierop kon Westerman 
niet nalaten hierop te reageren 
met de opmerking dat een kri-
tische opstelling prima is, maar 
dat deze negatieve kritiek was 
overgoten met azijnzuur. (Joop 
Waijenberg)

Wie heeft
Lisa gezien?
Velsen - Kat Lisa heeft het voor-
jaar in de kop. Na een gedwon-
gen verhuizing van Heerhugo-
waard naar Velsen, is ze de weg 
een beetje kwijt. Vrijdag 9 april 
verdween ze. Dit tot groot ver-
driet van de negen maanden ou-
de Yfke die dikke maatjes met 
haar is. Na de verdwijning ver-
telde een buurvrouw dat ze die 
vrijdag iets vreemds meemaakte 
toen ze in haar auto bij de Wij-
kertunnel reed. Toen zij de tun-
nel uitreed hoorde ze een klap 
en zag zij in haar spiegel een 
kat, die erg leek op Lisa, de berm 
in rennen. Dit gebeurde aan de 
zuidzijde van de Wijkertunnel. 
Vermoedelijk is de kat als ver-
stekeling meegereden. Opa Piet 
Verhoeven is vervolgens op zoek 
gegaan naar Lisa en heeft haar 
gevonden, aan de andere kant 
van een sloot. Aangezien Piet 
degene is die de kat altijd de 
wormenkuur mag geven, vlucht-
te de kat weg. Toch is hij er ze-
ker van dat het hier om Lisa gaat. 
De hele familie is al enkele keren 
in het gebied ten zuidwesten van 
de tunneluitgang geweest, maar 
Lisa laat zich niet meer zien. Wie 
deze cypers met witte poes in 
die omgeving aantreft, doet de 
familie en Yfke een groot plezier 
als zij contact opnemen met Piet 
Verhoeven, via 06-28926578.

Autowasactie Servants
IJmuiden - Over twee maanden 
vertrekken de eerste deelnemers 
van World Servants Velsen naar 
Ghana om daar hun ontwikke-
lingswerk te starten. ,,Afgelopen 
weekend zijn alle deelnemers 
een weekend lang getraind”, ver-
telt Lieke de Wilde, die de auto-
wasactie coördineert. ,,Het pro-
ject komt erg dichtbij, we zijn 
er financieel alleen nog niet he-
lemaal! Daarom houden we, ko-
mende zaterdag 8 mei, een au-
towasactie!”
Tussen 09.00 en 17.00 uur kunt 
u uw auto laten wassen op het 
Velserduinplein in IJmuiden, 
achter de Hema. Hier zullen de 
World Servants een deel van de 
parkeerplaats hebben omgeto-
verd tot een autowasstraat. Voor 
slechts 7,50 ziet uw auto er van 
buiten weer prachtig schoon uit 
en dat allemaal terwijl u van een 
gratis kopje koffie of thee geniet!
Tijdens de autowasactie zal er 
ook een marktkraam staan waar 
informatie over World Servants 

gegeven kan worden, waar foto’s 
te zien zijn en waar nog meer ac-
ties uitgestald zullen zijn. Naast 
deze World Servants activiteiten 
zal er ook een brandweerwagen 
aanwezig zijn die meewerkt aan 
deze actie door de watervoorzie-
ning goed te regelen. Ook kun-
nen de kinderen een kijkje bij 
en in deze brandweerwagen ne-
men!
World Servants Velsen zamelt met 
deze actie geld in voor bouwpro-
jecten die zij zelf, komende zo-
mer, zullen uitvoeren in Ghana en 
Malawi. Hier wordt gebouwd aan 
klinieken, klaslokalen en leraar-
woningen. In totaal zullen er acht 
deelnemers op dit ontwikkelings-
werk gaan waarvoor 19.160 eu-
ro door de groep moet worden 
betaald. Dit is een groot bedrag 
waaraan u kunt bijdragen door 
uw auto te laten wassen op zater-
dag 8 mei, tussen 09.00 tot 17.00 
uur, Velserduinplein in IJmuiden. 
Zie ook informatie kunt u vinden 
op www.worldservantsvelsen.nl.

Supportersavond Telstar
Velsen - ‘Ga staan als je voor 
Telstar bent’, dat is de leus 
voor de supportersavond die 
Telstar in samenwerking met 
de Supportersvereniging or-
ganiseert op maandag 17 
mei.

De afgelopen jaren hebben we 
eerst in het Kennemerthea-
ter in Beverwijk (2008) en later 
in de Stadschouwburg in Vel-
sen (2009) verteld waar de club 
heen wil. Ook dit jaar willen we 
dat graag weer doen maar dan 
nu wel in ons eigen TATA Steel 
Stadion in Velsen–Zuid!
Na een zeer bewogen seizoen 
met uiteindelijk een zeer span-
nend slot hebben we komend 
seizoen gelukkig weer betaald 
voetbal in Velsen, IJmond en 
Zuid-Kennemerland. Hoe be-
langrijk dat is voor deze regio 
maar ook voor Telstar willen wij 
die avond in een aantal discussie 

forums met de supporters delen.
We krijgen hiervoor steun van 
een aantal bekende personen uit 
de voetbalwereld. Zo zullen deze 
avond onder andere Leo Dries-
sen en Ton Oijers aanwezig zijn. 
Ook spelers en technische staf 
zijn aanwezig om met jullie te 
praten over ons Telstar. Hoe de 
club verder wil de komende ja-
ren wordt toegelicht door de di-
recteuren Pieter de Waard (al-
gemeen) en Steef Hammerstein 
(commercieel).
Vanaf 19.30 uur is het stadion 
geopend op 17 mei waarna het 
programma start om 20.00 uur 
met een discussie over de ont-
wikkelingen binnen de club on-
der leiding van Leo Driessen. Na 
een korte onderbreking is het tijd 
voor voetbalhumor en de sfeer in 
het stadion. Supporters die op 17 
mei aanwezig willen zijn, kunnen 
zich aanmelden via info@sctel-
star.nl.

Regio - Een 30-jarige motorrij-
der uit IJmuiden raakte vorige 
week dinsdagnacht omstreeks 
01.30 uur gewond bij een een-
zijdige aanrijding op de kruising 
van de Koningstraat met de Jan 
Alsweg in Beverwijk. De man 
verloor de controle over het stuur 
en ging in een bocht rechtdoor. 
Hij vloog via een hoge trottoir-
band tussen een boom en een 
lichtmast door. De man raakte 
als gevolg hiervan gewond en 
is ter behandeling overgebracht 
naar een ziekenhuis. Bij controle 
bleek hij flink onder invloed van 
alcohol te zijn. Zijn rijbewijs is 
ingevorderd.

Motorrijder 
gewond na 
aanrijding

Velsen - Dit jaar is het 65 jaar 
geleden dat de bevrijding heeft 
plaatsgevonden en werden de 
opofferingen herdacht die daar-
voor tijdens de Tweede Wereld-
oorlog zijn gebracht. Door het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei 
wordt elk jaar een thema geko-
zen voor de herdenking op 4 mei 
en voor dit jaar was het thema: 
vrijheid, wereldwijd. In tegenstel-
ling tot de verstoorde 4 mei vie-
ring in Amsterdam, waar door de 
ontstane paniek onder het pu-
bliek tientallen mensen gewond 
raakten, verliep de herdenking in 
Velsen zeer ordelijk en in gepas-
te rust. Na de toespraken in de 
burgerzaal van het stadhuis vond 
aansluitend de officiële krans-
legging plaats bij het monument 
voor de gevallenen op het nieuw 
bestraatte en ingerichte Plein 
1945. Omlijst door muziek van 
het carillon van het stadhuis dat 
bespeeld werd door de stadsbei-
aardier, de heer Ruitenbeek en 
met een erewacht gevormd door 
het Zeekadetkorps IJmuiden 
werd door burgemeester Weer-
wind en de wethouders Wester-
man, Verkaik, te Beest en Vennik 
namens de gemeente een krans 
gelegd, gevolgd door kransleg-
gingen door diverse organisa-

ties en verenigingen. Aanslui-
tend werd door de aanwezigen 
begonnen met de stille tocht via 
de Zeeweg, de Waterloolaan en 
de Driehuizerkerkweg naar Be-
graafplaats Westerveld. Gedu-
rende de herdenkingstocht slo-
ten zich steeds meer mensen 
aan bij de stoet waardoor de-
ze, bij aankomst op de begraaf-
plaats, was aangegroeid tot et-
telijke honderden belangstellen-
den. Vóór de officiële kransleg-
gingen waren er bij het Herden-
kingsmonument muzikale bij-
dragen door het orkest van Co-
rus en van het Dutch Canadian 
Choir. Met de ondergaande zon 
die zich tussen de overdrijven-
de wolken liet zien werd aanslui-
tend door de trompettist een in-
drukwekkende Taptoe gespeeld 
die door de wel duizend aanwe-
zigen onder doodse stilte werd 
aangehoord.
Na de twee minuten stilte werd 
door alle aanwezigen het eer-
ste en het zesde couplet van 
het Wilhelmus gezongen waar-
na door burgemeester Weerwind 
en wethouder Verkaik de eerste 
krans bij het Herdenkingsmonu-
ment werd gelegd. Daarna volg-
de het defilé langs het monu-
ment. (Joop Waijenberg)

Gevallenen herdacht
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Nieuw concept in de maak
Seasons gaat sluiten
IJmuiden - Natuurlijk valt het 
ze zwaar. Na twaalf jaar een 
zaak sluiten waar je ziel en 
zaligheid in hebt gestopt is 
nooit leuk. Maar Hans, Rem-
co en Rick Glas zijn ook rea-
listisch. ,,Het concept is uit-
gewerkt’’, zegt Hans, die Sea-
sons samen met zijn beide 
zoons runt.

Tijd om bij de pakken neer te zit-
ten hebben ze niet, want na za-
terdag 15 mei, als Seasons voor 
de laatste keer open is, wordt 
begonnen met een grote ver-
bouwing. Het feestcafé dat zo 
lang een hit was in het Velsen-
se uitgaansleven, verandert in 
een prachtige nieuwe zaak waar 
eten en drinken centraal staat. 
Veel willen ze er nog niet over 
kwijt.  ,,Het wordt geen grand 
café, geen brasserie en ook geen 
eetcafé’’, zegt Remco. ,,Door het 
niet nader te omschrijven heb-
ben wij de ruimte om elementen 
toe te voegen. Maar duidelijk is 
wel dat het een zaak wordt waar 
je elke dag vanaf 10.00 uur lek-
ker kunt eten tegen een goede 
prijs. De focus ligt op kwaliteit.’’ 
De familie Glas neemt na 12 jaar 
afscheid van Heineken en ook 
het stempel ‘nachtzaak’ wordt 
overboord gezet. De heropening 
staat gepland voor september. 
Tegen die tijd zullen meer de-
tails bekend worden gemaakt 
over het concept.
De beslissing om Seasons te 
sluiten gaat gepaard met het 
ophalen van herinneringen. Ja-
renlang stonden er in het week-

einde lange rijen voor de deur. 
,,Half IJmuiden heeft elkaar in 
Seasons ontmoet’’, grapt Rick. 
De optredens van Nederland-
se artiesten, waaronder Wolter 
Kroes en een - toen nog - on-
bekende Jeroen van der Boom, 
waren de absolute hoogtepun-
ten in het 12-jarige bestaan van 
Seasons. Op een gegeven mo-
ment stopte dat, omdat de ar-
tiesten veel te hoge bedragen 
vroegen. ,,Ter gelegenheid van 
ons 7,5 jarig bestaan wilden we 
Jan Smit neerzetten. Toen we 
de knoop hadden doorgehakt, 
bleek zijn prijs met 2.500 euro 
gestegen te zijn. In anderhalve 
week tijd. Dat is toch niet nor-
maal?’’ Maar dat is niet de re-
den dat Seasons haar deuren 
moet sluiten. De afgelopen pe-
riode trok het feestcafé nauwe-
lijks bezoekers. ,,Het nachtleven 
in Nederland staat al jaren on-
der druk. Bovendien hebben we 
in Velsen een dip in onze doel-
groep. Vroeger had je ongeveer 
1.000 jongeren in de leeftijd van 
16 tot 20 jaar, op dit moment zijn 
het er nog maar 500.’’ Daarnaast 
worden de invoering van euro 
en het rookverbod als oorzaken 
genoemd voor het teruglopende 
succes van het feestcafé aan de 
Kennemerlaan.
Seasons is op zaterdag 15 mei 
voor het laatst open. Remco: 
,,Als mensen afscheid willen ne-
men, moeten ze maar het op die 
avond doen. En als ze iets wil-
len hebben uit het interieur, dan 
kunnen ze dat aan ons melden.’’ 
(Friso Huizinga)

Mannen afgeperst
Velsen-Noord - Vorige week 
donderdag omstreeks 15.20 uur 
is een 20-jarige Amsterdammer 
afgeperst. Dat gebeurde door 
twee jongemannen in een grijze 
Opel Astra op de Melklaan na-
bij de De Raetstraat. Het slacht-
offer zat in de auto samen met 
een vriend en hem werd onder 
dreiging met een wapen geld af-
geperst door de twee verdach-
ten. Vervolgens zijn zij de auto 
uit gezet. Aan de hand van het 
door hen opgegeven kenteken 

van de auto konden politieagen-
ten in Beverwijk deze auto trace-
ren. Daar zaten toen drie inzit-
tenden in. Zij werden aangehou-
den en voor nader onderzoek 
overgebracht naar het politiebu-
reau. Daar bleken twee van hen 
niets met de afpersing van doen 
te hebben waarna zij zijn heen-
gezonden. De derde bleek een 
21-jarige Beverwijker. Hij is voor 
nader onderzoek ingesloten. Het 
onderzoek naar zijn medever-
dachte wordt voortgezet.

Rabobank Velsen en Omstreken
Afdelingsvergadering 
Bedrijven druk bezocht
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseerde dinsdag 
27 april namens de ledenraad de 
afdelingsvergadering Bedrijven. 
De bijeenkomst werd gehouden 
in het Tata Steel Stadion in Vel-
sen-Zuid. Frans Baud, voorzitter 
van de Raad van Commissaris-
sen was voorzitter van de verga-
dering. Beroepsavonturier Wilco 
van Rooijen inspireerde de aan-
wezige leden van de afdeling Be-
drijven. 

De vergadering kende een aan-
tal agendapunten. Allereerst wer-
den de volgende ledenraadsle-
den herkozen: de heer G. Blok, de 
heer H.W. Brandjes, de heer W.N 
Lansbergen en de heer P.J. Wolfs 
RA. Ze werden allen op een fees-
telijke wijze in het zonnetje ge-
zet. 
Vervolgens vertelde ledenraads-
lid Jaap van Straalen over de rol 
van de ledenraad en over de ac-
tiviteiten die zij in 2009 heeft on-
dernomen. ,,De ledenraad was in 
2009 alweer voor het derde jaar 
in functie. Zij stelt de jaarreke-
ning vast, verleent decharge voor 
het gevoerde beleid en het toe-
zicht daarop, beslist over de be-
steding van een deel van de winst 
voor plaatselijke doelen en be-
noemt de leden van de Raad van 
Commissarissen”, aldus Jaap van 
Straalen. Daarna gaf Kees de 
Jong (zie foto), directeur Bedrijfs-
management en voormalig direc-
teur Bedrijven van Rabobank Vel-
sen en Omstreken een terugblik 
op de afdeling Bedrijven. Kees 
sloot zijn laatste werkzaamheden 
als directeur Bedrijven af en be-
dankte de leden en medewerkers 
hartelijk voor het in hem gestel-

de vertrouwen en de prettige sa-
menwerking. De vooruitblik werd 
gepresenteerd door (Stan) To-
pouzis, interim directeur Bedrij-
ven. Hij ging in op de trends in 
de diverse sectoren in de regio en 
introduceerde de nieuwe bedrij-
vencampagne van Rabobank Vel-
sen en Omstreken met als thema 
‘Samen staan we sterk’. In deze 
campagne staan ondernemers uit 
Velsen en hun adviseur centraal. 
De leden toonden zich na afloop 
enthousiast. De presentaties en 
de onderlinge discussie na afloop 
vormden voor hen een goede 
combinatie. Op 10 mei vindt de 
afdelingsvergadering voor parti-
culieren én verenigingen en stich-
tingen plaats in Stadsschouw-
burg Velsen in IJmuiden. Tijdens 
deze vergadering geeft gastspre-
ker Erica Terpstra een presenta-
tie ‘Alles is topsport’. Franca van 
Winkel, directievoorzitter van Ra-
bobank Velsen en Omstreken, 
kijkt uit naar een hoge opkomst 
en nodigt daartoe particuliere le-
den en verenigingen en stichtin-
gen die lid zijn uit om zich aan te 
melden via www.rabobank.nl/vel-
sen. 

Kijkoperaties bij honden
Velserbroek – Dier Medisch 
Centrum Kennemerland heeft 
een primeur: de eerste kijkope-
raties bij honden in de regio. De 
kijkoperatie wordt vooral gebruikt 
voor het steriliseren van honden. 
Normaal verloopt de sterilisatie 
via een snede in de buikwand. 
Het herstel van die snede kost 
tijd en is pijnlijk. De kijkoperatie 
gaat via een drietal kleine gaatjes 
in de buikwand. Door die gaatjes 
gaan de camera en de instrumen-
ten. Via de gaatjes worden ook de 
eierstokken van de hond verwij-
derd. Het herstel na een kijkope-
ratie is vele malen sneller dan na 
een traditionele operatie.
Kijkoperaties of laparoscopische 
operaties, zoals het in vaktermen 
heet, zijn nog lang niet overal be-
schikbaar. Laparoscopie vereist 
kostbare apparatuur en experti-
se die niet iedere dierenarts heeft 
of wenst te hebben. DMCK werkt 
ook op doorverwijzing door de ei-
gen dierenarts. Hierdoor is voor 
iedere hondenbezitter in Kenne-

merland deze techniek beschik-
baar geworden. De controle van 
de drie kleine wondjes kan weer 
door de eigen dierenarts wor-
den uitgevoerd. De toeslag voor 
een laparoscopische operatie be-
draagt 90 euro. Eigenaren van 
honden die interesse hebben in 
deze moderne techniek kunnen  
via hun eigen dierenarts worden 
doorverwezen of zelf contact op-
nemen met Dier Medisch Cen-
trum Kennemerland. DMCK be-
vindt zich aan Zadelmakersstraat 
98 in Velserbroek, telefoonnum-
mer 023-5384444. Zie ook www.
dierenartsvelserbroek.nl.

IJmuiden - Zaterdag 15 mei is 
de eerste rommelmarkt van zes 
op het Kennemerplein. Harry 
Plevier organiseert deze markten 
en spreekt over ‘een uit de hand 
gelopen hobby’. Het verzamelen 
van klokken en tegeltjes is voor 
hem uitgemond in het organise-
ren van de markten, waar meer-
dere hobbyisten staan met hun 
verzamelde waren. Veel tweede-
hands spullen, boeken, platen, 
kleding en ‘bric en brac’. Maar 
ook staan er hobbyisten met 
zelfgemaakte kaarten en siera-
den. Ook steeds meer organi-
saties en verenigingen presen-
teren zichzelf op deze markt. Bij 
elkaar zullen er zo’n dertig kra-
men staan met heel diverse wa-
ren. Voor een lekker visje of een 
ijsje kan men terecht bij de mid-
denstanders rond het plein. De 
markt staat er van 9.00 tot 16.00 
uur. Wie ook een kraam wil hu-
ren kan terecht bij Harry Plevier, 
0255-33233. De volgende mark-
ten op het Kennemerplein zijn op   
de zaterdagen 5 juni, 3 en 31 juli, 
28 augustus en 11 september.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Eerste hulp 
kinderongeval-
len bij SenNZ
Velserbroek - Een ongeluk zit 
in een klein hoekje. En wat dan? 
Geen paniek, kijk goed naar 
het kind, denk na en weet wat 
u moet doen en wat u juist niet 
moet doen. Ouders/verzorgers/
oppasoma’s en –opa’s krijgen er 
allemaal wel eens mee te maken: 
huis-, tuin- en keukenongelukjes 
met de (klein)kinderen. Het kan 
zomaar gebeuren dat een kind 
een kneuzing of botbreuk op-
loopt, of het kind komt thuis met 
schaaf-, bijt- of krabwonden. In 
de cursus Eerste Hulp bij Kin-
derongevallen van SenZ, de le-
denservice van ViVa! Zorggroep 
krijgen de deelnemers in vier bij-
eenkomsten de nodige basisin-
formatie. Uiteraard wordt er ook 
aandacht besteed aan kinderre-
animatie en AED. Voor deelne-
mers die het Oranje Kruis certifi-
caat willen, bestaat de mogelijk-
heid de cursus af te sluiten met 
een eindtoets. De cursus is be-
doeld voor iedereen die met kin-
deren tot 14 jaar te maken heeft 
en start op maandagavond 17 
mei in Velserbroek. Voor meer 
informatie en aanmelding kunt u 
contact opnemen met SenZ, te-
lefoon 088-995 8822 of ga naar 
www.senzpas.nl.

IJmuiden - Politieagenten heb-
ben vorige week donderdag om-
streeks 19.05 uur het rijbewijs 
ingevorderd van een 38-jarige 
bromfietser uit Haarlem. Hij trok 
de aandacht omdat hij zonder 
helm reed. Bij controle bleek hij 
onder invloed van alcohol.

Dronken
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Reis naar Turkije
IJmuiden - Sema (47) verhuis-
de als meisje van 8 vanuit haar 
geboortedorp Meseli in Tur-
kije naar IJmuiden. Omdat haar 
oma ziek werd, ging ze samen 
met haar moeder terug naar 
haar geboortedorp, om haar 
grootmoeder te verzorgen. Op 
haar 17e was ze weer terug. In-
middels heeft ze haar draai hier 
helemaal gevonden. Ze werkt 
en is actief voor Stichting La-
le, die onderdak heeft in buurt-
centrum de Dwarsligger. 
Vaak riep Sema: ,,Over een paar 
jaar ga ik terug.’’ De reactie van 
anderen: ,,Dat kan niet, je bent 
hier nodig.’’ Waarop Sema weer 
reageerde: ,,Ga dan eens mee 
naar Meseli, dan weten jullie 
waar ik het over heb.’’ 
Een aantal medewerkers van 
de Dwarsligger besloten er 
een project van te maken. Een 
uitwisseling van culturen, kij-
ken of Nederland en Turkije 
veel verschillen. Onlangs ging 
een groep van elf vrouwen van 
Turkse afkomst en zeven Ne-
derlandse vrouwen naar Istan-
bul.
Daar genoten ze van de prach-
tige cultuur. Hierna ging het ge-
zelschap naar Meseli, het ge-
boortedorp van Sema. Ze wer-
den allerhartelijkst ontvangen 
door haar familie. Ook hadden 
ze een gesprek met voorzitter 

Kemal Dogramaci. De dorpen 
kennen geen burgemeesters, 
maar voorzitters. Meseli heeft 
980 inwoners en de voorzitter 
kent ze allemaal persoonlijk.
De samenleving zit daar heel 
anders in elkaar. Hier is het 
vaak ieder voor zich en indi-
vidualistisch, daar is iedereen 
heel betrokken bij elkaar, er is 
veel saamhorigheid. Er is geen 
bejaardentehuis, iedereen zorgt 
voor elkaar en iedereen hoort 
er bij, jong en oud. Hangjonge-
ren zijn er niet: er is altijd wat te 
doen, jongeren vervelen zich er 
niet. Als er geoogst moet wor-
den, gaat het hele dorp aan de 
slag. De werkgelegenheid zorgt 
voor sociale activering. Het le-
ven is grotendeels zelfvoorzie-
nend: er is bijvoorbeeld veel 
bosbouw, het gekapte hout 
wordt voor de winter verdeeld 
onder de bewoners. Sema: ,,Er 
is ook veel veranderd, omdat 
Turkije bij de Europese Unie wil 
horen. Vroeger was scheiden uit 
den boze, nu krijgen geschei-
den vrouwen een kleine uitke-
ring en krijgen ze eten, kleding 
en goederen van hun familie en 
dorpsgenoten. Ook is de ziekte-
kostenregeling gratis voor som-
mige mensen.’’
De deelnemers kijken terug op 
een leerzame reis en een gast-
vrije ontvangst. (Carla Zwart)

Meiden Waterloo
weer kampioen
Driehuis - Het meidenteam van 
VV Waterloo heeft er weer een 
beker bij! Zij zijn voor de twee-
de keer kampioen geworden. 
Het kampioenschap hing af van 
de wedstrijd die op zaterdag 24 
april gespeeld zou worden. De 
wedstrijd was tegen DSS, de-
ze  stonden tweede plaats in de  
ranglijst van de voorjaarscompe-
titie. Heel spanend dus. De wed-
strijd zou gewonnen moeten 

worden of gelijk gespeeld. Na 
een 1-0 achterstand wisten de-
ze meiden een gelijk spel te ha-
len. Het duel resulteerde uitein-
delijk in een 1-1.
De spanning rees ten top bij de 
vele toeschouwers die gekomen 
waren.
Na de wedstrijd werd er (kinder) 
champagne gedronken. En wer-
den zij beloond met een medail-
le en bloemetje.

Tuinen opgeknapt
IJmuiden - Maandag heeft Ho-
veniersbedrijf Holland Groen-
werken de opgeknapte tuinen 
aan de Lorentzstraat over aan de 
gemeente en Woningbedrijf Vel-
sen. Het verwaarloosde groen 
onderging een enorme opknap-
beurt. De buurtbewoners zijn erg 
blij met het resultaat.
De elf tuinen waren ernstig ver-
waarloosd. Omgewaaide schut-
tingen, tuinen vol rommel. Ook 
de voorliggende groenstrook 
van de gemeente stond vol met 
verwilderde bomen, struiken en 
planten. Kortom, het geheel gaf 
een armoedige aanblik en was 

slecht voor de woonomgeving.
In samenwerking met de ge-
meente zijn nu de tuinen en de 
groenstrook opgeknapt. De tui-
nen zijn betegeld en als erfaf-
scheiding zijn hekken aange-
bracht. De gemeente heeft al 
het groen laten verwijderen en 
nieuw groen geplant. 
Als markering van de overdracht 
krijgt één van de bewoners twee 
fleurige bloempotten overhan-
digd met de slogan ‘Een opge-
ruimde tuin is het halve werk’. 
Uiteraard zijn er ook twee potten 
beschikbaar voor de overige be-
woners op de begane grond.

IJmuiden - Een 91-jarige vrouw 
uit IJmuiden is vorige week 
woensdagmiddag gewond ge-
raakt bij een aanrijding. De vrouw 
stak rond 17.30 uur op haar fiets 
in de Lange Nieuwstraat het 
fietspad over en verleende vol-
gens een getuige geen voorrang 
aan een snorfietser, een 18-jari-
ge Haarlemmer. De vrouw kwam 
ten val en brak haar pols. Ze is 
voor behandeling naar een zie-
kenhuis gebracht en daar opge-
nomen. De politie onderzoekt de 
precieze toedracht van de aan-
rijding.

Gewond 
na aanrijding

Velsen - Bijzondere bijstand 
is een eenmalige uitkering die 
men kan ontvangen als er spra-
ke is van noodzakelijke kosten 
die niet van het inkomen be-
taald kunnen worden. Het gaat 
om kosten die buiten het norma-
le uitgavenpatroon vallen als ge-
volg van sociale of medische om-
standigheden. Voor de bijzonde-
re bijstand geldt als hoofdregel: 
eerst aanvragen, dan aanschaf-
fen. De bijzondere bijstand kan 
worden gebruikt voor onder an-
dere de eigen bijdrage tandarts-
kosten, (mits u voldoende verze-
kerd bent voor de tandarts bij uw 
ziektekostenverzekering), aan-
schaf van een bril, gehoorappa-
raat, meerkosten maaltijdvoor-
ziening en een wasmachine. Er 
bestaat mogelijk recht op bijzon-
dere bijstand als het inkomen en 
vermogen lager zijn dan de vast-
gestelde grenzen. De Formulie-
renbrigade Velsen kan kijken of 
iemand in aanmerking komt voor 
de regeling. Daarnaast helpen zij 
bij het invullen van het formulier.
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, ge-
bouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 te 
IJmuiden. Op werkdagen zijn zij 
bereikbaar tussen 09.00-17.00 
uur op telefoonnummer 0255-
533885 en via de e-mail: for-
mulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Bijz. bijstand

Technisch College werkt 
met Crown van Gelder
Velsen - De directie van Crown 
van Gelder en het Technisch 
College Velsen hebben op vrij-
dag 23 april een samenwer-
kingsovereenkomst onderte-
kend. Omdat het Technisch Col-
lege nu ook een officieel Vak-
college is geworden kunnen de 
leerlingen vanuit deze school 
in een keer doorstuderen naar 
MBO-niveau 2 en 3. Voor Crown 
van Gelder een reden om zich 
ook aan te sluiten bij deze Vak-
college- opleiding.
Papier maken is namelijk al ve-
le jaren lang een ‘IJmuidens’ 
vak! Dat betekent dat de leer-
lingen ook stageplaatsen kun-
nen krijgen in de papierfabriek 
in Velsen-Noord. Daarnaast zijn 
er  behalve bedrijfsbezoeken, 

excursies en gastlessen, door-
stroomtrajecten naar hogere ni-
veaus mogelijk. Vrijdag onder-
tekenden Crown Van Gelder en 
de school een samenwerkings-
overeenkomst. Het Vakcolle-
ge startte officieel in augus-
tus 2009 aan de Briniostraat in 
IJmuiden. Het is veel meer dan 
de ambachtschool van vroe-
ger. Dit omdat naast het vak-
manschap, ook de ontwerpkant 
van de techniek en bijbehoren-
de theorie veel meer aandacht 
krijgt.
De school heeft momenteel op-
leidingen voor Metaal, Bouw, 
Elektrotechniek, Voertuigen-
techniek, Installatietechniek, 
Maritiem en Haven en Vervoer 
op drie niveaus.

Bluestrain to Thalia
IJmuiden - Zaterdag 15 mei is 
de 14e editie van de Bluestrain 
to Thalia. Dit jaarlijks terugke-
rend evenement in het Tha-
lia Theater is een begrip gewor-
den waar bluesliefhebbers met 
verlangen naar uitzien. Speci-
ale gast dit jaar is de fameu-
ze bluesgitarist uit Texas, Bud-
dy Whittington. Vijftien jaar lang 
was hij de leadgitarist van John 
Mayall’s Bluesbreakers. De or-
ganisatie is er trots op dat zij de-
ze fantastische Texaanse band 
voor de Bluestrain heeft kunnen 
vastleggen. 
Als vanouds geeft ook John the 
Revelator acte de présence met 
een spetterend concert. Om het 
40-jarig jubileum van de band 
uitbundig te vieren zijn 15 optre-
dens gegeven in diverse blues-
clubs in West-Australië en is 
er gespeeld op de hoofdpodia 
van het Bluesfestival in Sydney 
eind vorig jaar. De tour eindig-
de met een viertal optredens op 

het Bridgetown Blues festival dat 
jaarlijks 16.000 bezoekers trekt. 
,,We hebben erg veel zin om he-
lemaal los te gaan in Thalia’’, zegt 
Tom Huissen, zanger-bassist van 
de band. ,,Stiekem hopen we op 
een geweldige jam met bluesgi-
gant Buddy Whittington.’’ 
De zaal is open vanaf 20.15 uur. 
Kaarten kosten 20 euro en zijn 
te koop bij Hotel Augusta en de 
Music Store en via www.thalia-
theater.nl.

Velsen - De fractievoorzitters 
van PvdA, VVD en CDA discus-
siëren in Velsen Centraal over de 
actuele politieke zaken in de ge-
meente Velsen. Het gesprek over 
SC Telstar met algemeen direc-
teur Pieter de Waard, commerci-
eel directeur Steef Hammerstein 
en eindredacteur Jac. Zuurbier is 
deze week het andere bestand-
deel van de komende dagelijkse 
Tv-uitzendingen van Seaport. Op 
vrijdag 7 mei starten deze pro-
gramma’s, die de gehele week 
iedere dag om 17.00 en 21.00 uur 
worden uitgezonden.

Actualiteiten 
Seaport TV
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IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 12 mei 19:30 uur in de Spil, Frans Halsstraat
De komende vergadering van het wijkplatform staat voornamelijk in het licht van het verbeteren 
van onze (uw) woonomgeving. 
De gemeente stelt voor geheel Velsen een bedrag van € 70.000 ter beschikking. Dit bedrag is 
bedoeld om onze leefomgeving schoner en veiliger te maken.
Het bedenken van voorstellen, om aanspraak te kunnen maken op dit budget, willen we vooral 
samen met u doen. Daarom nodigen we u graag uit voor deze vergadering.

U kunt bij ons binnenlopen tussen 19:30 en 
21:00 uur.

Heeft u geen tijd langs te komen maar toch 
iets op te merken, stuur dan een e-mail naar 
johan.zwakman@ijmuidennoord.nl of bel 
naar 06-46332239
Kijk ook eens op onze website: 
www.ijmuidennoord.nl

Johan Zwakman
Voorzitter

IJmuiden - Bij het Hobbyhuis 
van A tot Z, gevestigd aan de 
Kromhoutstraat 50a kan men 
terecht voor een computercur-
sus. Alle aspecten van de com-
puter kan men in eigen tempo 
beter leren kennen. Meer infor-
matie: de heer van den Ven, 06-
13842555. Naast de computer-
cursus kan ook in het Hobbyhuis 
voor allerlei andere activiteiten 
zoals  houtbewerking, scrapboo-
ken, quilten en meer. Meer in-
formatie hierover via Carrie Nu-
poort, 06-12650716. 

Computercursus

IJmuiden - Een alerte getuige 
meldde vorige week woensdag-
avond rond 23.30 uur dat in de 
Lange Nieuwstraat een bescha-
digde auto stond waarvan de be-
stuurder onder invloed was van 
alcohol. De bestuurder bleek een 
28-jarige IJmuidenaar aan die 
zwaar onder invloed was en di-
rect is aangehouden. Een twee-
de man die bij de auto stond 
ging er vandoor. Hij kon ook 
worden aangehouden. Hij bleek 
niets met de auto te maken te 
hebben maar had nog een aan-
tal boetes openstaan. De man is 
ook aangehouden en heeft ruim 
2373 euro moeten betalen. Te-
gen de bestuurder van de auto 
is proces-verbaal opgemaakt en 
zijn rijbewijs is ingevorderd.

Dronken 
bestuurder

Velsen - In het Seaport FM pro-
gramma ‘Muziek Uit Zee’ wordt 
de geschiedenis van de zeezen-
ders belicht uit de periode 1958 
tot en met 1990. Ook komen de 
diverse radio-evenementen, die 
destijds tussen de pieren van 
IJmuiden hebben plaatsgevon-
den, aan bod. Deze week aan-
dacht voor Capital Radio die in 
1970 enkele maanden te horen 
was vanaf het zendschip King 
David. IJmuidenaar Hans de 
Vries vertelt over zijn ervaringen 
op de King David. Muziek Uit 
Zee wordt zondag 9 mei tussen 
16.00 en 18.00 uur uitgezonden 
en op de woensdag daarna tus-
sen 19.00 en 21.00 uur. Zie ook 
www.muziekuitzee.hyves.nl.

Muziek Uit Zee

Velsen-Zuid – Zaterdag avond 
8 mei is er weer een kienavond 
in de kantine van Full Speed aan 
de tolsduinerlaan 8a. De avond 
start om 20.15 uur, vanaf 19.30 
is de zaal open. Meer informatie: 
Sonja Verdoes, 0255–523592 of 
Lia Boot, 0255–510085.

Kienavond

Velsen-Noord - De politie heeft 
zaterdag rond 05.45 uur op de 
Wijkerstraatweg een 21-jarige 
Heemskerker aangehouden voor 
het rijden onder invloed van al-
cohol. De Heemskerker werd 
meegenomen naar het politie-
bureau.

Te veel op 
IJmuiden 1: afscheid 
van Marco Wiegman
IJmuiden - Na 20 jaar te zijn uit-
gekomen voor het vlaggenschip 
van VV IJmuiden vindt de aan-
voerder van IJmuiden 1 het ge-
noeg geweest. Marco begon zijn 
voetbal carrière in het eerste in 
het seizoen 1990/1991 twee-
de klasse C thuis tegen het al-
tijd lastige zo RKAVIC (2-2). 
Marco heeft in zijn loopbaan 
als voetballer al heel wat mooie 
en minder mooie tijden meege-
maakt namelijk: vier maal gede-
gradeerd en drie maal gepro-
moveerd. Van linksbuiten naar 
linksback en af en toe nog ach-
ter de spitsen te vinden. Met 429 
wedstrijden in het eerste kun-
nen we vast stellen dat Marco de 
absolute geregistreerde record-
houder aantal wedstrijden is in 
de geschiedenis van vv IJmuiden 
is. Tevens heeft Marco in totaal 
ook nog eens 62 keer gescoord.  
Een record dat moeilijk te evena-
ren is. Maar stoppen met voet-

ballen daar wil hij nog niet aan 
denken. Zoals hij zelf zegt ‘het is 
en blijft een leuk spelletje’. Sa-
men met een aantal ‘oud’ eerste 
elftal spelers is hij een team aan 
het opstarten. Zodat hij toch nog 
steeds het gras onder zijn voeten 
voelt. De club wenst Marco nog 
een sportief en gezonde carriëre 
als veteraan.

Onwel door likeur
IJmuiden - Twee 15-jarige jon-
gens zijn op Koninginnedag on-
wel geworden nadat zij op Moer-
bergplantsoen teveel likeur had-
den gedronken. Beide bevrien-
de jongens, afkomstig uit Vel-
serbroek en IJmuiden, werden in 
het ziekenhuis opgenomen voor 

behandeling. De politie heeft op 
Koninginnedag en in de nacht 
van vrijdag op zaterdag meerde-
re mensen geholpen of naar het 
ziekenhuis laten vervoeren om-
dat zij ernstig onder invloed wa-
ren van drank of niet meer zelf-
standig verder konden (lopen).

Fan van Stout
IJmuiden - Koninginnendag 
2010 begon met regen, maar 
naarmate de dag vorderde werd 
het weer steeds beter. Harry, Je-
roen, Dennis, Frank en Bart, be-
ter bekend als de band Stout, 
speelde dan ook om 16.45 uur 
op een zonovergoten Kennemer-
laan de sterren van de hemel.
Rechts van het podium zat een 
jongen mee te zingen en wat op 
viel was dat hij het hele reper-
toire leek te kennen. Van de co-
vers van Herman Brood tot de 

Baseballs, hij leek er geen moei-
te mee te hebben. Dat was ook 
de band opgevallen.
Toen dit tijdens de pauze ter 
sprake kwam werd er geopperd 
om met deze fan op de foto te 
gaan. De jongens van Stout wa-
ren daar direct voor in, want fans 
moet je koesteren. Eric van Ben-
schop bleek ook echt een groot 
fan van Stout. Hij vond het optre-
den en de foto (waarop hij naast 
Stout samen met Gerda te zien 
is) helemaal top!

IJmuiden - De politie heeft op 
Koniginnedag rond 22.10 uur 
een 24-jarige IJmuidenaar en 
een 27-jarige man uit Velsen-
Noord aangehouden op verden-

king van vernieling van een bus-
hokje op het Marktplein en ver-
nieling van een fiets. Beide man-
nen werden ingesloten op het 
politiebureau.

Vernieling bushokje
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M Lifestyle Home & Li-
ving bestaat vijf jaar
Santpoort-Noord - Donderdag 
6 mei viert M Lifestyle Home & 
Living haar vijfjarig bestaan en 
dit wordt gevierd met een aan-
tal leuke aanbiedingen en kor-
tingen. Voor iedere klant ligt een 
leuk cadeautje klaar.
Vanaf donderdag 6 mei tot en 
met zaterdag 8 mei geldt boven-
dien tien procent korting op al-
le meubels en woonaccessoires  
en vijftien procent korting op alle 
sieraden, inclusief Josh Jewels, 
Bands of Angels, Ro & So en op 
de zelfgemaakte sieradenlijn. Al-
leen deze dagen is er  ook tien 
procent korting op de prachti-
ge nieuwe tassen en portemon-
nees van Pretty Hot And Temp-
ting (PH&T).
Speciaal voor moederdag heeft 

Monique leuke cadeau’s en be-
taalbare woonaccessoires inge-
kocht, waaronder een prachti-
ge collectie kussens met letters 
met bijpassende lampenkappen 
en vele leuke windlichten voor 
in huis of tuin. Ook de shutter 
lantaarns zijn geweldig in white 
wash of old grey. De trend van 
deze  zomer zijn de leuke har-
ten van tin, hout of riet in aller-
lei soorten en maten...
Te veel om op te noemen, dus 
ga zelf even een kijkje nemen bij 
M Lifestyle aan Hoofdstraat 208 
te Santpoort-Noord en profiteer 
deze dagen van de vele kortin-
gen. Deze aanbiedingen zijn al-
leen geldig op donderdag 6 tot 
en met zaterdag 8 mei. Zie ook 
de website www.mlifestyle.nl.

Erica Terpstra te gast
bij Rabobank Velsen
Velsen - Maandag 10 mei geeft 
Erica Terpstra vanaf 21.00 uur 
de presentatie ‘Alles is Topsport’ 
in Stadsschouwburg Velsen. De 
presentatie maakt onderdeel uit 
van de afdelingsvergadering Par-
ticulieren, inclusief Verenigingen 
en Stichtingen. Ook geeft Edwin 
Abee, directeur Particulieren, een 
korte terugblik op 2009 en kijkt hij 
vooruit naar 2010. De afdelings-
vergadering is bedoeld voor le-
den van de bank en is van 19.30 
uur tot 20.30 uur. Na een pauze is 

om 21.00 uur het podium voor Eri-
ca Terpstra. Deze charismatische 
vrouw geeft tijdens deze presen-
tatie haar toehoorders stof tot na-
denken én napraten. Voor klanten 
van Rabobank Velsen en Omstre-
ken de kans zijn een aantal plaat-
sen beschikbaar gesteld voor het 
gedeelte vanaf 20.30 uur. Leden 
en klanten kunnen zich aanmel-
den via het antwoordformulier op 
www.rabobank.nl/velsen of mai-
len naar communicatie@velsen.
rabobank.nl of bel 023-5133715.

Eindeloos genieten bij 
1618 in Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - In een onge-
dwongen sfeer tafelen in een 
trendy omgeving. Dat kan in 
1618 in De Zwaanstraat. Fijn-
proevers hebben de jongste ho-
recazaak van Wijk aan Zee mas-
saal ontdekt. Wie volgt?
1618 serveert vooral typische bi-
strogerechten, zoals spare-ribs 
en kippendij, maar ook tonijn 
en bourgondische uiensoep. De 
keukenbrigade maakt veel ge-
bruik van lokale ingrediënten en 
producten. Nieuw is het 3-gan-
gen verrassingsmenu, waarvoor 
u slechts 25,50 euro per persoon 
betaalt. Voor de kleinste gasten 
heeft de kok drie speciale ge-
rechten samengesteld.
1618 beschikt over het state-of-
the-art Enomatic wijnsysteem, 
dat u de gelegenheid biedt om 
wijn per glas kiezen die aansluit 
op de gerichten en uw persoon-
lijke smaal. Het wordt pas echt 
genieten als u een goed glas 
wijn combineert met een van de 
tapasgerechten. Een prima ma-
nier om lekker met vrienden, fa-
milie of zakenrelaties even lek-
ker te relaxen! Ook een aanra-
der is de wijn- en spijsavond, die 
1618 iedere derde donderdag 
van de maand organiseert.
Na het diner verandert 1618 in 
een trendy club. Het barperso-
neel serveert u graag een sma-
kelijke cocktail of een feestelijk 
glas bubbels. Op het overdek-
te en verwarmd terras is het bo-
vendien tot laat in de avond goed 
toeven.

Dankzij de goede geluidsinstal-
latie en de eigen DJ-booth is 
1618 uitermate geschikt voor 
feesten en partijen. Een verjaar-
dag vieren kan al vanaf 14,50 
euro per persoon. 1618 beschikt 
over meerdere toiletgroepen en 
garderobes. Hierdoor kunnen 
de bistro en bodega, die nor-
maal gesproken een geheel vor-
men, eenvoudig van elkaar wor-
den gescheiden. Tijdens uw par-
tij schotelt de keukenbrigade u 
graag één van de specialiteiten 
van 1618 voor: het walking diner 
voor groepen vanaf 15 personen. 
Hierbij krijgen u en uw gasten, in 
een informele, ontspannen sfeer 
een aantal kleine gerechten ge-
serveerd. Verder is het goed om 
te weten dat parkeren in Wijk 
aan Zee het hele jaar gratis is. 
Dat is in de meeste badplaatsen 
wel anders.
1618 is ook de thuishaven van de 
Jazz Club Kennemerland. Regel-
matig vinden gratis toegankelij-
ke optredens plaats van toon-
aangevend en aanstormen-
de jazztalenten. Meer informa-
tie is te vinden op www.jazzclub 
kennemerland.nl.
1618, onderdeel van De Noot 
Horecagroep, is gevestigd in De 
Zwaanstraat 16-18 in Wijk aan 
Zee, telefoon 0251-744008. Zie 
ook www.1618.nl. 1618 is ge-
opend van donderdag tot en met 
maandag vanaf 17.00 uur (zon-
dag vanaf 15.00 uur). Dinsdag 
en woensdag is 1618 alleen ge-
opend voor besloten partijen.

Autorijden en
dementie, hoe zit dat?
IJmuiden - Op dinsdag 11 mei is 
er weer Alzheimer Café in IJmui-
den, het onderwerp die avond is: 
‘Autorijden en dementie.’ Sinds 
begin januari 2010 mogen men-
sen die de diagnose zeer lich-
te dementie hebben, auto blij-
ven rijden. Een voorwaarde is 
dat zij een rijtest bij het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR) goed doorstaan. 
Veel mensen zullen dit als een 
opluchting ervaren, want stop-
pen met autorijden en de auto 
aan de kant zetten is iets waar 
veel mensen tegen op zien of 
niet aan willen.
Maar voor veel anderen is de-
ze mogelijkheid niet weggelegd, 
afname van de reactiesnelheid, 
een verkeerssituatie niet meer 
kunnen overzien en verlies van 
het oriëntatievermogen zijn hier-
van vaak de veroorzakers. Soms 
zijn mensen in de directe om-
geving eerder van mening dat 
het niet meer kan dan de be-
trokkene zelf. Soms wil iemand 
blijven autorijden terwijl dit niet 
meer verantwoord is wat tot gro-
te problemen kan leiden, welke 
oplossingen zijn er dan?
Ada Schuurman gaat hierover 

in gesprek met de heer Gerard 
Post, eigenaar van de gelijkna-
mige rijschool in IJmuiden en 
mevrouw Ditty Verkade, arts en 
Specialist Ouderenzorg werk-
zaam bij Dijk en Duin.
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom naar het Alzhei-
mer Café in de Centrale Bliblio-
theek in IJmuiden, Dudokplein 
16 in IJmuiden. De  inloop is 
vanaf 19.00 uur, het programma 
start om 19.30 uur. Het program-
ma is tevens beschikbaar op de 
website: www.alzheimer-neder-
land.nl/midden-kennemerland. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
Bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden de-
ze geïnterviewd door onze vas-
te gespreksleider. Meer infor-
matie? Werkgroep Alzheimerca-
fé is overdag bereikbaar via 06-
33631872.

Spaarnwoude 
Resort klaar 
voor zomer
Velsen-Zuid - Spaarnwoude 
Resort locatie Het Buitenhuis en 
locatie De Watergeus zijn weer 
helemaal klaar voor het zomer-
seizoen. Zowel bij Het Buiten-
huis als De Watergeus kunnen er 
vaarmiddelen worden gehuurd. 
Bij Het Buitenhuis zijn er dit jaar 
trampolines geplaatst zodat ou-
ders en kinderen van het zo-
merseizoen kunnen gaan genie-
ten. Vanaf half mei is er ook een 
cocktailbar geopend in het week-
end. Op 9 mei heeft Spaarnwou-
de Resort voor de moeders een 
speciale brunch en barbecue op 
het programma staan. De vaders 
kunnen natuurlijk niet achterblij-
ven, voor hen is er op zondag 20 
juni een brunch en een barbe-
cue. Op beide dagen kan er gra-
tis worden gezwommen in het 
zwembad. Dit geldt alleen voor 
de gasten die de brunch of bar-
becue hebben gereserveerd. U 
kunt dit ook combineren met ac-
tiviteiten op De Watergeus en ’s 
avonds heerlijk borrelen bij Het 
Buitenhuis of afsluiten met een 
diner. Voor meer mogelijkheden 
kunt u contact opnemen met de 
receptie. De medewerker(st)ers 
staan u graag te woord.

Korting op 
Moederdag
Santpoort-Noord - In de zoek-
tocht naar het ultieme moeder-
dagcadeau hoeft men niet te 
wanhopen. Zaterdag 8 mei kan 
men bij Groenrijk Santpoort te-
recht voor tien procent korting 
op alle buitenpotterie. Boven-
dien worden op deze dag de uit-
gekozen potten en planten gra-
tis opgemaakt door de vakkun-
dige medewerkers van Groenrijk. 
De benodigde potgrond is ook 
een cadeautje voor moederdag. 
Geen geploeter dus voor vaders 
en kinderen (of voor moeders die 
hun moeder willen verwennen). 
Kies gewoon de mooiste potten 
en planten uit en laat u verras-
sen met de uitkomst van het ge-
heel. En zelfs als u bij het uitkie-
zen van de planten hulp wilt, is 
die voorradig. Er is momenteel 
een enorme keuze aan potplan-
ten die een seizoenlang terras of 
balkon kunnen opfleuren. 
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Mooiste Winterfoto
Velsen - De race naar de titel 
‘Mooiste Winterfoto’ is gestre-
den omdat de lente de
winter heeft verdreven. Mooie 
lichtinval, Anton Pieck plaatje! 
Dit was het oordeel van de jury. 
Zij kozen voor de mooie foto van 
Kees Kuiper, vanwege de belich-
ting en sfeer die niet alleen de 
winter maar ook het oude dorp 
Velsen weergeeft. Een dinerbon 
ter waarde van 40 euro krijgt de 
winnaar als prijs toegezonden, 
aangeboden door Restaurant 

Perronzee uit IJmuiden. Velsen-
online.nl wil al haar bezoekers 
bedanken voor het insturen van, 
de vaak prachtige, winterfoto’s! 
Wil je alle foto’s nog een keer 
bekijken? Ga dan naar www.vel-
senonline.nl. Er zijn totaal meer 
dan 160 foto’s ingezonden.
De eerst volgende wedstrijd 
heeft als thema Sail dus pak uw 
fototoestel en stuur u foto’s naar 
sail@velsenonline.nl of meld u 
aan als fotograaf op www.vel-
senonline.nl.

Stormvogels:
terechte kampioen
IJmuiden - Een aantrekkelij-
ke kampioenswedstrijd speel-
de zich zondag af op het mooie 
sportcomplex Zeewijk. Helaas 
waren de weersomstandighe-
den  minder, waardoor de pu-
blieke belangstelling niet geheel 
aan de verwachtingen voldeed. 
Toch waren ruim 500 toeschou-
wers aanwezig bij de spannen-
de wedstrijd. 
Dat Stormvogels en EDO beiden 
terug gaan naar de eerste klasse 
was al een feit. Maar om  kam-
pioen te zijn in de tweede Klas-
se West I was een wens van bei-
de selecties. Voor Stormvogels 
was een gelijkspel al voldoende. 
Toen één minuut voor het einde 
Tim Groenewoud met een solo-
actie doelman Dennie van der 
Giezen wist te passeren was het 
kampioenschap een feit en brak 
de vreugde op sportpark Zee-
wijk los, nadat arbiter Maurice 
de Hond voor het einde had ge-
floten. 
Voor aanvang van de wedstrijd 
werd een minuut stilte in acht 
genomen voor de onlangs over-
leden ‘ome’ Freek Venus, oud-
eerste elftalspeler, vrijwilliger, 
commissielid en medebouwer 
van de accommodatie Zeewijk. 
Helaas heeft hij dit kampioen-
schap niet bij leven mogen mee-
maken maar opgebaard in zijn  
‘skybox’ in zijn nieuwe woning 
aan de Zuiderkruisstraat is hij in 
gedachten van veel Stormvogels 
toch bij de wedstrijd geweest.
In de eerste speelhelft ontston-
den er aan beide kanten gevaar-
lijke aanvallen en bleken beide 
doelverdedigers goed in vorm 
te zijn, in de tweede helft groei-
de die vorm zelfs naar een hoog-
tepunt.
Ondanks dat EDO in die eerste 
helft wat gecombineerder speel-
de dan de Vogels, waren de sco-
ringskansen in het voordeel van 
Binkhorst en consorten. Voor 
beide ploegen, met in hun ge-

lederen veel jonge spelers, moet 
het een leerzaam proces zijn ge-
weest om met druk en spanning 
te leren omgaan. Straks kunnen 
beiden hun verdere kennis en 
kundigheid in de eerste klasse 
verder ontwikkelen. Faruk Yur-
dakan en Emre Gungar van EDO 
wilden het te mooi doen en kon-
den met hun bekende afstand-
schoten de richting niet vinden. 
Lars de Kort en Ronnie Nolles 
zagen hun acties gestopt door 
de uitstekend spelende doelman 
Danny van der Giezen.
Na de thee moest EDO komen 
maar de defensie van Stormvo-
gels was paraat en een counter-
uitval kon wel eens dodelijk voor 
de Haarlemmers worden. Een 
uitval van Mike Dam werd on-
reglementair geblokkeerd door 
EDO-er Willem van Zalingen; 
hij kreeg terecht de rode kaart. 
EDO bleef komen. Toen Hanni-
bal Jacob van Stormvogels zijn 
tweede gele kaart ontving, wa-
ren de ploegen weer gelijk in 
aantal spelers. Spanning en sen-
satie waren te aanschouwen in 
een aantrekkelijk duel waarin 
de doelman van EDO zijn heilig-
dom schoon wist te houden tot-
dat in blessuretijd Tim Groene-
woud het genoeg vond en be-
heerst de bal in het netje plaats-
te na een geslaagde manoeuvre. 
De ontlading was een feit. Als 
een kluwen bijen lagen de Vo-
gels op elkaar van vreugde. Zij 
werden na afloop van de wed-
strijd bestormd door een grote 
schare supporters, om later op 
een wagen de rijtour door IJmui-
den te maken.
Tim Binkhorst werd naast de 
‘man of the match’ ook als speler 
van de week aangewezen door 
de bekende Han de Haan. Zijn 
prijs: een schoenenbon van Bre-
derode Sport en de gebruikelij-
ke bloemen met geldbedrag voor 
de selectiepot aangeboden door 
de vrienden van Stormvogels.

In het Witte Theater:
Noord Nederlandse 
Dans met ‘Mouth Music’
IJmuiden - Zaterdag 8 mei staat 
om 20.30 uur het Noord Neder-
landse Dans op de planken van 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257. 
Noord Nederlandse Dans is hét 
dansgezelschap van Noord Ne-
derland. Met Stephen Shropshire 
als nieuwe artistiek leider heeft 
het gezelschap, voorheen NND/
Galili Dance, een nieuwe naam 
gekregen. De emotioneel en in-
tellectueel uitdagende stijl uit 
het verleden combineert Shrop-
shire met zijn muzikale en tech-
nisch vooruitstrevende bewe-
gingstaal. In ‘Mouth Music’ ziet 
u bovendien zinnenprikkelen-
de choreografieën van de eerste 
veelbelovende artistic associates 
die zich voor twee jaar aan het 
NND hebben verbonden.
Slechts één opdracht kregen 
ze mee. Maar wel een curieu-
ze: geef de mond een opvallende 
plaats in een dansstuk. De jon-
ge, veelbelovende choreografen 
Edan Gorlicki en Andrea Miller 
zagen zich voor deze uitdaging 
gesteld bij de creatie van hun 
nieuwe werken voor Noord Ne-

derlandse Dans. Op verzoek van 
Stephen Shropshire benaderden 
zij de verhouding tussen dans en 
de muzikale mond zo verrassend 
mogelijk. Ze bestudeerden onze 
mond, als acrobaat van ons ge-
laat. 
De mond slikt, praat, zoent, 
kauwt, zingt, spuugt, lacht, be-
speelt, proeft en musiceert. In 
ieder geval in het programma 
‘Mouth Music’, waarin de chore-
ografieën van deze dansmakers 
én aanstormend talent Einav Es-
hel, met nieuw werk van Shrop-
shire aaneen worden geregen 
tot één voorstelling. Voor Shrop-
shire is het van waarde een nieu-
we generatie dansmakers binnen 
te halen en hen zo veel mogelijk 
carte blanche te geven. Ga mee 
met dit nieuwe geluid en proef 
het avontuur in ‘Mouth Music’.
Voorafgaand is er om 19.30 uur 
een inleiding door het NND, 
waarin ze u kennis laten maken 
met het frisse gezicht van het 
gezelschap en u een kijkje ach-
ter de schermen bieden tijdens 
de totstandkoming van ‘Mouth  
Music’.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘noord nederlandse dans’ 

op 8 mei 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Vertelvoorstelling
in Pieter Vermeulen
Driehuis - Op de zondagen 9 
en 16 mei en vrijdag 28 mei is 
om 13.30 uur de kersverse voor-
jaars-vertelvoorstelling ‘Slang is 
ziek’ te zien in het Pieter Vermeu-
len Museum aan de Driehuizer-
kerkweg 34. In de polder bij de 
sloot staat een bad met sop. Als 
Kikker een bad wil nemen hoort 
hij vreemde geluiden. Het is de 
slang die ziek is. Kikker en zijn 
vriendjes doen er alles aan om 
Slang beter te krijgen maar niets 
helpt. Dan komt dokter Ooievaar 
met een heel bijzonder medicijn. 
Zou die de Slang beter krijgen? 
De voorstelling is voor kinderen 
van 3 tot en met 6 jaar en duurt 
ongeveer 30 minuten. Aanslui-
tend kunnen de kinderen plaats-
nemen aan de speciaal ingerich-

te knutseltafel. In ons mini-thea-
ter is plek voor ongeveer 15 kin-
deren en 10 volwassenen. Aan-
melden kan via 0255-536726 of 
info@pieter-vermeulen-muse-
um.nl. De voorstelling begint om 
13.30 uur. De kosten zijn 2,50 eu-
ro voor kinderen en 3 euro voor 
volwassenen. Dit is inclusief de 
entree voor het museum en het 
knutselen na de voorstelling.
De voorstelling sluit geheel aan 
bij de tentoonstelling ‘Jurassic 
Polderland’ voor kinderen van-
af 8 jaar waarin je naast kikkers 
ook  van alles te weten komt over  
padden, salamanders, slangen, 
schildpadden en hagedissen. 
Voor jonge kinderen is er een 
speciale speelhoek en een kik-
kerspeurtocht.

VSV-teams 
maken zich
op voor 
nacompetitie
Velserbroek - Voor de wed-
strijd tegen DSS was al bekend 
dat beide ploegen zich geplaatst 
hadden voor de nacompetitie. 
De kunst in deze wedstrijd was 
dus om geen blessures en gele 
kaarten op te lopen. Beide teams 
slaagden in deze opzet. Ook wis-
ten ze de doelpunten keurig te 
verdelen. DSS kwam eerst via 
Fokkema op 0-1. Dat was te-
vens de ruststand. Na de pauze 
scoorde Floyd Hille de 1-1. In de-
zelfde minuut maakte van Neste 
voor de Haarlemmers 1-2. Roel 
Pitstra zorgde uiteindelijk voor 
de 2-2 eindstand. VSV 2 deed 
in de ochtenduren zijn sportie-
ve plicht door Purmersteijn met 
1-0 te verslaan. Danny Baden-
huizen was hier de doelpunten-
maker. Door dit resultaat degra-
deerde de Purmerenders naar de 
reserve tweede klasse en neemt 
VSV 2 de eerste periodetitel van 
kampioen EDO 2 over. Dus ook 
dit team mag zich gaan voorbe-
reiden op de nacompetitie. Om 
het nacompetitieverhaal com-
pleet te maken plaatste ook de 
A 1 zich voor het competitie-toe-
tje. Dit was dinsdagavond al be-
werkstelligd door Zeeburgia met 
9-0 te kloppen. De wedstrijd te-
gen Uitgeest was daarom niet 
meer dan een opwarmertje. Het 
eindresultaat van deze partij was 
1-1. Op 9 mei gaat het nacom-
petitiegeweld losbarsten. Kijkt u 
goed op de site wie waar en hoe 
laat en tegen wie speelt. VSV 1 
speelt in ieder geval uit tegen 
Vrone uit Sint Pancras om 14.00 
uur. De return is op 16 mei op 
sportpark de Hofgeest. De win-
naar van deze ronde plaatst zich 
voor de halve finale.

Corus grote 
sponsor 25 jaar 
Velserbroek
Velserbroek - Corus, PWN en 
Spiering zijn de nieuwste spon-
sors van de festiviteiten rondom 
25 jaar Velserbroek. Nadat eerder 
BK Groep zich meldde, heeft nu 
het welbekende staalbedrijf toe-
gezegd een aanzienlijke financi-
ele bijdrage aan de evenemen-
ten te leveren. Ook het Noord-
Hollandse waterbedrijf PWN en 
het Velserbroekse installatiebe-
drijf Spiering zijn vanaf heden 
officiële sponsors. Daarnaast 
ontving de organisatie een bij-
zondere en onverwachte dona-
tie. Gerard van Putten, de ver-
rassende winnaar van het Vel-
serbroekse Smartlappenfestival, 
stelde de vijftig euro die bij de 
prijs hoorde ter beschikking van 
het comité dat de festiviteiten or-
ganiseert. Meer informatie over 
sponsoring en nieuws over de 
voorbereidingen zijn te vinden 
op www.25jaarvelserbroek.nl.
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Tuincentrum Gozeling 
bestaat 85 jaar
Santpoort-Noord - Dit jaar is 
het groot feest bij Tuincentrum 
Gozeling, hoek Hagelingerweg, 
Biezenweg, vanwege het 85-ja-
rig bestaan. De familie Gozeling 
bestaat uit Sander, Stefan en va-
der Peter. Sander doet het tuin-
centrum en Stefan en Peter het 
hoveniersbedrijf, dat tuinen aan-
legt en onderhoudt.
Tuincentrum Gozeling staat be-
kend om zijn bijzonder feeste-
lijke kerstsfeer. ,,Mensen ko-
men van heinde en verre om bij 
ons van de kerstsfeer te genie-
ten,’’ zegt Sander. ,,We steken er 
enorm veel energie in om er een 
bijzondere ervaring van te ma-
ken.’’ Maar ook op een doorde-
weekse dag in het voorjaar ziet 
het tuincentrum er bijzonder 
fleurig en kleurrijk uit. En dat ter-
wijl het tuincentrum eigenlijk wel 
toe is aan een ingrijpende ver-
bouwing en uitbreiding.
,,We zijn al acht jaar bezig met 
de plannen,’’ zegt Sander. ,,Maar 
met een beetje geluk is eind van 
het jaar het plannen rond en 
kunnen we daadwerkelijk gaan 
beginnen met bouwen. Alles zal 
dan plat gaan, behalve de loods. 
Alles wordt dan nieuw, een gro-
tere binnenruimte en een mooie 
parkeerplaats op eigen terrein. 
Als je al zo lang tegen een uit-
breiding aanhikt, ben je natuur-
lijk wat zuiniger met je aanpas-

singen. Maar daar leiden onze 
planten en producten niet onder 
zoals iedereen kan zien.’’
De overgrootvader van San-
der, uiteraard ook een Gozeling, 
startte in 1925 zijn kwekerij en 
hoveniersbedrijf. Drie generaties 
later staat er in Santpoort-Noord 
een bloeiend bedrijf met een re-
putatie om trots op te zijn.
Ook de leveranciers van Gozeling 
vieren het 85-jarig bestaan mee 
met mooie acties, zoals nu maar 
liefst 20 procent korting op alle 
natuursteen. Deze actie geldt de 
komende twee weken, dus pro-
fiteer er tijdig van.  En wie op-
ziet tegen het zelf leggen van de 
zware natuursteen, kan natuur-
lijk bij hoveniersbedrijf Gozeling 
terecht voor het laten aanleggen. 
Momenteel is er ook een bijzon-
der leuke actie, vijf vaste planten 
voor 5 euro. En dat is eveneens 
heel voordelig. De acties zul-
len elkaar dit jaar opvolgen, dus 
houd de kranten in de gaten. 
Tuincentrum Gozeling is een bij-
zonder compleet tuincentrum, 
met leuke producten. Voor moe-
derdag is er volop keuze in di-
verse mooie hangplanten voor 
slechts vijf euro. Maar er zijn ook 
mooie potten met tot 50 procent 
korting en heel mooie sierartike-
len voor huis en tuin. Tuincen-
trum Gozeling is ook op moeder-
dag en Hemelvaartsdag open.

Lekker de tuin in
Regio - Veel mensen leiden een 
druk bestaan. De tuin is dan een 
prima manier om lekker te ont-
spannen, gezellig met familie sa-
men te zijn en de natuur dicht bij 
huis te ervaren. Daarnaast is het 
heerlijk om in de tuin aan het werk 
te zijn of zelfs de tuin opnieuw aan 
te leggen of aan te passen. 
Niet iedereen beschikt echter over 
de kennis en de kunde een mooi 
ontwerp te maken, de planten of 
de verlichting op de juiste plek te 
zetten en de sfeer van de kamer 
en de tuin op elkaar aan te laten 
sluiten. Iedereen zal de ervaring 
hebben dat een plant die zo mooi 
was in het tuincentrum er na een 
half jaar slecht aan toe is, omdat 
hij op de verkeerde plaats staat. 
Of de ervaring dat een struik zo 
enorm groeit dat je er niet meer 
omheen kunt of dat het uitzicht 
wordt ontnomen. Had je maar 
eerder geweten dat hij zo groot 
zou worden!
Het 4Stappentuin-concept is ont-
wikkeld door Dreamgarden, www.
dreamgarden.nl. Dreamgarden is 
een landelijk collectief van ont-
werpers, tuinarchitecten, archi-
tecten van binnenruimten, hove-
niers en leveranciers van tuinma-
terialen. De bedrijven die tot het 
collectief zijn toegelaten, voldoen 
aan voor de klant belangrijke kwa-
liteitscriteria. Dit betreft onder an-

dere klantgerichtheid, klanttevre-
denheid, professionaliteit, duur-
zaamheid, financiële stabiliteit en 
een goede nazorg. Het motto van 
het collectief is door samenwer-
king de hoogste kwaliteit dienst-
verlening te bieden. Tuin Totaal 
Hoveniersbedrijf is sinds 2009 
partner van Dreamgarden. 
De ontwerpers en architecten 
van Dreamgarden hebben prach-
tige ontwerpen ontwikkeld, die 
door de hoveniers van Dream-
garden aan de klanten kunnen 
worden aangeboden. De ont-
werpen zijn te zien op de websi-
te www.4Stappentuin.nl. Binnen-
kort verschijnen er 21 nieuwe ont-
werpen waaruit de klant kan kie-
zen. Geweldig toch. Net zoals bij 
het kopen van een keuken, een 
badkamer of een auto, kunt u via 
www.4Stappentuin.nl ook zien 
welke tuin u koopt. De ontwer-
pen zijn aan te passen al naar ge-
lang de wensen en behoeften van 
de klant.
Zelfs is het mogelijk dat u met on-
dersteuning of in samenwerking 
met Tuin Totaal Hoveniersbedrijf 
de tuin zelf aanlegt.  Nieuwsgie-
rig geworden? Neem contact op 
voor het maken van een afspraak. 
Tuin Totaal Hoveniersbedrijf BV, 
Oudeweg 30 in Haarlem, telefoon 
023-5370235, Zie ook www.tuin-
totaal.nl.

‘Vrienden’ opent terras 
voor lunch en diner
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg. Het blijft een 
stukje paradijs op aarde dat voor 
veel Velsenaren op fietsafstand 
ligt. Een bezoek aan het land-
goed is altijd de moeite waard, 
zeker nu het met een Michelin-
ster bekroonde restaurant Vrien-
den van Jacob haar terras heeft 
geopend voor lunch en diner.
De opening van het terras volgt 
op de positieve reacties op DenK 
in de tuin, waarbij de koks van 
Brasserie DenK de gerechten in 
de speciale buitenkeuken berei-
den en gasten in de Engelse tuin 
kunnen eten. ,,Wij kregen al ge-
ruime tijd verzoeken van gas-
ten om buiten te dineren. Na 
een aantal interne aanpassin-
gen zijn wij ervan overtuigd dat 
wij hier op het juiste niveau ge-

hoor aan kunnen geven.’’ Op het 
terras, dat tot eind september  op 
woensdag, donderdag en vrijdag 
geopend is, kan gekozen worden 
voor een 3- of 4-gangen lunch 
of 4-, 5- of 6-gangen diner. Bij 
slecht weer is het terras - uiter-
aard - gesloten. Gasten die in de 
eerste twee weken van mei met 
minimaal vier personen reserve-
ren voor een lunch op het terras 
van de Vrienden van Jacob, kun-
nen worden opgehaald en thuis-
gebracht met een luxe Jaquar.
Tijdens de officiële opening van 
het lunch- en dinerterras wa-
ren ook drie van de vijf Velsense 
wethouders aanwezig. Op de fo-
to geeft executive chef Alain Al-
ders uitleg over de inhoud van 
het prachtige amusedoosje. (fo-
to: Friso Huizinga)

Win dvd van Liberg
Velsen - Als geen ander kan hij 
het publiek keihard laten lachen 
om klassiekers van Mozart, Schu-
bert, Haydn en Beethoven. En al-
leen híj kan Chopin’s ‘Impromp-
tus’ naadloos laten overvloeien in 
Sinatra’s ‘Strangers in the night’. 
En Bach’s Orgel-Tocatta via ‘Sum-
mertime’ in ‘Hit the road Jack’.
Wegens groot succes komt ’s we-
relds bekendste klavierkomiek te-
rug naar de Stadsschouwburg 
Velsen met zijn jubileumshow ‘25 
jaar Hans Liberg’. Het publiek kan 
op woensdag 19 mei (20.15 uur) 
nog één keer genieten van een 
unieke feestavond vol Liberg-
klassiekers. De muzikale entertai-
ner zit alweer ruim 25 jaar in het 
vak! Dat viert hij met zijn show ‘25 
jaar Hans Liberg’, een feestelijke 

show vol muzikale hoogtepun-
ten. Al vier keer stond hij daar-
mee voor een uitverkochte Vel-
sense schouwburg. Voor ieder-
een die dat helaas heeft moeten 
missen, komt Liberg terug. Als 
feestelijk extraatje – want wie ju-
bileert, trakteert – verloot Liberg 
een aantal dvd’s onder lezers van 
De Jutter/De Hofgeest.
Iedereen die nu kaarten bestelt 
voor zijn show ’25 jaar Hans Li-
berg’, maakt kans op zijn dvd ‘De 
Negende’, een registratie van zijn 
vorige humoristische, muzikale 
topshow.
Entreeprijs: 28,75 euro inclusief 
pauzedrankje en garderobe. CJP 
3 euro korting. Reserveren via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255–515789.

IJmuiden - De Geul krijgt een 
uitvoegstrook aan de noordzij-
de naar de Margadantstraat op 
bedrijventerrein IJmuider Del-
ta. Deze week is gestart met de 
werkzaamheden, die worden uit-
gevoerd door Ballast Nedam in 
opdracht van Zeehaven IJmui-
den NV. De werkzaamheden ne-
men circa vijf weken in beslag. 
Gedurende deze tijd geldt een 
maximum snelheid van 30 km. 
Het verkeer kan in beide rich-
tingen rijden. Maar in de nacht 
van woensdagavond 19 op 20 
mei zal de Geul tussen 18.00 en 
6.00 uur worden afgesloten voor 
doorgaand verkeer. De afsluiting 
is tussen de Kanaaldijk en roton-
de Dokweg-Halkade. Verkeer zal 
worden omgeleid via de Kanaal-
dijk, Oranjestraat, Margadant-
straat en Halkade naar de Dok-
weg. 

De Geul 
nachtje dicht

Klaas Strooker 
in partijraad GL
Velsen - Klaas Strooker uit 
IJmuiden was jarenlang voor-
zitter van het bestuur van de 
GroenLinks afdeling Velsen. Ge-
lijktijdig had hij als steunfrac-
tielid een waardevolle inbreng 
in de gemeenteraadsfractie van 
GroenLinks. Tijdens een geani-
meerde receptie trad hij op 11 
april  terug als voorzitter van het 
lokale GroenLinks bestuur. Hij 
blijft aan als bestuurslid en zal 
met name de GroenLinks con-
tacten over onze gemeentegren-
zen behartigen. Daartoe  heeft hij 
onder meer mogelijkheden in de 
landelijke Partijraad van Groen-
Links. Tijdens de provinciale le-
denvergadering van de partij 
op 24 april werd Klaas gekozen 
als vertegenwoordiger voor de 
IJmond in de Partijraad. De Par-
tijraad organiseert brede politie-
ke debatten die de partij voeden 
met richtinggevende conclusies 
en zo een verbindende rol spe-
len tussen de leden van de partij 
onderling. En dat op lokaal, pro-
vinciaal, landelijk en Europees 
niveau. GroenLinks Velsen is blij 
met Klaas Strooker een recht-
streekse vertegenwoordiger in 
de Partijraad te hebben.

Velsen-Noord - Op de A22 is 
vorige week dinsdagmiddag 
omstreeks 15.00 uur een aanrij-
ding ontstaan waarbij meerde-
re auto’s betrokken waren. Een 
27-jarige automobiliste uit Alk-
maar zag een rood verkeerslicht 
nabij de Velsertunnel over het 
hoofd en botste op haar voor-
ganger, een 59-jarige vrouw uit 
Alkmaar. Deze schoot door te-
gen de stilstaande auto die voor 
haar stond. Beide vrouwen zijn 
met nekklachten overgebracht 
naar een ziekenhuis in de om-
geving.

Kettingbotsing
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Velsen heeft een nieuw college. De 
portefeuilleverdeling is ook rond. Hier-
onder een overzicht van de wethouders 
en hun werkterreinen.

Op woensdag 28 april zijn tijdens een ge-
meenteraadsvergadering de vijf wethou-
ders benoemd die samen met de burge-
meester het college vormen. Deels zijn het 
nieuwe, deels zijn het bekende gezichten. 
De wethouders zijn – in volgorde van lo-
coburgemeesterschap – de heer drs. A. 
Verkaik (VVD), mevrouw ir. A.V. Baerveldt 
(D’66 Velsen), de heer R. Vennik (PvdA), de 
heer R.G. te Beest (CDA) en de heer W.E. 
Westerman (Groen Links). Voorzitter van 
het college is burgemeester F.M. Weer-
wind.

Een dag later zijn de portefeuilles verdeeld. 
De verdeling is als volgt:

Burgemeester F.M. Weerwind
• Openbare orde en veiligheid
• Brandweer en rampenbestrijding
• Regionale samenwerking
• Wettelijke taken
• Algemene zaken
• Communicatie
• Personeel en organisatie
• Burgerzaken
• Informatiebeleid en Automatisering
• Facilitaire zaken
• GEO-informatie
• Publiekszaken

Wethouder drs. A. Verkaik
(eerste locoburgemeester)
• Ruimtelijke Ordening
• Omgevings- en coördinatie vergunningen
• Economische Zaken 
• Sociale Zaken 
• Arbeidsmarktbeleid
• Inburgering
• Projecten: Winkelcentrum, Grote Buiten-
dijk en Grote Hout
• Wijkwethouder IJmuiden-Noord, IJmui-
den-Zuid en Driehuis

Wethouder ir. A.V. Baerveldt
(tweede locoburgemeester)
• Onderwijs
• Sport, Recreatie en Toerisme
• Jeugdbeleid
• Volksgezondheid
• Openbaar vervoer
• Projecten: Kustvisie, Nieuw Helmduin en  
Rooswijk
• Wijkwethouder Velserbroek

Wethouder R. Vennik
(derde locoburgemeester)
• Financiën
• Belastingen
• Verkeer en vervoer
• Openbare werken 
• Project: Oud-IJmuiden
• Wijkwethouder Zee- en Duinwijk en 
IJmuiden-West

Wethouder R. G. te Beest 
(vierde locoburgemeester)
• Wonen
• Grondzaken 
• Welzijn
• Wijkgerichte dienstverlening
• Lokale Senioren Agenda
• Handhaving en Toezicht
• Project: Velsen-Noord
• Wijkwethouder Santpoort-Noord en Vel-
sen-Noord

Wethouder W. E. Westerman
(vijfde locoburgemeester)
• WMO
• Milieu
• Groen- en Landschapsbeleid
• Coördinatie Mondiale Bewustwording
• Kunst en Cultuur 
• Monumentenbeleid
• Dierenwelzijn
• Project: Blekersduin
• Wijkwethouder Santpoort-Zuid en 

  Velsen-Zuid

Op de foto zitten de heer Westerman, bur-
gemeester Weerwind en de heer Emmer, 
gemeentesecretaris. Daarachter staan de 
heer Te Beest, mevrouw Baerveldt, de heer 
Verkaik en de heer Vennik. (foto: Reinder 
Weidijk)

Portefeuilles verdeeld

Nieuw college voor Velsen
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Nieuwe raadsleden
Nu het nieuwe college is samengesteld, zijn er in de ge-
meenteraad vijf plaatsen vrijgekomen. Deze zijn inmiddels 
opgevuld door onderstaande personen. (foto’s Foto Gans)

Lintjesregen in Velsen

29 april is de dag van de lint-
jesregen. In Velsen werden tien 
inwoners in het zonnetje gezet 
voor hun jarenlange inzet op 
divers gebied. 

Sommigen werden met een 
smoesje naar de raadszaal ge-
lokt – allen werden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Het overkwam tien Velsena-

ren donderdag 29 april. Drie vrou-
wen en zeven mannen werden ge-
eerd voor hun jarenlange inzet op 
divers gebied. 

De één beweegt zich op maat-
schappelijk vlak, zoals voor vrede, 
het kerkelijk leven, welzijn en de 
scouting; de ander houdt zich be-
zig met sport zoals honkbal, softbal 
en voetbal, een drietal is actief op 

archeologisch gebied en één komt 
op voor de IJmuidense winkeliers. 
Op de foto van links naar rechts op 
de voorste rij: de heer Staats (met 
oranje stropdas), de heer Booi, 
mevrouw Raat, mevrouw Kruiden-
berg en mevrouw Van Dam. Daar-
achter staan de heren Verwoort, 
Koehorst, Bus, Schouten, burge-
meester Weerwind en de heer Van 
Dam. (foto: Aris Schutte)

Feestdagen in mei
Het stadhuis is in mei een aantal dagen gesloten:

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei Verplichte vrije dag
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

VVD, Astrid Nienhuis

CDA, Dicky Sintenie

GroenLinks, 
Reina de Haan

D66Velsen, 
Henk Wijkhuisen

PvdA,
Rodrigo Cruz Linde

Tien Velsenaren geëerd in Burgerzaal

Te koop:
Flymo zweefmaaier i.g.st. 
50,-. Tel: 023-5373556
Te koop:
1 Pers. Aupingbed, 80 x 190 + 
matras en electr. bodem z.g.a.n. 
100,-, kampeerbedje + los dik 
matrasje 15,-. Tel: 0255-531380
Te koop:
Damesjeans mt. W32/L32 
7,50, damesjeans mt. 38/34 
10,-, 2 x kinder regenp. mt. 
86/92 + 116 3,- p.st., damesbr. 
mt. 40 7,-. Tel: 023-5393003

Te koop:
Prachtige overgordijnen, mes-
sing roede, steunen, ringen 
enz. tot br. 7.70 hg. 2.30 cm 
van 1000,- voor 500,- rook-
vrij, als nw. Tel: 06-21921738
Te koop:
Skeelers met Viking schoenen, 
mt. 41 40,-, wildwterkano met 
spatzeil 100,-, tafelgrill Teal 15,-
. Karatepak mt. 140 12,-, G-star 
spijkerbroeken, mt. 28, 29 en 
30 25,-, Rollei prego 140 foto-
camera 20,-. Tel: 023-5387301

Gevraagd:
Ooorlogsdocumenten zoals be-
wijzen, oude foto’s, posters, 
speldjes etc. Tel: 023-5360572
Te koop:
Elektr. snorbrommer, 4 jr. oud, in 
nw. st. 500,-. Tel: 0255-541244
Te koop:
Batavus damesfiets z.g.a.n. 
250,-. Tel: 023-5382751
Te koop:
ANWB j. jack M, br./oranje/cre-
me, 3 x gedragen van 100,- vnu 
35,-. Tel: 023-5376406 na 18.00

Gevraagd:
Grammofoonplaten-
verz. vraagt lp’s, singles en 
78-toerenplaten uit jaren 
50/60/70. Tel: 0255-534249
Te koop:
Schilderij Dalmatiers, 67 x 97 
15,-, boeken, i.g.st. en leg-
puzzels, ook voor kinde-
ren a 1,-, cassetteband-
jes a 0,50. Tel: 023-5390914
Te koop:
Dames opoefiets, 28”, vr. pr. 
50,-. Tel: 06-10472669

Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vaagt, tegen vergoe-
ding, singles en lp’s jaren 50/60 
t.b.v. jukebox. Tel: 023-5381320
Te koop:
Samsonite koffer op wiel-
tjes met rits, kleur grijs 
7,50. Tel: 0255-510064
Te koop:
Yamaha digitale piano en 
Roland keyboard stan-
daard, beide nieuw voor 
350,-. Tel: 0255-534292

Gevraagd:
Kaartjes voor de Apen-
heul. Tel: 0255-531469
Te koop:
Autozitverhoger 5,-, wipstoel-
tje 15,-, peuter autostoeltje 
10,-. Schommel voor in deur-
opening 10,-, maxi cosi, zilver/
zwart 25,-.  Tel: 0255-512705
Te koop:
2 x kinderfietshelm, 5,- 
p.st., 3 x O’Neill kort rok-
je, z.g.a.n.. 5,- p.st. mt. 152, 
merk t-shirts meisjes mt. 152 
z.g.a.n. 5,-. Tel: 0255-514837
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Voor het maken van een afspraak met een vakspecialist 
kunt u bellen met nummer (0255) 56 72 00.

Het voordeel voor de inwoners van Velsen is dat zij 
niet meer gebonden zijn aan de ochtendopenstelling, 
maar de hele dag terecht kunnen aan het bouwloket.

Ondernemers kunnen ook terecht bij het Ondernemers-
loket. Hier wordt algemene informatie over wetgeving, 
beleid en procedures verstrekt. Het Ondernemersloket 
faciliteert en verzorgt de begeleiding van de ondernemer. 
De openingstijden van het Ondernemersloket zijn: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 
14.00 uur.
E-mail: ondernemersloket@velsen.nl en telefoon-
nummer: (0255) 56 74 36.

VERORDENING WINKELTIJDEN VELSEN 
2010 

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 22 april 
2010 heeft besloten de Verordening Winkeltijden 
Velsen 2010 vast te stellen.

In deze verordening wordt de zondagopenstelling van 
winkels verruimd doordat de gehele gemeente is aan-
gewezen als toeristisch gebied.

Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in daags na publicatie. 

Ter inzage 
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

VERGADERING 
REKENKAMERCOMMISSIE 

Dinsdag 11 mei 2010 vanaf 20.30 uur vergadert de Reken-
kamercommissie in commissieruimte 1 op het stadhuis. 

Agenda 
1. Opening en mededelingen 
2. Ingekomen stukken 
3. Bespreking jaarrekening 2009 
4. Werkprogramma 2010/2011 
5. Rondvraag 
6. Sluiting

NIEUWE OPENINGSTIJDEN VAN HET 
BOUWLOKET

Per 1 mei 2010 verbetert de gemeente Velsen haar 
dienstverlening aan het bouwloket. De openingstijden 
van het loket worden verruimd. De nieuwe openings-
tijden zijn op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
bouwaanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 
bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen 
moet u een afspraak maken met één van de vak-
specialisten.

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met 
al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde 
stukken.

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
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 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woens-
dag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten over 
een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen 
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: 
info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande per-
sonen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar 
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens van de gemeente Velsen  staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Abidar, H. geb. 31-03-1988 
Ahmed, K.M. geb. 02-08-1978
Arnhem, P.C. geb. 27-01-1971
Baronaits, P. geb. 05-12-1987
Boekhorst te, A.J. geb. 02-08-1963
Curran, G.K. geb. 19-04-1986
Curran, S.G. geb. 03-12-1975
Ežerskis, A. geb. 11-09-1990
Hellenberg, M. geb. 07-01-1969
Heijstek, G. geb. 06-12-1953
Ismael, B. geb. 15-11-1978
Kaczmarek, R.G. geb. 26-09-1981
Kajo, V. geb. 12-08-1979
Kegel, T. geb. 29-07-1974
Krugłow, A.T. geb. 21-04-1960
Margae El, I. geb. 29-09-1974
Neglia, G. geb. 02-04-1971
Remmers, E.H.R. geb. 29-07-1970
Riegelbauer, F.L.      geb. 05-08-1987
Šamrovas, A. geb. 14-07-1990
Sachs, J.R. geb. 21-03-1985
Šamrovas, T. geb. 25-08-1985
Solcher, C. geb. 03-12-1984
Wadowska, A.E. geb. 18-07-1967
Wit de, M.J. geb. 03-10-1991
Zwet Slotemaker, R. geb. 18-02-1973
   
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieks-
dienstverlening, afdeling Burgerzaken, telefoon 
(0255) 56 73 40.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-88-2010  Genieweg 1 te Velsen-Zuid; het veranderen 

van een winkel in een restaurant met terras 
BP-89-2010  Reyndersweg 3 en 5 te Velsen-Noord; 

het veranderen van een strandpaviljoen 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-104-2010  De Zeiler 82 te Velserbroek; het veranderen 

en vergroten van een berging 
BL-105-2010  Driehuizerkerkweg 83 te Driehuis NH; het 

veranderen van de voorgevel van een woning 
BL-106-2010  Spanjaardsberglaan 3 te Santpoort-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 

BL-107-2010  Linie 28 te Velserbroek; het plaatsen van 
een portocabin en een hekwerk 

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
maakt bekend dat zij voornemens is tijdelijke ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen: 
BP-62-2010  Duinweg of Duivelslaan ong. te Santpoort-

Zuid; het plaatsen van een schaftwagen 
en ecotoilet t.h.v. nr. 40 (tijdelijk) 

BP-64-2010  Wijk aan Zeeërweg 105 te IJmuiden; het 
plaatsen van een ketenpark (tijdelijk) 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 7 mei t/m 17 juni 2010. 

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen. 

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS 

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering van 7 t/m 20 mei 
2010 ter inzage. 
BP-7-2010  Waterloolaan 1 8000 te Driehuis NH; het 

plaatsen van 8 lichtmasten 

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 
2 weken na deze publicatie worden ingediend bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden). 

BOUWVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
BL-36-2010  Brederoodseweg 31 te Santpoort-Zuid; 

het plaatsen van een dakkapel (zijgevel) 
BL-42-2010  Tollenslaan 7 te Driehuis NH; het plaatsen 

van een erfafscheiding (groendrager) 
BL-58-2010  De Tiemenlaan 7 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw 

BL-62-2010  Zwanebloembocht 148 te Velserbroek; 
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 

BL-64-2010  Eksterlaan 3 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (achtergevel) 

BL-65-2010  Johanna Westerdijkstraat 16 te 
Velserbroek; het veranderen van de voor-
gevel van een woning (garagedeur) 

BL-68-2010  Grote Boterbloem 80 te Velserbroek; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (zijgevel) 

BL-71-2010  Eridanusstraat 32 te IJmuiden; het 
veranderen van een woning (inpandig) 

BL-74-2010  Floraronde 1 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel) 

BL-75-2010  Radarstraat 108A te IJmuiden; het plaatsen 
van privacyschermen ter plaatse van de 
hoekwoningen 

BL-76-2010  Eenhoornstraat 10A t/m 12Z te IJmuiden; 

het verhogen van de bestaande glazen 
hekwerken ter plaatse van de ontsluiting 
van het noodtrappenhuis 

BL-80-2010  Bloemendaalsestraatweg 136 te 
Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 
dakkapel (voorzijde) 

BP-187-2009  Houtmanstraat 4 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een hotel 

BP-234-2009  Makreelkade 5 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een bedrijfsgebouw 

BP-236-2009  Zandvoortstraat 69 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een kantoor-
gebouw 

BP-34-2010  Zadelmakerstraat 150 te Velserbroek; het 
plaatsen van een rokersabri 

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). 

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro) 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor: 
BP-204-2009  's Gravenlust 35 te Velsen-Zuid; het 

oprichten van een berging 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

SLOOPVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor: 
SL-23-2010  Esdoornstraat 9 t/m 45, 

Hyacinthenstraat 23 t/m 35, Irissenstraat 
1 t/m 5, Bonekampstraat 1 t/m 19 en 2 
t/m 18, Van Broekhuijsenstraat 1 t/m 21 
en 2 t/m 22, Gjertsenstraat 1 t/m 19 en 2 
t/m 20, Lagersstraat 2 t/m 54, Stolstraat 
1 t/m 19 en 2 t/m 24, Zoutmanstraat 5 
t/m 17, Arubastraat 1 t/m 13 en 19 t/m 
31, Bonairestraat 1 t/m 41 en 2 t/m 32, 
Curaçaostraat 1 t/m 31 en 2 t/m 46, 
Paramaribostraat 8 t/m 20, Sabastraat 1 
t/m 29 en 2 t/m 30, Surinamestraat 4 t/m 
32, Van Broekhuijsenstraat 24 t/m 28, 
De Noostraat 3 t/m 157, 2 t/m 176 en 
159 t/m 173, Crocusstraat 2 t/m 6, 
Iepenstraat 10 t/m 20, Burg. 
Weertsplantsoen 13 t/m 47,12 t/m 106 
en 49 t/m 213, Willebrordstraat 32 t/m 
78 en 86 t/m 116, Lorentzstraat 110 t/m 
224, Fidelishof 1 t/m 29 en 31 t/m 63, 
Kloosterstraat 1 t/m 33 en Zeeweg 2 t/m 
36 te Velsen; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 

SL-24-2010  Schulpweg 4 t/m 124, 132 t/m 286 en 292 
t/m 530, Van den Bergh van Eysinga-
plantsoen 1 t/m 72, Gildenlaan 3 t/m 57, 
367 t/m 435 en 93 t/m 359, Meershoef 1 
t/m 59, De Ticht 1 t/m 65, Breesaperhof 1 
t/m 31 en 2 t/m 32, Ladderbeekstraat 
124 t/m 190 en 196 t/m 198, 
Doelmanstraat 20 t/m 32 te Velsen; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen 

SL-25-2010  Fahrenheitstraat 1 t/m 31 en 2 t/m 44, 
Burg. Rambonnetlaan 4 t/m 22 en 30, 32, 
Bonifaciusstraat 1 t/m 7 en 2 t/m 8, 
M.K. Hofstedestraat 1 t/m 27, 



Koningschieten bij VZOS
Santpoort-Noord - Zondag 2 
mei vond het jaarlijkse Koning-
schieten (clubkampioenschap) 
plaats bij handboogschietvereni-
ging VZOS. 
Het Koningschieten is altijd een 
serieus toernooi waar alle schut-
ters hun beste beentje voor zet-
ten. Zo wordt er geschoten ‘op 
licht’. Groen is schieten; dan is 
er twee minuten de tijd om drie 
pijlen te schieten, ondersteund 
door geluidsignalen. Op gewo-
ne schietdagen wordt weliswaar 
competitief geschoten, maar dan 
minder formeel.
Na twee keer 30 pijlen (hoogst 
mogelijke score 600) op 18 me-
ter is de einduitslag als volgt: 
Heren: Koning: Ron Heilig (549), 
vijf Ridders: Johan Verberk (540), 
Frank Schweitzer (535), Maarten 
Porsch (529), Arthur van Hoek 
(529), Alex Paap (517).
Dames: Koningin derde maal: 
Debbie Paap (529) neemt de ti-
tel Keizerin over van Marijn. eer-
ste Jonkvrouwe: Josien van der 
Vlis (511).
Jeugd: Prins: Glenn Weber (518), 
twee Schildknapen: Nick Roos 
(490), Hugo Bender (459).
Aspirant: eerste Page: Danny 

Timmers (249).
Degene die drie keer op rij Ko-
ning, Koningin of Prins is gewor-
den wordt opgenomen in de Kei-
zerlijke familie en zij schieten niet 
mee voor de eretitels, zij worden 

respectievelijk Keizer, Keizerin of 
Kroonprins. De Keizerlijke fami-
lie schoot buiten mededinging 
mee: Jeroen van Son (543), Ma-
rijn Kneppers (497), Barry van 
Mourik (532).

Bij VZOS wordt handboogsport 
beoefend op woensdag- en vrij-
dagavond van 18.45 tot 23.00 en 
zondag van 9.45 tot 14.00 uur. 
Minimaal twee keer per jaar 
worden introductie-avonden ge-

Velsen-Noord - Politiemensen 
hebben vorige week dinsdag-
nacht omstreeks 01.30 uur op de 
Schulpweg een automobilist ge-
controleerd. De 38-jarige man 
uit Jubbega bleek onder invloed 
van alcohol te rijden. Ademana-
lyse gaf een dusdanige waar-
de aan, dat het rijbewijs van de 
man moest worden ingevorderd. 
Daarnaast kreeg hij een proces-
verbaal voor het rijden onder in-
vloed.

Rijbewijs kwijt

Regio - Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood heeft in de re-
gio Beverwijk, Heemskerk en 
IJmuiden in totaal 2.340 kilo kle-
ding bijeengebracht. Vooral in 
Beverwijk was de opbrengst heel 
groot, met 1100 kilo. Heemskerk 
bracht 890 kilo op en IJmuiden 
350 kilo.

Kledingactie

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 6 mei 2010

Pythagorasstraat 2 t/m 20, 
Stephensonplein 21 t/m 31, 
Willemsbeekweg 9 t/m 31, Wolframstraat 
5 t/m 9, Kalverstraat 2 t/m 26, Van 
Nieuwkoopstraat 1 t/m 15 en 2 t/m 30, 
Sieraadstraat 2 t/m 22, 
Stokmanplantsoen 1 t/m 12, 
Strengholtstraat 1 t/m 19 en 8 t/m 22, 
K. Zegelstraat 1 t/m 12, Eemstraat 1 t/m 
25 en 2 t/m 26, Lekstraat 1 t/m 21, 2 t/m 
38, 23 t/m 37 en 40 t/m 54, Kromme 
Mijdrechtstraat 1 t/m 75 en 2 t/m 32, 
Reggestraat 1 t/m 13, 2 t/m 14, 17 t/m 47 
en 28 t/m 70, Roerstraat 1 t/m 73 en 2 
t/m 20, Rijnstraat 7 t/m 79, IJsselstraat 9 
t/m 51, 20 t/m 42 en 53 t/m 87, 
Waalstraat 7 t/m 57, 82 t/m 132, 144 t/m 
162, Scheldestraat 62 t/m 156 en 
Vechtstraat 121 t/m 179 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-26-2010  Frans Halsstraat 1 t/m 27 en 2 t/m 28, 
Rijnstraat 103 t/m 197, 87 t/m 101, 54 
t/m 100 en 106 t/m 152, Spaarnestraat 1 
t/m 59, 61 t/m 107 en 109 t/m 123, 
Hunzestraat 2 t/m 48, Merwedestraat 2 
t/m 96 en 98 t/m 112, Reggestraat 16 t/m 
26 en 74 t/m 78, Gijzenveltplantsoen 1 
t/m 191, Grahamstraat 8 t/m 174, 
Moerbergplantsoen 7 t/m 197, 
Radarstraat 38 t/m 180, Heerenduinweg 
67 t/m 197, Iepenstraat 44 t/m 48 en 39 
t/m 43, Lindenstraat 59 t/m 63, 
Maasstraat 47 t/m 133, Van Ostadestraat 
1 t/m 79, Scheldestraat 158 t/m 192, 
Vechtstraat 181 t/m 215, Dolfijnstraat 
230 t/m 308, Waalstraat 2 t/m 80, 
Snelliusplantsoen 1 t/m 9, 2 en 4, 
Tuindersstraat 40 en 42, Zandershof 1 
t/m 76) te IJmuiden; het verwijderen van 

diverse asbesthoudende materialen 
SL-27-2010  Hazevlak 3 t/m 76, Kruisberglaan 7 t/m 

293, Schiplaan 326 t/m 612, 4 t/m 146 en 
182 t/m 324 en Zeewijkplein 264 t/m 510 
te IJmuiden; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 

SL-28-2010  Bramenvlak 1 t/m 21 en 28 t/m 48, 
De Olmen 1 t/m 21 en 26 t/m 46, 
De Zandkuil 9 t/m 58 en 63 t/m 83, 
Georgebos 9 t/m 29 en 38 t/m 86, Kleine 
Pan 9 t/m 86, Lange Vlak 9 t/m 86, 
Verbrande Vlak 9 t/m 58 en 66 t/m 86, 
Vierkante Bos 9 t/m 58 en 66 t/m 86, 
Zwarte Mierenvlak 9 t/m 29 en 38 t/m 86 
te IJmuiden; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 

SL-29-2010  Kanaalstraat 21, 21 rd, 33, 33 rd, 54, 54 
rd, 64, 64 rd en 64a, Orionweg 178 t/m 
192, Bik en Arnoldkade 36 t/m 108, 
Bloemstraat 5 t/m 53, S.P. Kuyperplantsoen
31 t/m 71 en 1 t/m 29, Sam Vlessinghof 1 
t/m 84, Bloemstraat 165 t/m 197 en 155 
t/m 163, Pres. Krugerstraat 2 t/m 38 en 
Willemsplein 11 te IJmuiden; het verwij-
deren van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-30-2010  Eenhoornstraat 1 t/m 89, Planetenweg 3 
t/m 61, 185 t/m 267, 192 t/m 274 en 278 
t/m 336, Pleiadenplantsoen 65 t/m 135 
en 1 t/m 59, Radarstraat 2 t/m 36, 
Voermanstraat 2 t/m 72, Orionweg 2 t/m 
10, 60 t/m 68, 118 t/m 126, 12 t/m 58, 70 
t/m 116, 128 t/m 174 en 3 t/m 205 te 
IJmuiden; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 

SL-31-2010  Pleiadenplantsoen 2 t/m 180, 
Schutterstraat 2 t/m 40, Bellatrixstraat 1 
t/m 275, Eridanusstraat 1 t/m 13, 2 t/m 
14 en 26 t/m 88, Orionweg 288 t/m 574 
en 200 t/m 256, Raafstraat 2 t/m 36, 

Mercuriusstraat 36 t/m 50, Adrianastraat 
1 t/m 23, Bloemstraat 26 t/m 36 en 57 
t/m 27, Koningin Wilhelminakade 23 t/m 
115 en 133 t/m 155) te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

SL-32-2010  Lange Nieuwstraat 424 t/m 594, 644 t/m 
812, 12 t/m 178, 252 t/m 420, 245 t/m 
399 en 11 t/m 177 te IJmuiden; het ver-
wijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders 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). 

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een vergunning verleend voor: 
*Het innemen van een standplaats op een perceel 
gelegen aan de Kennemerplein te IJmuiden voor het 
verkopen van bloemen. 

Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden 
van woensdag tot en met zaterdag

De ingangsdatum is 1 januari 2010. 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

organiseerd voor beginnende 
boogschutters op dinsdagavond. 
Interesse? Clubgebouw: Hage-
lingerweg 323, ingang Sportpark 
Groeneveen, vlakbij NS-station 
Driehuis. E-mail: info@hbsvzos.
nl, homepage: www.hbsvzos.nl.


