
Nieuws-weekblad
voor Velserbroek,

Velsen-Zuid,
Driehuis,

Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid.
www.hofgeest.nl

info@jutter.nl

829 april 2010Zeeweg 189-191    1971 HB IJmuiden                                                                           Tel: 0255-533900    Fax: 0255-518875

Tennissers uit de kleren
Santpoort-Noord - Vorig jaar is de selectie van tennisclub LTC Brederode in nieuwe trainingspakken 
gestoken door Zwart Techniek en Brederode Sport. De bijbehorende korte broek van de mannen lever-
de echter nogal wat onrust op onder de vrouwelijke fans. Ze bleken namelijk doorschijnend te zijn! Dat 
was het moment voor Lengerique uit Santpoort-Noord om een prachtige boxer voor de tennissers van de 
selectie te sponsoren. Op trainingskamp in het Duitse Düsseldorf toonde het voltallige, mannelijke ge-
deelte van de selectie eenmalig en met gepaste trots hun nieuwe aanwinst. Wilt u met eigen ogen zien 
hoe de selectie het in hun nieuwe boxers doen? Kom dan de komende zondagen naar sportpark Groe-
neveen in Santpoort om te genieten van de prachtige wedstrijden van alle selectieteams.

A9 krijgt spitsstrook
Regio - Het Wegaanpassings-
besluit A9 Velsen-Raasdorp en 
Badhoevedorp-Raasdorp ligt ter 
inzage. De aanpassing is onder-
deel van de Spoedaanpak We-
gen. Rijkswaterstaat pakt der-
tig hardnekkige knelpunten ver-
sneld aan om de doorstroming 
te verbeteren en de reistijd be-
trouwbaarder te maken.
In deze regio gaat het om de 
aanleg van spitsstroken tussen 
Velsen en Raasdorp (in beide 
richtingen) en de aanleg van één 
spitsstrook tussen Badhoeve-
dorp en Raasdorp (in de richting 
Alkmaar).
De A9 tussen Velsen en Bad-
hoevedorp krijgt dagelijks gro-
te hoeveelheden verkeer te ver-
werken. Dat leidt tot files om-
dat de wegcapaciteit onvoldoen-
de is. Hierdoor is de regio minder 
goed bereikbaar dan gewenst. 
Dit probleem vormt de directe 
aanleiding voor het aanleggen 
van spitsstroken. Een spitsstrook 
is een vluchtstrook die op druk-
ke tijden - met name in de spits -
dienst doet als tijdelijke extra rij-

strook. Zonder deze wegaanpas-
sing zullen de files de komende 
jaren verder toenemen door de 
groei van het autoverkeer.
Het WAB en de bijbehoren-
de Uitvoeringsbesluiten liggen 
onder andere ter inzage in het 
gemeentehuis van Velsen. Op 
grond van de Spoedwet wegver-
breding en de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belangheb-
benden beroep instellen. Zie ook 
www.centrumpp.nl.

De Toermalijn 15 jaar
Driehuis - Basisschool de Toermalijn vierde vorige week haar 15-jarig bestaan met een groots circus-
feest. In een echte circustent op het landje van de heren Verhoog werden twee avonden lang wel 500 
mensen verrast met circusoptredens van hun eigen kinderen. Dankzij workshops van Circus Etoile wer-
den zij clowns, acrobaten en jongleurs. Volgens betrouwbare getuigen schudde heel Driehuis op zijn 
grondvesten en ging het dak van de circustent eraf! De week werd verder opgevuld met workshops van 
onder meer dans, schilderen, koken, media en techniek en werd afgesloten met een ontbijt in de tent.  
Basisschool de Toermalijn is ontstaan uit een fusie tussen de Marie Boreel en de Engelmundusschool. 
Elke vijf jaar wordt met een feestweek het nieuwe lustrum gevierd, deze keer was het thema ‘circus’.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Fruitdag 
bij GroenRijk!
Zaterdag 1 mei is een fruit-
teler aanwezig en kunt u al 
uw vragen over fruitbomen 
stellen.
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Rabobank reikt de 
Jongeren 
Ideeënprijzen en 
Seniorenprijzen uit.

Zie bericht elders in deze krant.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

zondag 2 mei:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Stormvogels tegen EDO
(inzet: kampioenschap tweede klasse A)

IJS en SnackSalon

Opening 
1 mei 12.00 uur

DammerSweg - weStbroekplaS

velSerbroek
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Oplage 20.025 exemplaren.
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Velsen-Noord.
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Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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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: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
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

Houdini-act van Telstar
Velsen-Zuid - Wat als…? Die 
vraag spookte vrijdagavond door 
het hoofd van veel Telstar-sup-
porters. Het hele seizoen hing 
degradatie als een donkere wolk 
boven Velsen-Zuid, maar op de 
laatste speeldag kwam alles 
toch op z’n pootjes terecht. Tel-
star verloor in een bomvol TA-
TA Steel Stadion (2.833 bezoe-
kers) weliswaar van FC Eindho-
ven, maar FC Oss, dat in punten 
gelijk stond met de Witte Leeu-
wen, deed hetzelfde tegen MVV. 
Daardoor degradeerde FC Oss 
naar de Topklasse.
Achteraf kun je concluderen dat 
Telstar het - naast MVV - aan nog 
twee partijen te danken heeft dat 
de club ook volgend seizoen in 
de Jupiler League speelt. Door 
het faillissement van HFC Haar-
lem degradeerde er dit seizoen 
maar één ploeg in plaats van 
twee. Als HFC Haarlem nog had 
bestaan, dan zou Telstar nu een 
klasse lager spelen, al zou HFC 
Haarlem zich waarschijnlijk ook 
gemengd hebben in de strijd te-
gen degradatie. En wat te den-
ken van de sanctie die de KNVB 
aan Telstar wilde opleggen van-
wege een boekhoudkundig ver-
schil van inzicht? Deze sanctie - 
drie punten in mindering - werd 
pas een dag voor de wedstrijd 
tegen FC Oss door de beroeps-
commissie van tafel geveegd. 
Cruciaal, want zonder deze pun-
ten zou Telstar het niet hebben 

gered. Kortom, de club uit Vel-
sen-Zuid heeft het vooral aan 
anderen te danken dat het nog 
leeft…
,,Het was een seizoen om heel 
snel te vergeten’’, concludeer-
de middenvelder Frank Korpers-
hoek terecht, want met 29 pun-
ten en slechts zeven overwin-
ning draaide Telstar een van de 
slechtste seizoenen uit de club-
historie. Des te opvallender was 
het dat het stadion vrijdagavond 
bijna helemaal vol zat. Maar 
liefst 2.833 bezoekers hadden 
een kaartje weten te bemach-
tigen en ook de pers was mas-
saal uitgerukt om de misschien 
wel historische avond te ver-
slaan. ,,Het lijkt de Champions 
League wel, zoveel pers loopt er 
rond’’, grapte commericeel direc-
teur Steef Hammerstein een uur 
voor de wedsrijd. 
Drie uur later was er vooral op-
luchting, die heel voorzichtig 
omsloeg in feestvreugde. Naar-
mate de avond vorderde voelde 
de nederlaag tegen FC Eindho-
ven steeds meer als een over-
winning. Ook dat was tekenend 
voor het afgelopen seizoen van 
Telstar. Net als de laatste wed-
strijd trouwens, die net als veel 
van de 35 andere duels van een 
bedenkelijk niveau was. Het is te 
hopen dat de supporters volgend 
seizoen meer waar voor hun geld 
krijgen. (Friso Huizinga, foto: Pie-
ter Hoogeveen)

Busje ramt pijlwagen
Santpoort-Noord - Een 48-jarige man uit Santpoort-Noord is vo-
rige week woensdag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met 
een pijlwagen. De man is door de brandweer uit zijn bus bevrijd en 
voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politie onder-
zoekt de toedracht van het ongeval. (foto: Reinder Weidijk)
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Galjé Kapper klaar 
voor de toekomst
Haarlem - In 1967 begonnen 
Peter en Gerrie Galjé in Amster-
dam een kapperszaak. Neef Ro-
bert kwam daar later werken en 
kreeg in 1997 de kans om een ei-
gen zaak te beginnen in Haarlem 
aan het Marsmanplein.
Het werd een mooie en vooral 
drukke kapperszaak maar was al 
snel te klein voor de grote klan-
dizie. Uitbreiden was niet moge-
lijk totdat het winkelpand naast 
Galjé leeg kwam te staan en Ro-
bert Galjé nam die winkelruim-
te erbij en ging verbouwen en 
maakte zijn droom waar door er 
een van de mooiste en modern-
ste kapperzaken in Haarlem van 
te maken. Inmiddels is de zaak 
na een ingrijpende verbouwing 
helemaal klaar voor de toekomst 
want het Marsmanplein gaat op 
de schop en in 2012 moet een 
en ander klaar zijn. Een totaal 
nieuw winkelcentrum met mooie 
winkels en er komt onder andere 
zelfs nog een supermarkt bij, die 
van Albert Heijn.
Robert Galjé en zijn medewerk-
sters beschikken allemaal over 
alle benodigde vakbekwaam-

heidspapieren. Zoals gezegd is 
er een grote klantenkring en dat 
komt natuurlijk door de enor-
me professionaliteit bij het per-
soneel. Tevreden klanten, daar 
gaat het om. Voorop staat kwa-
liteit direct gevolgd door de zeer 
normale prijzen die men hier re-
kent. 
Er is in de nieuwe zaak een apart 
was-, knip-, kleur- en verkoop 
gedeelte gecreëerd en alles lijkt 
dan ook te kloppen.
Voor het wassen van de haren is 
een aparte ruimte van waar men 
achter glas toch in de zaak kijkt. 
Na de zomer komt er nog een 
afdeling make-up bij want ook 
daar blijkt veel behoefte voor te 
zijn. Het bezoeken van de zaak 
is heel makkelijk want er is altijd 
voldoende parkeerruimte voor 
en naast de zaak. De openings-
tijden zijn van maandagmiddag 
tot en met zaterdag en natuurlijk 
ook op de koopavond.
Galjé kappers by Robert is ge-
vestigd aan het Marsmanplein 
27-29 in Haarlem-Noord, tele-
foon 023-5490204. Zie ook www.
galjekappers.nl.

Nieuwe naam voor 
fysiotherapie Maas c.s.
IJmuiden - Het was vrijdagmid-
dag een drukte van belang in 
het pand van fysiotherapie Maas 
c.s. aan de Grahamstraat 105 in 
IJmuiden met genodigden, pa-
tiënten, medewerkers en familie. 
Dit allemaal vanwege het feit dat 
er een aantal belangrijke zaken 
waren te vieren, zoals: de om-
zetting van de oude naam Maas 
& Kuperus naar Fysiotherapie 

Maas c.s., de viering van het 25 
jarig bestaan deze maand van 
de praktijk en de in gebruik na-
me van de aangrenzende ruim-
te, Grahamstraat 101, waar voor-
heen de dokterspraktijk Het Ba-
ken was gevestigd.
De naamsverandering is doorge-
voerd omdat Sjoerd en Erna Ku-
perus, voorheen mede eigena-
ren in de maatschap, al een aan-

tal jaren van hun pensioen ge-
nieten en niet langer werkzaam 
zijn in de praktijk. Het bijtrekken 
van het naastgelegen pand heeft 
tot een verdubbeling van de op-
pervlakte van de werkruimte ge-
leid waarbij, tijdens de verbou-
wing, ook het huidige pand een 
grondige facelift heeft onder-
gaan. Daardoor is er een prach-
tige praktijk gerealiseerd die on-
derdak biedt aan vele specialis-
men. Nieuw is bijvoorbeeld een 
speciale kinderfysiotherapiezaal 
waar kinderen, in een aange-
paste omgeving, geholpen kun-
nen worden om een betere mo-
toriek of lichaamshouding te ver-
krijgen. Maar ook de nieuwe oe-
fenzaal, voorzien van alle moder-
ne snufjes op het gebied van au-
dio- en visuele apparatuur, biedt 
de therapeuten de mogelijkheid 
om in groepsverband hun pa-
tiënten te kunnen begeleiden. 
Met gepaste trots nam Marco 
Maas alle lofuitingen over de ge-
slaagde uitbreiding en verbou-
wing van de bezoekers in ont-
vangst en hij opende tenslotte 
de nieuwe, aangrenzende prak-
tijkruimte  door een met papier 
afgesloten deur te openen. Zie 
ook www.fysiomaas.nl.(Joop Wa-
ijenberg)

Rabobank Velsen en 
Omstreken deelt uit
Regio- Rabobank Velsen en 
Omstreken heeft onlangs voor 
het eerst de Jongeren Ideeën-
prijzen uitgereikt. De Senioren-
prijzen werden voor de tweede 
keer uitgereikt. Met deze prijzen 
uit het Ambitiefonds kan men de 
ambities van jongeren en senio-
ren ondersteunen. De Commis-
sie van Aanbeveling kent de prij-
zen toe.

De Rabo Jongeren Ideeënprijs 
bestaat uit twee categorieën. 
De klassenprijs, ter waarde van 
2.500 euro voor een klas van een 
middelbare school is maandag 
26 april uitgereikt aan de leerlin-
gen van klas 2a van de Duin en 
Kruidberg Mavo in Driehuis. De 
klas won de prijs met het idee de 
school gezelliger te maken met 
kunst. ,,De klas gaat onder bege-
leiding van een kunstenares een 
muurschildering maken,’’ aldus 
Edwin Abee, directeur Particulie-

ren bij Rabobank Velsen en Om-
streken: ,,Zo slaan we twee vlie-
gen in een klap; cultuur en het 
gezamenlijk maken van kunst. 
Iets wat wij van harte ondersteu-
nen.’’
De Rabo Jongeren Ideeënprijs 
in de categorie 18 tot en met 25 
jaar bestaat uit twee prijzen. De 
eerste, ter waarde van 1.500 eu-
ro is toegekend aan Pauline Kors 
uit Santpoort-Noord, die met het  
bedrag leskisten over milieupro-
blemen voor basisscholen in Vel-
sen en omstreken wil aanschaf-
fen. Op die manier worden kin-
deren spelenderwijs met de toe-
nemende milieuproblemen be-
kend gemaakt.
De tweede prijs, 1.000 euro, ging 
naar Anthony van der Heijden uit 
Velserbroek, voor het onder de 
aandacht brengen van lastech-
niek onder jongeren, als gericht 
doel en vorm van inkomsten voor 
het hele leven. 

De keuze voor de winnaar van 
de Seniorenprijs was een las-
tige, volgens de ledenraad van 
de bank. Met vereende krach-
ten werd besloten de volgende 
prijzen toe te kennen: 2.500 euro 
voor de heer C. Pootjes uit IJmui-
den, die zijn verhaal van Mik de 
Spin op rijm gaat schrijven en 
het samen met zijn gitaardocent 
op muziek zet voor een kinder-
musical. Het doel is samenspel 
en muziekvorming aan jongeren 
op de basisscholen. 
De tweede prijs, 1.500 euro, is 
voor de sportieve heer H. Ha-
gemeijer uit Spaarndam, die 
met twee nieuwe heupen de Al-
pe d’Huez per racefiets wil gaan 
beklimmen; de prijs maakt een 
nieuw tenue en een bijdrage 
mogelijk om zijn wens in vervul-
ling te laten gaan. De derde prijs, 
1.000 euro, gaat naar de heer J. 
Stegemeijer uit Velserbroek, die 
met zijn prijs in Speeltuin de Vei-
lige Haven zitplaatsen van duur-
zaam materiaal wil creëren voor 
andere opa’s en oma’s die met 
hun kleinkinderen de speeltuin 
bezoeken. Vanaf half september 
is de inschrijving voor de Senio-
renprijs 2011.

Regio - Toplicht Opleidingen 
start binnenkort opnieuw met 
cursussen Vaarbewijs. De cur-
sussen worden gegeven in Alk-
maar, Haarlem, Heemskerk en 
Utrecht. Deelnemers kunnen 
snel examen doen. Zij ontvangen 
hun vaarbewijs inclusief ICC dan 
nog voor de zomervakantie. Met 
het ICC mag je ook in het bui-
tenland varen en een boot huren. 
Toplicht biedt avond- en dagcur-
sussen, en tevens online- en pri-
vélessen. Kijk voor meer infor-
matie op www.vaarbewijs.com of 
bel 0251-239832.

Vaarbewijs

Wolter Kroes zingt op 
2Generations Open Air
Regio - Voor het nieuwe festival 
2Generations Open Air op 4 sep-
tember heeft de organisatie een 
Nederlandse held vastgelegd. 
Wolter Kroes gaat op het terrein 
aan de Veerplas voor een groot 
feest zorgen. 
Tevens zal een van Neder-
lands beste zangeressen; Glen-
nis Grace het podium betreden.  
Naast Wolter Kroes en Glennis 
Grace zijn onder andere Rober-
to Jacketti & The Scooters, Loïs 
Lane, The Beatles Revival Band, 
Hans Dulfer & Band, DJ Dennis 
van der Geest, Jamento en het 
DJ–duo Tim & Faab reeds vast-
gelegd. De organisatie verwacht 
over een aantal weken het volle-
dige programma bekend te kun-
nen maken. 
Inmiddels zijn er nu al meer 
dan 500 tickets de deur uit, be-
stel uw tickets dus tijdig. Tickets 
zijn te bestellen via de website 

www.2Generations.nl. Let hier-
bij ook op de interessante ac-
tie voor groepen: wanneer u 
tien tickets bestelt, betaalt u er 
slechts negen.
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Gelijkspel
voor VSV
Velserbroek - Het was duide-
lijk dat VSV alleen gebaat was 
bij een overwinning op Limmen. 
Drie weken geleden werd nog 
met 4-3 van deze tegenstander 
gewonnen. Tijdens de warming 
up bleek Erik Metgod niet fit ge-
noeg om te starten. Zijn plaats 
werd ingenomen door Noured-
dine Abdelaziz. Al snel bleek dat 
Limmen niet wilde meewerken 
aan een eenvoudige overwinning 
voor VSV. De eerste fraaie kans 
was voor de Limmenaren, geluk-
kig voor VSV schoot de linker-
spits van dichtbij over. In de eer-
ste helft wist VSV slechts één he-
le mooie kans te creëren maar de 
anders zo trefzekere Pascal Maat 
schoot enkele centimeters naast. 
Voor de rust bleef VSV de bete-
re partij maar tot verdere kan-
sen leidde dit niet. Na de pau-
ze verwachtte iedereen een ge-
dreven VSV maar het tegendeel 
was waar. VSV leek zich te heb-
ben neergelegd bij het mislopen 
van directe promotie en kwam 
slechts zelden voor het vijande-
lijke doel. Alleen via een verre 
uittrap van Matthé de Vent werd 
VSV nog gevaarlijk. Roel Pitstra 
kon alleen op Limmen doelman 
Piscaer afgaan maar zijn schot 
ging voorlangs. Hierna bloed-
de het duel dood en kreeg Lim-
men nog twee redelijke moge-
lijkheden maar konden de boe-
ken met 0-0 gesloten worden. Zo 
verspeelde VSV in de drie laatste 
duels een zeker lijkende promo-
tieplaats door slechts twee pun-
ten uit drie wedstrijden te beha-
len. HSV en de Foresters zijn de 
promovendi en zo houdt Heiloo 
zijn derby in stand. VSV mag zijn 
wonden likken en proberen om 
nu via de nacompetitie alsnog 
een zo vurig gewenste promo-
tieplaats te bemachtigen. VSV 
2 plaatste zich ook voor de na-
competitie dankzij de nederla-
gen van Vitesse’22 2 en Storm-
vogels 2 en is nu niet meer te 
achterhalen voor plaats drie in 
de reserve eerste klasse. Als ook 
A 1 zich nog weet te klasseren 
voor het toetje gaat het nog een 
gezellige boel worden op sport-
park de Hofgeest.

VVH Velserbroek F1 
behaalt kampioensbeker
Velserbroek - VVH Velserbroek 
F1 is erin geslaagd kampioen te 
worden. Na een spannende slot-
wedstrijd waarbij met 3-1 werd 
gewonnen van THB kon de F1 
de welverdiende kampioensbe-
ker omhoog houden.
Na een succesvolle competi-
tie waarin alle wedstrijden wer-
den gewonnen, op het gelijk-
spel tegen HBC na, kon het za-
terdag tegen THB worden afge-
maakt. Een grote menigte aan 
familie en supporters zorgden 
voor een geweldige sfeer tijdens 
en na de wedstrijd. Toen het laat-
ste fluitsignaal klonk was er dan 
ook een grote ontlading bij het 
team, trainers en ouders. Spe-
lers gingen met kinderchampag-

ne achter de coaches aan en an-
dersom. Het was een gedenk-
waardige dag. De F1 heeft zich 
heel sterk ontwikkeld en zijn een 
hecht team zijn geworden. De 
kracht is niet alleen het voetbal 
maar ook het plezier dat de F-
jes uitstralen op het veld en tij-
dens trainingen. Dat maakt het 
extra leuk om naar te kijken. De 
ledenwerving bij VVH heeft dus 
succes gehad want dit team is 
ontstaan uit het concept van de 
Champions League die dit jaar 
bij VVH is opgezet. De bedoe-
ling is om deze lijn door te zetten 
en meer jeugd te krijgen bij VVH 
Velserbroek aangezien de ruim-
te, sportiviteit en gezelligheid 
ruimschoots aanwezig zijn.

Eerste springwedstrijd
bij de Hofgeestruiters
Velserbroek - Afgelopen zon-
dag was het een gezellige drukte 
rondom het Hofgeestruiters ter-
rein. Daar werd de eerste spring-
wedstrijd georganiseerd van 
dit jaar. Op verschillende hoog-
tes kon men zich opgeven, van 
pony tot paarden met een stok-
maat van 1.75 meter. De rubrie-
ken beginnen van laag tot hoger, 
bij de 20-40 kwamen vier com-
binaties aan de start. Het par-
cours zat technisch goed in el-
kaar, een paar krappe bochten 
zodat het niet al te makkelijk 
werd gemaakt voor de deelne-
mers. Lisa Mooij werd in de 20-
40 twee keer eerste, zowel als 
in de eerste ronde als de twee-
de. De groep van de 40-60 was 
groter. Melloney Schenk met 
haar haflinger Nadien La Ferme 
won in de eerste ronde, met een 
mooie tijd van 40.43 en een fout-
loze barrage. Gevold door Ro-
se Thijms, het haar Ruben. Ro-
se zette de klok stil op 41.22 met 

1 balk in de barrage. De twee-
de groep van de 40-60 was weer 
Melloney met Nadien de bes-
te, met een tijd van 36.84 en een 
balk eraf in de barrage. Sharon 
Jacobs sprong haar ronde ook 
heel keurig af, en moest toen 
door voor de barrage. Het bleef 
tot het laatste moment spannend 
maar ook Walk on Water gooide 
er een balk af. Dus Sharon mocht 
de tweede rozet in ontvangst ne-
men met een tijd van 39.62. Da-
nielle Brinkman met Roy mocht 
met een tijd van 44.75 en fout-
loos in de barrage de beker op-
halen voor de eerste prijs. Co-
lumbo van Stefan Bakker was 
tweede geworden met een tijd 
van 46.64. De shire van Stefan 
deed het helemaal niet slecht, 
Voor een paard met zo formaat 
werd hij ook nog eens eerste in 
de tweede ronde van de 60-80. 
Met een oranje rozet en twee 
bekers in de hand, was het een 
zeer geslaagde dag.

Directeur basisschool 
De Ark 60 jaar
Velseerbroek - Nietsvermoe-
dend wandelt directeur Menk-
veld op 22 april om half 9 de Vel-
serbroekse basisschool De Ark 
binnen. In school is het akelig 
stil, geen kind te zien, geen leer-
kracht te horen. Waar is ieder-
een... 
Doorlopend naar het schoolplein 
klinkt opeens een luide, enthou-
siaste aubade. Alle kinderen, ou-
ders en leerkrachten zingen uit 
volle borst lang zal hij leven. 
Een complete verrassing voor 

een blije, jarige directeur. Kin-
deren geven de 60-jarige zelfge-
maakte tekeningen en cadeau-
tjes en ook van ouders neemt hij 
de hartelijke felicitaties in ont-
vangst. 
Alberts Corner wordt officieel 
door Albert Menkveld geopend. 
Een initiatief om ouders en di-
rectie de gelegenheid te geven 
elkaar beter te leren kennen. In 
een ontspannen, gezellige sfeer 
wordt er in Alberts Corner koffie 
met gebak genuttigd.

Regio - Tijdens surveillance zien 
agenten in de nacht van zater-
dag op zondag omstreeks 02.00 
uur een motorrijder met hoge 
snelheid over de Haarlemse Kle-
verlaan rijden richting de A208. 
De motorrijder reed zeker 80 km 
per uur, vervolgens reed hij in de 
Jan Haringstraat tegen de rich-
ting in en op de kruising rechts-
af door het rode verkeerslicht. Bij 
controle bleek de man, een 24-
jarige IJmuidenaar en beginnend 
bestuurder, onder invloed van 
alcohol te rijden. Dit was de 2e 
keer. In september 2009 had de 
IJmuidenaar ook onder invloed 
gereden. 

Dronken 
motorrijder

Zorgvrij
Ik zag hem aankomen, hoog in 
de lucht, en herkende meteen 
de voor een ooievaar kenmer-
kende vlieghouding. Hij cirkelde 
een aantal malen over de boer-
derij alsof hij eerst de boel eens 
goed wilde verkennen en land-
de daarna in het weiland. Met-
een begon het dier volop voed-
sel te zoeken tussen het gras. 
Ooievaars eten insecten en klei-
ne dieren zoals kikkers en mui-
zen en aan z’n bewegingen te 
zien was er al genoeg te vinden. 
Nog dezelfde avond nam hij al 
plaats op het nest om daar de 
nacht door te brengen. 
Waarschijnlijk is de ooievaar een 
mannetje die terug van z’n over-
wintering in Afrika een nest-
plaats uitzoekt en daarna door 
met z’n snavel te klepperen 
een vrouwtje probeert te lok-
ken. Direct ontstond ook een ru-
zie met een paartje nijlganzen 
die ook het nest al hadden uit-
gezocht. De nijlgans is een van 
oorsprong een Afrikaanse een-
densoort die in Nederland als 

siervogels zijn ingevoerd maar 
door ontsnappingen zich hier in 
het wild ook prima voortplanten. 
Omdat ze in Afrika hoog op de 
rotsen broeden zoeken ze ook 
hier het liefst een hoge nest-
plaats. Omdat de ooievaar en 
de nijlganzen stuivertje wisselen 
op het nest, ben ik wel bang dat 
het broeden voor beiden er niet 
van gaat komen. Op de boer-
derij is het voorjaar ook in vol-
le gang. 
De schapen met lammeren en 
het eerste jongvee loopt al bui-
ten en we hopen voor 1 mei ook 
de melkkoeien te kunnen laten 
grazen. Als er straks onbeperkt 
vers gras zal kunnen worden 
opgenomen zullen enkele koei-
en weer meer dan 40 liter melk 
per dag gaan geven. Ik hoop dat 
de ooievaar zich op de boerderij 
zal vestigen en onderdeel wordt 
van de vele leuke bezienswaar-
digheden in ons recreatiegebied 
waar u altijd terecht kunt. 

Cor Hoek Spaans
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Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 7 mei is het weer filmmid-
dag bij de Vereniging Santpoorts 
Belang en iedereen is van harte 
welkom. Er wordt deze middag 
de film ‘The Bridges of Madison 
County’ vertoond. Aanvang van 
de film is 14.00 uur en de toe-
gang is geheel gratis. ’t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201, telefoon 023-5383016. 
Zie ook www.santpoortsbelang.
nl. 

Filmmiddag

Santpoort-Noord - Zaterdag 8 
mei kan tussen 10.00-12.00 uur 
bij Amateur Tuinders Vereniging 
De Hofgeest aan het Spekken-
wegje 2 stekjes geruild worden 
op het plein voor de kantine. Er 
zullen allerlei stekjes aangebo-
den worden van vaste planten 
maar er zijn ook jonge groen-
te-  en kruidenplantjes, dahliak-
nollen en fuchsiaplantjes. De be-
doeling is dat er zoveel moge-
lijk geruild wordt, voor sommige 
plantjes of  knollen worden klei-
ne prijsjes gevraagd. Deze ruil-
beurs is voor iedereen toegan-
kelijk, hebt u iets te ruilen, neemt 
u dan uw plantjes, het liefst in 
een bloempotje met wat aarde,  
mee. Er is ruime parkeermoge-
lijkheid en in de gezellige kanti-
ne staat de koffie klaar. Inlichtin-
gen bij loesnieland@planet.nl en 
Rein Boudesteijn, telefoon 0255-
523329.

Stekjes ruilen

Driehuis - In de meivakan-
tie kan er weer volop geknut-
seld worden in het Pieter Ver-
meulen Museum. Op dinsdag 
4 en 11 mei  en vrijdag 7 en 14 
mei kunnen knutselaars vanaf 4 
jaar een trekpop maken: zij kun-
nen kiezen uit een schildpad of 
een kikker. De activiteit is van 
14.00 tot 15 uur en er is plaats 
voor 15 kinderen, aanmelden 
vooraf is gewenst. Dit kan tele-
fonisch via 0255-536726 of in-
fo@pieter-vermeulen-museum.
nl. Het museum is in de vakan-
tie geopend van dinsdag tot en 
met vrijdag en op zondag. Dan is 
het ook mogelijk om het natuur-
pad in park Schoonenberg te lo-
pen, of binnen de tentoonstel-
ling Jurassic Polderland te bekij-
ken, over Nederlandse reptielen 
en amfibieën.

Vakantie-
activiteiten 
in het PVM

OG D3 Kampioen
Regio - Ooit een Champagnekurk laten knallen? Voor de aanvoer-
der en de keeper van Onze Gezellen D3 waarschijnlijk de eerste keer 
in hun leven en als het aan hun medespelers ligt ook niet de laat-
ste keer. Zaterdag 24 april was het eindelijk zover, na de gewonnen 
wedstrijd tegen RCH, en na een heel seizoen al de onbetwiste num-
mer één in de poule te zijn, kon het laatste fluitsignaal opgevolgd 
worden door een vreugdedans. Als ware sterren werden ze gehul-
digd door de vele meegereisde supporters en in de kleedkamer werd 
het feestje nog voortgezet met het verorberen van een heerlijke ci-
der. Dit elftal kan winnen, maar heeft voornamelijk veel plezier in het 
spelletje en dat stralen deze knapen wel uit op de foto!

Rob van Zijp derde
bij Highland Games
Velserbroek - Afgelopen zon-
dag heeft de Velserbroekse judo-
ka Rob van Zijp tijdens de high-
land games in het Friese Folga-
re - zeer verrassend - een der-
de plaats behaald. Van Zijp was 
met zijn mede teamgenoten Ton 
van Kordelaar, Otto Boots en Pie-
ter de Groot naar Friesland afge-
reisd op uitnodiging van de be-
kende sterkste man Wout Zijl-
stra. Van Zijp startte gelijk al zeer 
sterk door met het onderdeel ha-
merslingeren maar liefst 19,5 me-
ter ver te werpen. Ook met het 
onderdeel brick stone (het wer-
pen van een grote steen) wist hij 
meer dan 7 meter te werpen. De 
overige teamleden van Oyama 
eindigden op een gezamenlijke 
negende plaats.

Studenten Haarlemse 
kunstacademie exposeren
Santpoort-Noord - In mei en 
juni worden in ’t Mosterdzaad-
je werken tentoongesteld van 
studenten van Kunstacademie 
Haarlem. Docent Marc Kuyper 
heeft zijn studenten voor deze 
gelegenheid allemaal op doeken  
van 40 x 50 laten werken. Be-
halve het formaat is er een gro-
te verscheidenheid aan schilde-
rijen te zien. 
Uit alle werken is een keuze ge-
maakt die op kleurrijke wijze de 
liefde voor het schilderen to-
nen. De kracht van deze expo-
sitie zit hem in de veelzijdigheid 
van de verschillende invalshoe-
ken en schilderstijlen zoals de 
studenten die onder de bezie-
lende leiding van Marc Kuyper 
hebben ontwikkeld. Werk van 

Annette Zandvliet bijvoorbeeld, 
die een krachtige schilderwijze 
hanteert en in expressionistische 
stijl haar portret laat zien. Daar-
naast de sfeervolle atmosfeer in 
een landschapsimpressie van 
Inge Schaaphok en een nacht-
voorstelling van een verstedelijk-
te omgeving van Ingeborg Ver-
duijn. Maar het is te veel om ze 
allemaal te benoemen, voor lief-
hebbers van schilderkunst is er 
deze maand dus veel te zien en 
te beleven aan de resultaten van 
de deelnemers aan de schilder-
cursussen van Marc Kuyper aan 
de Haarlemse Kunstacademie.
Zaterdag 8 mei om 15.00 uur zal 
de tentoonstelling worden ge-
opend. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

‘In Drieën’ zoekt 
recreatieve volleyballers
Santpoort-Noord - In de regio 
Velsen is een aantal volleybalver-
enigingen actief. Slechts weinig 
mensen weten van het bestaan 
van de recreatieve volleybalver-
eniging ‘In Drieën’ te Santpoort. 
Deze vereniging speelt al meer 
dan 30 jaar op dinsdagavond in 
de zaal van de Parnassia school 
aan de Terrasweg in Santpoort-
Noord.
Er wordt gemengd gespeeld, 
mannen en vrouwen; niet in 
competitie, maar gewoon te-
gen elkaar. De vereniging is 
ooit ontstaan uit een groep le-
raren en leden van het school-
bestuur. Het is nooit de bedoe-
ling geweest om een grote ver-
eniging te worden. Het primai-

re doel is altijd geweest om aan 
mensen uit de omgeving de mo-
gelijkheid te bieden om aan re-
creatief volleybal te doen, waar-
bij het vriendschappelijk aspect 
hoog in het vaandel staat. Over 
het algemeen zijn de huidige le-
den de vijftig gepasseerd, maar 
jongeren zijn ook van harte wel-
kom.
Sportievelingen met enige vol-
leybalachtergrond zijn welkom 
op dinsdagavond van 21.00 tot 
22.30 uur. Bel Jos Abbing op 
023-5375122 of Peter van Galen 
via 023-5371260. De contribu-
tie is niet hoog en men kan een 
aantal malen op proef meedraai-
en. Het speelseizoen loopt van 
september tot en met juni.

Man valt in slaap, 
auto over de kop
Regio - De politie kreeg zater-
dagmorgen omstreeks 07.00 uur 
een melding van een auto over 
de kop op de A22 in Beverwijk. 
De bestuurder, een 29-jarige 
Edammer, was na een rit uit Am-
sterdam richting zijn woning in 
Edam achter het stuur in slaap 
gevallen. In de auto bevonden 
zich ook nog zijn echtgenote en 
een tien maanden oude baby. 
Doordat de man in slaap viel 
botste het voertuig eerst te-

gen de rechtervangrail. De man 
schrok en wilde het voertuig cor-
rigeren. 
Hij botste vervolgens tegen de 
linkervangrail en sloeg over de 
kop.
De Edammer kon zichzelf, zijn 
vrouw en baby zelf uit het voer-
tuig bevrijden. Het drietal heeft 
er wonder boven wonder geen 
letsel overgehouden. Door het 
ongeval is de rijbaan een uur af-
gesloten geweest.

CoBrA-project
op Theresiaschool
Regio - Alle groepen van de St. 
Theresiaschool in Bloemendaal 
werkten in april aan het CoBrA-
project. CoBrA was een stroming 
in kunst en literatuur van vlak na 
de Tweede Wereldoorlog. De le-
den, waaronder Appel, Constant 
en Corneille, zetten zich af tegen 
alle opgelegde regels. Ze haal-
den hun inspiratie vooral uit ei-
gen fantasie en kindertekenin-
gen. De kinderen van de St. The-
resiaschool lieten zich op hun 
beurt inspireren door deze schil-

ders. Zij bekeken schilderijen, 
maakten gedichten, en bezoch-
ten het CoBrA museum in Am-
stelveen. Onder leiding van de 
kunstenaars Joke Baas en Marc 
Kuyper en natuurlijk hun eigen 
leerkrachten werden er schilde-
rijen en ruimtelijke objecten ge-
maakt. De tentoonstelling van 
deze kunstwerken voor ouders 
en familieleden trok veel belang-
stelling. Kunstenaars in de dop, 
op de St. Theresiaschool. Zie ook 
www.st-theresiabloemendaal.nl.

Motorrijder 
gewond
Haarlem - Een 48-jarige man 
uit Nieuw Vennep is vorige week 
woensdagmiddag gewond ge-
raakt bij een ongeval. De man 
reed rond 16.00 uur op zijn mo-
tor over de Spaarndamseweg en 
ging daar onderuit toen hij rem-
de. Hij is voor behandeling naar 
een ziekenhuis gebracht.
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Ondernemers op avontuur
Velsen - Ben Vermeer (Ben Ver-
meer Groep), Frank Schaap (Rol-
vink Bouw) en Rudolf Janus (Ja-
nus Makelaardij) doen volgende 
maand mee in de 57ste Tulpen-
ralley. Deze klassieke tour staat 
bekend als zijnde een zware en 
sportieve rally voor automobiel 
en bemanning maar tevens een 
gezellige uitdaging voor de deel-
nemers door de unieke lunch- 
en slaaplocaties en fraaie finish-
plaatsen. Deze sfeervolle histo-
rische wedstrijd is in 1949 ge-
boren door een idee van Maus 
Gatsonides, Nederlands meest 
bekende rallyrijder en de Fran-
se Simcarijder Marc Angelvin. 

Als u denkt dat dit een macho-
rally voor snelle autogekken is, 
dan denkt u mis. Ieder jaar gaat 
een groot bedrag naar een goed 
doel. Er wordt jaarlijks een bij-
drage geleverd aan Kika (Kinde-
ren Kankervrij) en zal verder on-
derzoek naar de genezing van 
kinderkanker mogelijk zijn.
Tevens zijn er verleden jaar voor 
de stichting Oud voor Behoud 
zo’n 400 essen geplant in het 
Tulpenralleybos. Dit bos in Nue-
nen wordt nog steeds uitgebreid 
en levert een bijdrage aan de in-
standhouding van de natuurba-
lans. Denkt u vooral aan de uit-
stoot van CO2 naar zuurstof.

Rabobank Velsen en Omstreken
Duinroos en Rozenbeek 
winnen BankBattle
Velsen - Dinsdag 20 april is de 
BankBattle strijd gestreden. In 
een race tegen de klok gingen 
zeven basisscholen met in to-
taal twaalf teams uit het werk-
gebied van Rabobank Velsen en 
Omstreken met elkaar de strijd 
aan voor wat betreft hun para-
te kennis en computervaardig-
heden. De BankBattle is een in-
ternetgestuurde kennisquiz voor 
de groepen 7 en 8 van het basis-
onderwijs.
De verschillende teams van de 
St. Franciscus, de Rozenbeek, 
de Duinroos, de Zandloper, de 
Beekvliet, de Vuurtoren en de 
Parnassia hadden een hele klus 
te klaren. 
Het was een spannende en ener-
verende ochtend, waarin het in-
ternetspel de leerlingen testte op 
hun aanwezige kennis en inter-
netvaardigheden. De vragen en 
praktijkopdrachten hadden be-

trekking op schoolvakken, mu-
ziek, radio en televisie, compu-
ters en internet. 
Team 3 van basisschool de Duin-
roos heeft deze keer de Bank-
Battle in de gemeente Velsen ge-
wonnen. Zij wisten de code bin-
nen 1 uur en 27 minuten te kra-
ken. Gefeliciteerd met deze ge-
weldige prestatie! De hele klas 
mag op maandag 31 mei mee 
met de Van Gogh Museumbus 
naar het Van Gogh Museum in 
Amsterdam. Met maar 1 minuut 
verschil, behaalden basisschool 
de Rozenbeek uit Velserbroek, 
de tweede plaats. Zij mogen met 
de gehele klas een overheerlijk 
ijsje gaan eten bij het IJspaleis 
Driehuis.
De prijzen zijn op donderdag 22 
april uitgereikt door Albert Mol 
(adviseur Verkoop en Service) en 
Ilse Moerkerk (Marketing, Com-
municatie en Coöperatie).

Nieuwe ijssalon opent 
bij meer in Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 1 mei 
opent IJs & Snacksalon 2Tasty 
Velserbroek om 12.00 uur voor 
het eerst haar deuren met een 
feestelijke opening voor jong en 
oud.
Met heerlijk fris schepijs in 16 
verschillende smaken en ver-
se huisgemaakte friet, snacks 
en frisdranken is 2Tasty Velser-
broek deze zomer van donder-
dag tot en met zondag van 12.00 
tot 21.00 uur geopend voor de 
buurtbewoners uit Velserbroek 
en bezoekers van strand van 

binnenmeer Westbroekplas. Met 
mooi weer op woensdagmiddag 
en in de schoolvakanties is de ki-
osk mogelijk vaker open.  
2Tasty Velserbroek is geves-
tigd aan de Dammersweg aan 
de Westbroekplas en is een-
voudig bereikbaar lopend of per 
fiets vanuit Velserbroek, Haarlem 
Noord en Spaarndam. Parke-
ren met de auto doet men gra-
tis naast het pand op het par-
keerterrein dat bereikbaar is via 
de Dammersboog en Dammers-
weg.

De vakkundige organisatie: Adrie 
Brugmans en Jaap Daamen heb-
ben de wedstrijdterreinen in ver-
schillende landen uitgezet. Er 
zijn 4 klasses: De Sportklasse en 
de Expertklasse voor de geharde 
deelnemer en de Vintageklasse 
en Touringklasse welke ca. 2200 
km. lang zijn, verdeeld over etap-
pes die weer zijn onderverdeeld 
in trajecten.
Onze Velsener boys doen mee 
in de touringklasse met auto’s 
die zo uit een James Bond film-
set kunnen komen. Zo doet Ben 
Vermeer mee met zijn vader in 
de navigatorstoel in een Merce-
des-Benz 220 S uit 1961, Frank 
Schaap met zijn vader Dick 
Schaap in een Alfa Romeo uit 
1968 en Rudolf Janus met zijn 
vrouw Maureen als navigator in 
een Daimler Sovereign uit 1967.
De startplaats zal op 3 mei 
plaatsvinden in het pittoreske 
franse plaatsje Vichy.
Via de prachtige Ardèche gaat 
het verder door de Franse Al-
pen, langs het meer van Genève 
door de Jura langs het meer van 
Neuchâtel in Zwitserland, langs 
de Moezel in Frankrijk en na Wa-
vre Belgie arriveren de deelne-
mers op 8 mei in Noordwijk in 
ons eigen Nederland, waar de 
boulevard voor de finish is ge-
reserveerd. Zie ook www.tulpen-
rallye.nl.

Edwin Schilling: derde 
keer Alpe d’HuZes
IJmuiden - Edwin Schilling, ves-
tigingsmanager van Zebra Uit-
zendbureau IJmuiden, gaat op 
3 juni voor de derde keer mee-
doen aan de Alpe d’HuZes. Zijn 
streven is zes keer de berg met 
de fiets te bestijgen. Vorig jaar 
haalde hij de vijf keer. Dit jaar 
kampt hij wat met zijn gezond-
heid, dus wordt het heel span-
nend. Zeker ook omdat dit de 
laatste keer wordt dat hij mee-
doet. ,,De combinatie werk, ge-
zin en sport is te zwaar om jaar 
in jaar uit te doen,’’ zegt Edwin 
Schilling. Dit jaar gaat zijn zes-
jarig zoon Mikaël (zie foto) mee 
naar Frankrijk.
Edwin werd drie jaar geleden 
geïnspireerd door Laura Verhoe-
ven, die eveneens werd gespon-
sord door Zebra Uitzendbureau. 
Dit jaar weet hij zich voor de der-
de keer gesteund door Henk 
Brandjes van Zebra Uitzendbu-
reau. Bovendien deden zijn col-
lega’s met hun eerste Velser Fut-
saltoernooi een mooie donatie 
van 1.100 euro. Een nieuwe klant 
van Zebra Uitzendbureau, Ber-
tus Dekker Seafood BV, spon-
sort hem eveneens met 2500 
euro. Edwin: ,,Het raakt me bij-
zonder dat mensen dit voor mij 
en voor het goede doel van Al-
pe d’HuZes doen. En een werk-
nemer die wij detacheren spon-
sort mij met een tientje, ook daar 
ben ik heel blij mee.’’ 

traint Edwin buiten op de fiets en 
thuis op de hometrainer. Dage-
lijks fietst hij 60 tot 65 kilometer 
weg. Zaterdag 17 april deed hij 
met een oom en diens schoon-
zoon voor de derde keer mee 
aan de Amstel Gold Race, waar 
hij de 150 kilometer in 8,5 uur 
wegtrapte, ondanks zijn zware 
verkoudheid. 
Sporten is belangrijk voor Edwin, 
maar ook het goede doel van Al-
pe d’HuZes, het bijeenbrengen 
van geld voor kankerpatiënten is 
heel belangrijk. Edwin heeft in-
middels al meer dan 7.600 eu-
ro bijeengebracht en hoopt de 
10.000 te halen. Op de websi-
te Opgeven is geen optie 2010 
is hij als deelnemer terug te vin-
den. Daar schrijft hij: ‘Met mijn 
gezonde lichaam zet ik me graag 
in voor mensen die vechten te-
gen deze verschrikkelijke ziek-
te.’ Voor meer informatie: Edwin 
Schilling, 06-53364915. (Karin 
Dekkers)

Edwin is op zijn beurt een in-
spiratie voor zijn collegavoet-
ballers bij SVIJ 3, waarvan een 
aantal mee gaat doen aan Alpe 
d’HuZes, met Steun MIJ (Milieu-
dienst IJmond) Berg Op. Daar-
naast blijkt dat fietsen heel goe-
de conditietraining is. ,,De fiet-
sers in ons voetbalteam zijn al-
lemaal in prima conditie,’’ be-
weert Edwin. Ook voor zijn werk-
omgeving is hij een inspiratie. 
Henk Brandjes ‘himself’ gaat dit 
jaar 2 juni de berg op, met an-
dere vrijwilligers en mensen die 
op een wat lager niveau spor-
ten. De renners gaan deze groep 
aanmoedigen. Henk traint met 
Edwin in de sportschool, waar ze 
naast elkaar op de loopband aan 
hun conditie werken. Daarnaast 

Merhottein nieuwe 
fractieleider GroenLinks
Velsen - Ernst Merhottein is de 
nieuwe voorzitter van GroenLinks 
Velsen. Wim Westerman verlaat 
de fractie omdat hij wethouder 
wordt. Ernst heeft jarenlange er-
varing in de geestelijke gezond-
heidszorg. In Haarlem was hij 
actief als voorzitter van het be-
stuur van GroenLinks. Bij de ge-

meenteraadsverkiezingen van  
3 maart werd Ernst als raadslid 
gekozen. De nieuwe GroenLinks 
fractie koos Ernst tot fractievoor-
zitter. Ernst is inmiddels begon-
nen met een intensief kennisma-
kingsprogramma met mensen 
en organisaties in de Velsense 
samenleving.
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Korte muziekcursussen 
bij ‘t Muzenhuis
Haarlem - Wilt u uw kind op 
muziekles doen maar twijfelt 
u eraan of hij of zij het wel vol 
zal houden en of  wel is geko-
zen voor het juiste muziekinstru-
ment? Of wilt u misschien zelf 
muziek gaan maken en weet u 
gewoon nog niet zeker welk in-
strument? Speciaal daarvoor 
heeft Centrum voor de Kunsten 
`t Muzenhuis nu nieuwe, kor-
te muziekcursussen op het les-
programma gezet. Leuk, om nog 
voor de grote vakantie te doen!
Deze cursussen duren tien we-
ken en zijn ideaal om kennis te 
maken met muziek en de mu-
ziekschool. De cursussen zijn 
er voor accordeon, blokfluit (in-
clusief een gratis blokfluit), cel-
lo, drums&percussie, gitaar, key-

board, piano, keyboard, klari-
net, saxofoon en viool. De les-
duur per cursus verschilt net als 
de prijs, die ligt tussen de 70 en 
105 euro voor de tien lessen. U 
kunt zich (of uw kind) op elk ge-
wenst moment inschrijven. Tel-
kens als een groepje leerlingen 
compleet is starten de lessen. ’t 
Muzenhuis heeft een eigen web-
shop waar tegen aantrekkelijke 
prijzen muziekinstrumenten te 
koop zijn. Voor de korte cursus-
sen is het ook mogelijk een in-
strument te huren.
Voor meer informatie of inschrij-
ven surf dan even langs de Mu-
zenhuis website www.muzen-
huis.nl.  ’t Muzenhuis is telefo-
nisch bereikbaar onder nummer 
023-5360525. 

Waterloo G1 kampioen
Driehuis - Waterloo G1 mag 
volgend jaar in de Hoofdklas-
se A gaan spelen. Dat is een 
heel mooie promotie voor het 
eerste gehandicaptenteam 
van Waterloo. Zaterdagmid-
dag vond de huldiging van de 
kampioenen plaats op het ei-
gen speelveld.

Ietwat teleurstellend liet de laat-
ste tegenstander van de com-
petitie vrijdagavond weten geen 
team te kunnen vormen. G1 was 
officieus al kampioen, maar ze 
hadden toch wel graag ook die 
laatste wedstrijd willen winnen. 
Niet getreurd, er werd een an-
der team opgetrommeld, de se-
lectie van Waterloo zelf, met op 
doel Hans Pelle, trainer van het 
G-team. Hij kreeg zaterdagmid-

dag de ballen flink om de oren, 
want de wedstrijd werd met 4-
2 afgesloten in het voordeel van 
G1. Groot feest dus op het veld. 
De champagne stroomde rij-
kelijk, ook over de hoofden van 
sommige spelers. En de eer-
ste bierflesjes werden meteen 
daarop onthoofd. Toen was het 
wachten op de brandweer, die 
was uitgenodigd om de vreug-
de te verhogen. Maar zoals kan 
gebeuren, had de brandweer net 
op dat moment serieuzere zaken. 
Bij Waterloo wordt zoiets dan 
meteen heel flexibel opgepakt. 
Als de brandweer niet komt, ge-
ven ze gewoon trainer Hans Pel-
le een nat pak. Pelle bleef glimla-
chen na die onverwachte koude 
douche. Maar even later nam hij 
toch wraak en trakteerde hij de 

Scholieren Ichthus 
bezoeken stadhuis
IJmuiden – Het Ichthus Ly-
ceum had vorige week vijf-
tien leerlingen van het Diet-
rich Bonhoeff Gymnasium uit 
het Duitse Bergisch Gladbach 
op bezoek. Met deze school 
vindt jaarlijks een uitwisseling 
plaats. Woensdag bezochten 
de scholieren het stadhuis. 
Zij werden hier ontvangen 
door loco-burgemeester Ka-
rel Ockeloen. Hij verving bur-
gemeester Franc Weerwind, 
die verhinderd was.

Na een korte uitleg over de zeven 
verschillende kernen van de ge-
meente Velsen, de infrastructuur, 
de havens en het strand, kunnen 
er vragen gesteld worden. Het 
blijft angstig stil. ,,Jullie verston-
den mijn Duits toch wel?’’, vraagt 
Ockeloen aan de jongeren. Meer 
tot zichzelf: ,,Ik had vroeger tij-
dens de Duitse les ook beter op 
moeten letten.’’ Dan vraagt een 
Duitse leraar hoe de gemeen-
teraad samengesteld is. Als Ka-
rel Ockeloen vertelt dat deze uit 

dader, een selectiespeler, op een 
eveneens te vroege douche. 
Hans Pelle, Nel Smeding en Frank 
van Nunen stonden in 2001 aan 
de wieg bij de geboorte van het 
G-team bij Waterloo. Negen jaar 
later is het gehandicaptenvoet-
bal volledig geïntegreerd bij deze 
gezellige vereniging. Voetballers 
gaan heel ongedwongen met el-
kaar om en het voetbaltalent van 
G1 valt af en toe zelfs in bij an-
dere teams. Inmiddels zijn er al 
drie G-teams bij Waterloo, waar-
van G-3 de jongste spelers heeft, 
waaronder een paar meisjes. De 
broodnodige sponsoren zijn er 
ook. G-1 wordt gesponsord door 
NCIJ, Bas van Gemert beton-
boringen en Jordy de Kort van 
Hotel Royal in IJmuiden. (Karin 
Dekkers)

negen partijen bestaat, vraagt de 
man: ,,Dat is zeker lastig bij het 
nemen van beslissingen?’’ Oc-
keloen beaamt dit: ,,Soms wel, 
ja.’’ Een leerling heeft op de val-
reep nog een vraag: ,,Wat stelt 
de beeltenis in het tapijt in het 
midden van de raadszaal voor?’’ 
De wethouder vertelt, dat dit het 
wapen van Velsen is. Als een le-
rares wil weten wat het precies 
voorstelt, moet hij het antwoord 
schuldig blijven. ,,Ik zoek het 
voor u uit en dan stuur ik het u 
toe’’, belooft hij.
Er stonden verder onder ande-
re nog een strandwandeling, een 
bezoek aan Haarlem en een mu-
seumbezoek aan Amsterdam 
op het programma. ,,Ik vind het 
hier mooi, alles is zo vlak’’, zegt 
de Duitse Ronja (18). ,,Het is ook 
veel groener vergeleken bij ons 
in Duitsland en er is minder ver-
keer.’’ Zij verheugt zich op het 
bezoek aan Amsterdam: ,,Daar 
ben ik nog nooit geweest.’’ (Car-
la Zwart)

Vrijheid wereldwijd
Herdenking op 4 mei
Velsen - Het Comité 4 en 5 mei 
Velsen roept op om dinsdag 4 
mei om 20.00 uur twee minuten 
stil te staan bij de vele mensen-
levens die onze vrijheid heeft ge-
kost. Vrijheid is niet vanzelfspre-
kend en zeker niet wereldwijd. Er 
zijn op 4 mei verschillende offici-
ele plechtigheden in de gemeen-
te Velsen.
Velsen-Noord, 9.55 tot 10.30 uur: 
kranslegging bij het Corus oor-
logsmonument aan de Wencke-
bachstraat in Velsen-Noord. Op 
deze plaats worden ieder jaar 
de 69 medewerkers van de So-
ciale Eenheid IJmuiden her-
dacht, die door oorlogshande-
lingen in de jaren 1940-1945 om 
het leven zijn gekomen. Tevens 
zal een krans worden gelegd bij 
het gedenkteken dat werd opge-
richt ter nagedachtenis aan de 
dwangarbeiders uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het Corus Orkest 
zal de plechtigheid muzikaal be-
geleiden.
Duinhof IJmuiden, 11.00 uur: 
kranslegging op begraafplaats 
Duinhof bij het monument en de 
graven op het veldje van de ge-
sneuvelde militairen.
Station Beverwijk, 11:30 uur jaar-
lijkse herdenking van de razzia 

Beverwijk/Velsen-Noord bij het 
monument op het Stationsplein 
te Beverwijk.
Stadhuis Velsen, 17:45 tot 18:35 
uur Herdenkingsbijeenkomst in 
de Burgerzaal van het Stadhuis 
Velsen.  
Plein 1945, 18.40 uur: officiële 
kranslegging bij het monument 
voor de gevallenen. Aansluitend 
de herdenkingstocht vanaf Plein 
1945 in IJmuiden naar de Be-
graafplaats & Crematorium Wes-
terveld in Driehuis. Het comité 
verzoekt de deelnemers en toe-
schouwers dringend het karak-
ter van deze herdenkingstocht te 
respecteren en hieraan op een 
waardige wijze vorm te geven.
Driehuis Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld, 20.00 uur: 
bij het monument op Westerveld 
muziek en zang. Taptoe om 20:00 
uur twee minuten stilte, samen-
zang eerste en zesde couplet 
Wilhelmus, kranslegging aan-
sluitend defilé.
Het Comité 4 en 5 mei dankt 
eenieder voor hun aanwezigheid 
en hoopt dat deze herdenkings-
plechtigheid tot in lengte van ja-
ren draagkracht binnen de be-
volking zal houden. Zie ook: 
www.4en5meivelsen.nl.
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Koninginnedag in Velsen
 IJmuiden

Op de Kennemerlaan komt ter hoogte van Toedeloe 
en De Brug een podium waarop de meidengroep Stijl 
Achterover en Stout, de band van Frank van Es, Har-
ry van Kaam, Jeroen Minies en Dennis Hennevanger 
optreden. Tussen de optredens door draait een dj de 
beste ‘golden oldies’. Bij Café IJmuiden treden dj’s Bas 
en Bert, zangeres Carina en zanger Rene Phillippo op. 
Bij Seasons en Café Cheers kan men luisteren naar 
Verhage & Co, en dj Kees zal de beentjes van de vloer 
proberen te krijgen in Café Cheers. In Café ‘t Centrum 
is de hele middag muziek. Het feest op straat duurt tot 
circa 19.30 uur. Op het Kennemerplein staat een ker-
mis die vertier biedt voor jong en oud.
In de vroege ochtend kunnen kinderen een plekje zoe-
ken voor de vrijmarkt aan de Lange Nieuwstraat om 
hun spulletjes te verkopen.

 Velserbroek
Kinderen kunnen, tussen 
11.45 en 11.55 uur, bij de 
infobalie een kaartje ha-
len voor de ballonwed-
strijd. om 11.59 uur een mi-
nuut stilte voor de slacht-
offers van Koninginnedag 
Apeldoorn. Om 12.00 uur 
wordt het Wilhelmus ge-
zongen. Van 12.05 tot 16.30 
uur spellen met activiteit-
munten  bij de infokraam. 
Er is o.a. een springkus-
sen, het visspel, kikker-
meppen, blikgooien en-
zovoort. Smashing Velsen, 
Schilderclub Terpentijn en 
het koor FF Anders promo-
ten zich op het plein. Van 
13.30 tot 14.15 uur treedt FF 
Anders op. Popidols voor 
de jeugd van 6 tot en met 
12 jaar van 15.30 tot 16.30 
uur. Playback of zing je fa-
voriete song. Van 12.00 tot 
19.00 uur kan men terecht 
in de kantine van het Polderhuis voor een hapje en een 
drankje.

 Spaarndam
Verzamelen om 09.30 uur voor de gekostumeerde op-
tocht op het Biesheuvelplein. Om 9.45 uur vertrek Da-
miateband van het ‘Landje van Gruijters’. 10.10 uur ver-
trek optocht richting Westkolk. 10.45 uur aankomst op 
de Westkolk. 10.50 uur aubade voor de burgemees-
ters van Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van 
de basisscholen brengen diverse liedjes ten geho-
re. Daarna volgt het Wilhelmus. Om 11.15 uur volgt de 
prijsuitreiking door de burgemeesters. 11.30 uur optre-
den van de goochelaar in het speeltuingebouw aan 
de Boezemkade. Vanaf 12.00 uur zitten de schminkers 
klaar om de kinderen in feestkleuren te beschilderen. 
Van 13.30 tot 16.00 uur zal de kermis gaan draaien op 
de Westkolk. Van 16.00 tot 16.30 uur ‘Get ‘m off’ voor 
de oudere jeugd.

 Driehuis
Om 9.45 uur samenzang bij de kerk, opstellen verkle-

de kinderen, Wilhelmus bij de Koningin Beatrixboom 
en muzikale optocht. Om 11.00 uur prijsuitreiking ver-
klede kinderen en kleurplaat wedstrijd. Kindervoor-
stelling ‘Als Je Voor Kids Band’. En rommelmarkt voor 
de kinderen tot 14.00 uur. 11.30 uur inschrijven voor de 
spelletjes bij de tafel van de spelletjescommissie. Van-
af 12.30 uur kinderspelen tot 14.00 uur, aansluitend 
de prijsuitreiking. Om 13.30 uur kan men zich inschrij-
ven voor de bosloop. 14.30 uur: start Bosloop. 15.00 tot 
16.00 uur optreden van de band No Tomorrow. 16.00 
uur prijsuitreiking van de Bosloop. 16.30 tot 20.30 uur 
muziek van de band Leff.

 Velsen-Zuid
Voor de kinderoptocht verzamelen om 10.00 uur voor 
het Oude Raadhuis in de Torenstraat te Oud-Velsen. 

Daar wordt een toespraak gehouden, het Wilhelmus 
gezongen onder begeleiding van de IJmuider Harmo-
nie en de vlag gehesen. 10.30 uur: Start gekostumeer-
de kinderoptocht begeleid door de  IJmuider Harmo-
nie. 11.15 uur: Aankomst op het feestterrein alwaar de 
ballonnen worden opgelaten. 11.45 uur: start van het 
Kinderspelletjes feest! 13.30 uur: Hapje en drankje in 
de tent en op het terras onder het genot van muziek.

 Santpoort-Noord
09.00-09.15 uur: Traditioneel klokluiden van de Sant-
poortse kerken. Van 09.45-10.00 uur: De kinderen ver-
zamelen bij de Naaldkerk (hoek Frans Netscherlaan/
Middenduinerweg) voor de optocht. Om 10.00 uur: 
Vertrek van de kinderoptocht naar het feestterrein. 
Vanaf 10.15 uur: Koffie met een oranjesoes in de feest-
tent. Van 10.30-10.35 uur: Aankomst kinderoptocht 
op het feestterrein. 10.45-11.00 uur: Welkom, toespra-
ken en vlag hijsen op het feestterrein. 11.00-11.15 uur: 
ballonnenwedstrijd. Vanaf 11.15: start inschrijving Gro-
te Dorpsspel. 11.15-11.45 uur: poppenkast. 11.15-12.30 
uur: penaltyschieten, panna en hooghouden. Vanaf 
11.30 uur: schminken. 12.00-16.00 uur: kinderboerde-

rij. 12.00-12.30 uur: dansclinic. 13.30-15.30 uur: Grote 
Dorpsspel. 15.45-16.00 uur: prijsuitreiking diverse on-
derdelen. 16.00-17.30 uur: voetvolley. 17.00-20.00 uur: 
muziek in de feesttent door Full Count. De gehele dag 
zijn er springkussens en een zandbak op het feestter-
rein waar de kinderen zich kunnen vermaken. Ook de 
EHBO is van 10.00–17.00 uur aanwezig. 

 Koninginnepop
Koninginnepop in het Burgemeester Rijkerspark wordt 
om 13.00 uur geopend door Rarely Alive. Gevolgd door 
de drie mans formatie Ravolva om 13.40 uur. Om 14.35 
uur TEN. 15.30 uur Sellfish. 16.25 uur Dirk Jan Vennik. 
17.20 uur Someday. Om 18.15 uur MakeBelieve. Het 
festival wordt om 19.25 uur afgesloten door Rob Ac-

da Award winnaar 2008 Schizo-
id Lloyd. Het festival eindigt om 
20.15 uur.

 Santpoort-Zuid
Om 10.00 uur vrijmarkt. Van 
10.30-12.30 uur vlaghijsen en 
ballonnen oplaten. 12.00-16.00 
uur spellen (onder andere voet-
ballen, balansspel en spring-
kussens). 16.00-20.00 podia in-
clusief band. Door een promi-
nente Velsenaar wordt om 11.00 
de vlag gehesen en zal het Wil-
helmus klinken, zorg dat u erbij 
bent en nuttig samen met Sant-
poort een oranjebitter! Na het 
succes van vorig jaar met het 
3 tegen 3 voetbal opnieuw de-
ze fantastische attractie in Sant-
poort. Ook zal er een zeer span-
nend balansspel aanwezig zijn. 
Wie durft? Welke band gaat op-
treden zal een aangename ver-
rassing zijn.

 VSV (Velserbroek)
Ook bij VSV in Velserbroek wordt Koninginnedag ge-
vierd. ’s Ochtends spelen de G- en F-spelertjes een 
toernooi tegen verschillende andere clubs. ’s Middags 
wordt het jaarlijkse ouder/kindtoernooi gehouden. 
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar oranje-
mixtoernooi@hotmail.com. Verder zal deze hele dag 
bol staan van andere activiteiten.
Voor de allerkleinsten is er een springkussen en Smart-
lappenkoor De Tweede Stem brengt gouwe ouwe hits 
ten gehore. Daarnaast kan iedereen zelf aantonen in 
het bezit te zijn van de X Factor bij de karaokewed-
strijd. De dag zal worden afgesloten met een spette-
rend optreden van Michael Nobbe.
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Woensdag 5 mei vanaf 13.30 uur feestelijk programma op Plein 1945

65 jaar bevrijding groots gevierd
De mensen die 65 jaar gele-
den het einde van de oorlog 
hebben meegemaakt zullen 
geen moeite hebben om op 
5 mei zich het feest van de 
bevrijding te herinneren. Hoe 
blij waren de mensen na de 
oorlog dat er weer in vrijheid 
kon worden geleefd.

Vrijheid is anno 2010 niet 
vanzelfsprekend; daar hoef 
je de krant maar voor open 
te slaan of de tv aan te zet-
ten. Voor ouderen en jon-
geren is Bevrijdingsdag een 
goede gelegenheid om te 
vieren dat wij in Nederland 
wel in vrijheid kunnen leven.

Elke vijf jaar wordt extra aan-
dacht gegeven aan Bevrij-
dingsdag. Dit jaar orga-
niseert het Comité 4 en 5 
mei Velsen van de Culture-
le Stichting Velser Gemeen-
schap, een aantal feestelijke 
activiteiten om 65 jaar bevrij-
ding te vieren. 

Zoals u op deze pagina kunt 
zien is er voor elk wat wils. 
Voor kinderen zijn er volop 
speelmogelijkheden, stoere 
jongens en meisjes kunnen 
klimmen. Er zijn filmbeelden 
in het stadhuis en natuurlijk 
is er ook muziek, veel goede 
en gezellige muziek.

En dat op een nieuw inge-
richt Plein 1945, dat ook op 
5 mei door burgemeester 
Weerwind wordt heropend. 
Een plein dat door mede-
werking van de Winkelstich-
ting Plein 1945, bewoners en 
winkeliers wordt veranderd 
in een vlaggenzee. Al met al 
denkt het Comité 4 en 5 mei 
Velsen een mooi en vooral 
leuk programma te bieden.

Vrijheid is van grote waar-
de en in Nederland mogen 
wij blij zijn dat wij al 65 jaar 
achter elkaar in vrijheid mo-
gen leven. Dat is een goe-
de reden om een feestje te 
bouwen.

Wij hopen op uw aanwezig-
heid bij één of meerdere ac-
tiviteiten. U bent van harte 
welkom!

Namens het Comité 4 en 5 
mei Velsen,

Martin Noorman, voorzitter

Een feest voor iedereen
Op 5 mei 2010 is het tussen 
13.30 tot 18.00 uur op het 
Plein 1945 groot feest voor 
iedereen. 

Uiteraard staat het feest in het 
teken van de bevrijding maar 
het is ook feest omdat om 14.00 
uur burgemeester Weerwind het 
nieuw ingerichte Plein 1945 zal 
openen. Lopers van Suomi ma-
ken met een fakkel een tocht 
door alle gemeentedelen. Deze 
fakkel wordt gebruikt bij de ope-
ningshandeling. Hierbij treedt 
het Dutch Canadian Choir uit 
Calgary op, dat voornamelijk be-
staat uit Nederlandse emigran-
ten en speciaal voor 4 en 5 mei 
uit Canada is overgekomen.

Op het programma staan lo-
kale groepen van hoog niveau. 
Stijlachterover en de negenkop-
pige formatie Full Count gaan 
ervoor zorgen dat het op Plein 
1945 voor alle Velsenaren een 
echt feest gaat worden. De ver-
dere muzikale omlijsting van de-
ze middag zal worden verzorgd 
door DJ Bas Dortmundt. DJ Bas 
weet als geen ander hoe je een 
feestje moet bouwen. Hij spreekt 
meerdere generaties aan.

Het ‘Lied van de vrijheid’ van Thé 

Lau vormt de gezamenlijke af-
sluiting van het programma. 

Voor de kinderen zijn er diver-
se springkussens en kinder-
spelletjes uit oma’s tijd: onder 
meer diabolo’s, stelten, hoepels 
en tollen. Uiteraard mogen de 
(groot)ouders laten zien hoe het 
moet.

Voor de stoere jongens en meis-
jes staat er een klimtoren van 8 
meter hoog. Onder professione-
le begeleiding kan je laten zien 
of je top haalt. Uiteraard treden 
de bands ook voor jou op.

In de Burgerzaal van het ge-
meentehuis worden doorlopend 
filmbeelden van de bevrijding 
vertoond. Op het plein staan 
stands van diverse stichtingen 
die zich bezig houden met de 
historie van Velsen. Ook zijn er 
speciaal ingerichte vitrinekas-
ten.

Geen feest zonder een hapje 
en een drankje. Het terras van 
Grieks Restuarant Rhodos staat 
voor u klaar. Daarnaast zal er 
een snackwagen zijn. De ge-
meente Velsen trakteert op ijs: 
IJsco Ali schept ijs op theatrale 
wijze. (foto: archief Aat Hop)

Programma Plein 1945
13.30 uur Start feest op Plein 1945
 Optreden DJ Bas en swingende drumsessie
 van percussionist/oud-voetballer Glenn Helder
 Aankomst lopers Suomi
 Openingshandeling door burgemeester Weerwind
 Optreden Dutch Canadian Choir

14.30 uur  Optredens DJ Bas, Stijl Achterover en Full Count
 Kinderspelen
 Klimtoren
 Historie: filmbeelden in de Burgerzaal en stands op 

Plein 1945

17.45 uur Afsluiting met ‘Lied voor de vrijheid’

De Toernee voor Betrokkenen 
is specifiek gericht op de ou-
dere generatie in de gemeen-
te. Deze groep mensen heeft 
de oorlog en de bevrijding 
heel bewust meegemaakt.

Het Comité 4 en 5 mei Velsen 
vindt dat juist deze generatie het 
verdient om de bevrijding van 65 
jaar geleden wederom te vieren. 
Over het algemeen is de doel-
groep niet meer zo mobiel dus 
gaan er koren naar de mensen 
toe.

Diverse koren uit de gemeente 

werken mee. Het zijn het Chris-
telijk Mannenkoor IJmuiden, de 
Delta Singers, Kassian, ’t Stae-
nde Tuyg en De Tweede Stem. 
Ook verzorgt Peter van Bugnum 
een optreden. Zij treden op met 
een aansprekend programma 
met bekende liedjes. De ‘Tour-
nee voor betrokkenen’ wordt in 
samenwerking met Zorgbalans 
en de wijksteunpunten georga-
niseerd.

Voor nadere informatie kunt u 
terecht bij de activiteitenbegelei-
ders of bewonerscommissies op 
de genoemde lokaties.

Dienstencentrum Zeewijk  10.30 uur De Tweede Stem
Huis ter Hagen  10.30 uur Kassian
Velserduin Driehuis  11.00 uur Mannenkoor IJmuiden
Velserduin IJmuiden  11.00 uur Peter van Bugnum
W.F. Vissershuis  11.00 uur Delta Singers

Breezicht  14.30 uur  Delta Singers
De Moerberg 14.30 uur ’t Staende Tuyg

Het verleden biedt veel infor-
matie. In de Burgerzaal van 
het stadhuis zullen films en 
foto’s van de gemeente Vel-
sen via een doorlopende voor-
stelling worden vertoond. Het 
gaat vooral om beelden van de 
bevrijding of de periode vlak 
daarna:
 
1. De mobilisatie in 1939/1940, 

inclusief bezoek prins Bern-
hard. 

2. Afmarcherende Duitse solda-
ten uit Velsen en beelden van 
de bevrijders.

3. Bevrijdingsfeest Santpoort op 
21 juli 1945.

4. Film ‘De Zee gaat Open’ over 

de hervatting van de Noord-
zeevisserij direct na de oorlog.

Daarnaast wordt de vitrine in de 
Burgerzaal voor deze gelegenheid 
speciaal door Paul Steenbakker 
ingericht met authentieke attribu-
ten uit de bevrijdingstijd.

Op Plein 1945 staan stands van 
diverse stichtingen die zich be-
zig houden met de historie van 
Velsen: de Historische Kring Vel-
sen, de Stichting Atlantikwall, de 
Stichting WN2000, de Werkgroep 
Onderzoek Verdedigingswerken 
IJmuiden (WOVIJ). De Burgerzaal 
is op 5 mei geopend van 14.30 tot 
17.45 uur.

Woord van dank
De festiviteiten voor 5 mei 
zouden niet mogelijk zijn 
zonder de medewerking van:

• Intertoys de Ballon
• Decoratelier Culturele  
  Stichting Velser Gemeenschap
• Gemeente Velsen
• Historische Kring Velsen
• de Jutter / de Hofgeest
• Noord-Holland Archief
• Rode Kruis Velsen 
• De heer P. Steenbakker
• Stichting Atlantikwall
• Stichting WN2000

• Suomi
• Winkelstichting Plein 1945
• WOVIJ
• Zorgbalans 
• Chr. Mannenkoor IJmuiden
• De Delta Singers
• Dutch Canadian Choir
• Kassian
• Shantykoor ’t Staende Tuyg
• De Tweede Stem

Tot slot bedanken wij alle vrij-
willigers die een bijdrage heb-
ben geleverd aan de festivitei-
ten.

Welkom! Speciaal voor ouderen
Toernee voor Betrokkenen

Voorstelling en 
expositie in Burgerzaal
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Spannende finale 
schoolvoetbal in stadion
Velsen-Zuid – Vorige week 
donderdag vond in het Tata Steel 
Stadion de finale van het school-
voetbal plaats. In totaal acht ze-
ventallen streden om de eerste 
plaats in hun categorie. 

Bij de meisjes uit groep 5 en 6 
waren dat De Beekvliet uit Vel-
serbroek, die met 3-0 wonnen 
van de IJmuidense Franciscus. 
Ook de meisjes uit groep 7 en 8 
van De Beekvliet wonnen, met 
6-1 van Het Kompas-West uit 
IJmuiden. 
De finalewedstrijd van de jon-
gens uit groep 7 en 8 werd ge-
speeld door De Beekvliet 2 en 
Franciscus 2. Die eindigde gelijk 
in 2-2, na een verlenging won 
Franciscus 2. 
Bij de jongens uit groep 5 en 6 
ging het tussen De Duinroos uit 
Velserbroek en de Jan Campert-
school uit Driehuis. Beide groe-
pen waren aan elkaar gewaagd 
en gingen gelijk op. Er werd be-
hoorlijk fel gespeeld, soms op de 
man en dit leverde diverse straf-
schoppen op. Aan het einde van 
de eerste helft wist Tim van der 
Laan van de Jan Campertschool 
zijn ploeg met 1-0 op voorsprong 
te brengen. In de tweede helft 
maakte Marco Alphenaar van 
De Duinroos de gelijkmaker, 1-1 

was tevens de eindstand. Daar-
om werd de wedstrijd met twee 
keer vijf minuten verlengd. Jas-
per van der Vliet scoorde 2-
1 voor de Jan Campertschool, 
Marco Alphenaar van De Duin-
roos maakte een doelpunt en de 
stand was met 2-2 gelijk. Even 
leek het er op dat de wedstrijd 
weer zou eindigen in een gelij-
ke stand, maar toen gebeurde 
er iets dat beslissend zou wor-
den. Een speler van de Jan Cam-
pertschool stond vlak voor eigen 
doel en zag de bal recht op zich 
af komen. In een reflex stak hij 
zijn armen naar voren en ving de 
bal, om die daarna direct weer 
verschrikt los te laten. Maar het 
kwaad was al geschied: dit was 
duidelijk hands en De Duinroos 
mocht een strafschop nemen. 
Carlo Geerlings schoot raak en 
het team van De Duinroos, onder 
leiding van coach Johan Bohm, 
won met 3-2. De jongens van 
De Duinroos waren dolblij maar 
hadden het ook zwaar gehad. 
Dit was weer de verdienste van 
de jongens van de Jan Campert-
school, die voor de eerste keer 
leerlingen uit groep 5 in de fina-
le had spelen. Een hele prestatie, 
zij konden het veld dan ook met 
opgeheven hoofd verlaten. (Car-
la Zwart)

Modetrendshow luidt 
zeer kleurige zomer in
Santpoort-Noord - De samen-
werking van verschillende zaken 
in Santpoort-Noord resulteer-
de zaterdagmiddag in een zeer 
kleurrijke modetrendshow. Deel-
nemers waren Gallo Original’s, 
Lengerique, Annabelle Schoon-
heidscentrum en Booij Optiek. 
Wijnhuis ten Bilt zorgde voor een 
verfrissende wijn, terwijl l’Amuse 
zorgde voor de lekkere hapjes.
Tussen twee en vier uur waren 
er twee veelzijdige modetrend-
shows waar alle zaken aan deel-
namen. De deelnemers viel veel 
bewondering te beurt. Verba-
zing was er alom over de groot-
te van het pand van Gallo Origi-
nal’s, waar zo’n modetrendshow 
prima in past, compleet met pu-
bliek en het toch al ruime assor-
timent dames-, heren- en kin-
derkleding. De badkleding van 
Lengerique werd in twee zaken 
getoond, begeleid door tromge-
roffel, waarbij men op de korte 
afstand over de Hoofdstraat ui-
teraard veel bekijks trok.
Annabelle zorgde niet alleen 
voor een mooie make-up van al-
le modellen, maar ook voor al-

le belangstellenden die er ook 
nog gratis een advies bij kregen. 
De zonnebrillen van Booij Op-
tiek gaven een extra zomers tint-
je aan de show, terwijl de hap-
jes en drankjes het publiek ver-
wenden.
Het is altijd leuk om te zien hoe 
zulke verschillende zaken samen 
toch tot zo’n mooi resultaat ko-
men. De modetrendshow was 
dankzij deze inbreng bijzonder 
veelzijdig, want er was te zien dat 
de zomer heel kleurig wordt. Dat 
zagen we in de sportieve outfits 
van mannen, vrouwen en kinde-
ren, in de badmode, de brillen en 
de make-up en zelfs in de ac-
cessoires als tassen, riemen en 
de schoenen. Speaker Johan gaf 
deskundige en uitgebreide uitleg 
bij de show, zodat alle artikelen 
de aandacht kregen die ze ver-
dienden. Bovendien was hij ook 
nog eens gul met leuke aanbie-
dingen van de deelnemers.
De genoemde winkels zijn al-
lemaal gevestigd in de Hoofd-
straat, waar het eigenlijk elke 
dag heerlijk winkelen is. Graag 
tot ziens!

Velsen - Freddy Dekker-Over-
steegen, samen met haar zus 
Truus Menger Oversteegen en 
Hannie Schaft, waren zeer actief 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log in het verzet tegen de bezet-
ter. De Santpoortse Freddy praat 
met gastheer Gerard van Broek-
huijsen over haar ervaringen tij-
dens deze periode als ‘kindsol-
daat’, maar ook over de gevol-
gen in haar verdere leven. Fred-
dy koos zelf de omlijstende mu-
ziek en zondag 2 mei kunt u 
het gesprek aan de bar van het 
Seaport Café in de studio van de 
lokale omroep Seaport fm be-
luisteren van 18:00 tot 19:00 uur. 
Stamgasten is een wekelijks ra-
dioprogramma, uitgezonden op 
zondagavond op Seaport fm via 
de kabel op 89.0 MHz, FM 107.8 
MHz en via de website www.
seaportplaza.nl. De herhaling is  
de dinsdag daaropvolgend van 
21.00 tot 22.00 uur.

Stamgasten

Rekendag op Klipper
IJmuiden - Donderdag 22 april was op de Klipper Sluiswijk een 
leuk evenement. De school organiseerde een rekendag. De kinderen 
mochten raden hoeveel leraren er in een eend konden. De auto zat 
op een gegeven moment wel propvol, maar een Klipper-record was 
gezet. Negen leraren zatern er maar liefst in. Elke klas had een ande-
re opdrachten. Groep zeven had bijvoorbeeld, het meten van armen, 
benen, hand, handvolume, draagkracht, duwkracht en reactiesnel-
heid. Het was een geslaagde dag, met veel rekenwerk.

Velsen-Zuid – Het gratis toe-
gankelijke festival Beeckestijn-
pop heeft dit jaar een rigoureu-
ze make-over gehad. Een com-
pleet nieuw logo en een nieu-
we huisstijl zal het festival extra 
kleur geven. Er zijn wel eens eer-
der aanpassingen geweest in het 
logo. Maar dit waren vaak kleine 
aanpassingen. In het nieuwe lo-
go is de bij, die elke keer terug-
komt in het ontwerp, volwassen 
geworden. Het is een bewuste bij 
geworden, die geheel bij zijn tijd 
past. Bij het logo hoort het vig-
net, een soort tekstballon.  Waar-
om is deze tekstwolk? Beeckes-
tijnpop heeft wat te vertellen op 
het gebied van muziek en fes-
tivals. Bij een nieuwe huisstijl 
hoort ook een nieuwe website. 
Het logo is lekker aanwezig op 
de gehele pagina. De menubalk 
is duidelijk. Het is een superfunc-
tionele en overzichtelijke web-
site geworden. Zelfs de achter-
grond/wallpaper laat je helemaal 
in het festivalsfeertje komen. Op 
de website vind je de standaard-
informatie zoals het programma, 
de routebeschrijving en het fes-
tivalreglement. Maar er is  ook 
veel achtergrondinformatie te 
vinden over de bands, inclusief 
geluids- en filmfragmenten. Wie 
op de hoogte wil blijven van het 
allernieuwste Beeckestijnpop-
nieuws kan zich aanmelden voor 
de nieuwsbrief. De nieuwste ont-
wikkelingen op en rond Beec-
kestijnpop zullen dan als sma-
kelijke post in het postvak ver-
schijnen. Het festival zal dit jaar 
plaatsvinden op 12 juni. Natuur-
lijk is het nog veel werk om al het 
werk af te krijgen. Gelukkig heeft 
Beeckestijnpop een groot team 
van enthousiaste vrijwilligers die 
meehelpen om alles soepel te la-
ten verlopen! Wie graag vrijwil-
liger wil zijn tijdens Beeckes-
tijnpop, kan zich inschrijven via 
www.beeckestijnpop.nl.

Beeckestijnpop 
in nieuw jasje

Zonnebloem, bedankt 
voor vakantie in Spa
Velsen - Zes dagen naar Spa 
met de Zonnebloem, erg leuk.
Toch was ik een beetje zenuw-
achtig, voor het eerst mee en al-
lemaal vreemde mensen.

Maandagochtend, ik word met 
de auto bij de kerk afgezet en 
de koffer wordt meteen uit de 
auto gepakt en naar de bus ge-
bracht. Eerst een kopje koffie 
en kennis maken met de andere 
vakantiegangers en vrijwilligers.
 Ik dacht meteen, dat zit wel 

goed met al die vriendelijke 
mensen.  Daarom schrijf ik dit 
stukje, ik heb een geweldige tijd 
gehad.  Heb veel mooie dingen 
gezien en leuke dingen gedaan.
Niets was teveel voor de vrijwil-
ligers, we zijn heel erg verwend.  
Lieve vrijwilligers van de Zonne-
bloem, heel veel dank voor de-
ze fantastische dagen, deze  va-
kantie zal ik nooit vergeten.
Veel liefs,

Mevrouw Mors

Ingezonden brief
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Veel belangstelling voor 
‘Tussen kunst en rommel’
IJmuiden – In de centrale bi-
bliotheek vond vorige week za-
terdagmiddag ‘Tussen kunst en 
rommel’ plaats, hier was veel be-
langstelling voor. Mensen kon-
den voor informatie over bodem-
vondsten langs bij de Archeo-
logische Werkgroep Velsen, zij 
konden munten en postzegels 
laten zien aan het MPO en kunst 
en antiek werd getaxeerd door 
het taxatiebureau Aanhane. Bij 
de eerste twee kwam af en toe 
iemand langs, bij het taxatiebu-
reau stonden de mensen in de 
rij. ,,De vorige keer dat dit ge-
organiseerd werd was het pre-
cies andersom’’, vertelt Huib Pel-
ser van het MPO. ,,Toen ston-
den de mensen bij mij in de rij en 
had het taxatiebureau weinig te 
doen.’’ Wil Kramer uit IJmuiden 
wil een bord aan de taxateur la-
ten zien, dat nog van haar ouders 
is geweest: ,,Ik hoef niet te weten 
hoeveel het waard is, maar ik wil 
graag weten waar het vandaan 
komt en uit welke tijd het stamt.’’ 
De bezoekers krijgen een num-
mer voor de taxateur.
Als blijkt dat Wil nummer 61 
heeft, terwijl nummer 27 op dat 
moment aan de beurt is en dat 
de wachttijd is opgelopen tot 
twee uur, haakt ze af. De IJmui-
dense Julia Bottelier heeft een 
zilveren voorwerp dat nog van 
haar oma was, ze heeft geen 

idee wat het is. De taxateur bla-
dert in een dik boek, zegt dan: 
,,Ik hou het op een breinaalden-
schede.’’ Waar het voor diende, 
kan hij niet vertellen. Julia be-
sluit: ,,Dan ga ik verder zoeken 
op Google.’’
De zussen Cora Glas en Tineke 
Verwoort staan in de rij met, zo-
als ze het zelf noemen, de fami-
liebezittingen. Tineke met twee 
vazen die in het ouderlijk huis al-
tijd op de kast stonden, Cora met 
een oud parfumflesje van haar 
oma. ,,Als kind was ik al verliefd 
op dit flesje vanwege de mooie 
vorm, ik ben gewoon nieuwsgie-
rig’’, zegt ze. Tineke krijgt te ho-
ren dat de vazen Japans zijn en 
ongeveer 200 euro waard, aan 
Cora wordt verteld dat het par-
fumflesje uit 1920 stamt en dat 
het weinig waard is. ,,De emo-
tionele waarde is voor ons veel 
belangrijker. We vonden het ge-
woon leuk om dit eens mee te 
maken’’, aldus de zussen.
Wil Kramer is toch terug geko-
men en mag aanschuiven bij de 
taxateur. Het bord blijkt uit Haar-
lem te komen en stamt uit het 
einde van de 16e eeuw of be-
gin van de 17e eeuw. ,,Het Frans 
Hals Museum zou hier blij mee 
zijn’’, aldus de taxateur. Maar Wil 
pakt het bord weer zorgvuldig 
in: het gaat mee terug naar huis. 
(Carla Zwart)

IJmuiden - Zondag 2 mei is het 
Forteiland weer open voor het 
publiek. Momenteel wordt de ge-
hele westkant van het Forteiland 
door meeuwen in beslag geno-
men. Enorme aantallen zijn bezig 
zich te nestelen. De jongen ko-
men na 22 tot 24 dagen uit. Het 
is een lust voor het oog om de-
ze dieren bezig te zien. Vanaf het 
hoge uitkijkplatform kunt u dit 
spectaculaire schouwspel bekij-
ken. 
In het 19de eeuwse fort kan men 
rustig ronddwalen. In de oude 
kruit- en kardoesruimtes heeft 
de AWMM (Stichting Atlantik-
wall Wapens & Munitie Museum) 
een aantal diorama’s ingericht. 
De WOVIJ (Stichting Werkgroep 
Onderzoek Verdedigingswerken 
IJmuiden) heeft dit bouwwerk in-

gericht met veel origineel mate-
riaal uit de periode 1940-1945. 
Men kan op eigen houtje rond-
dwalen of onder leiding van een 
deskundige gids. 
Sinds kort zijn deze vrijwilligers te 
herkennen aan een grijs sweat-
jacket met de tekst ‘Vrienden van 
het Forteiland’. Deze vesten zijn 
geschonken door de exploitant 
van het forteiland PBN (Promotie 
Bewegen Nederland). De afvaar-
ten vanaf de kop van de haven 
met de rondvaartboot Koningin 
Emma zijn om 11.00 uur, 13.00 
uur en 15.00 uur. U kunt op het 
eiland kiezen om te vertrekken 
om 13.15 uur, 15.15 uur of met de 
laatste afvaart om 17.15 uur. Re-
serveren: 0255-511676. Kijk ook 
op www.ijmuidenserondvaart.nl 
of info@ijmuidense rondvaart.nl.

Publieksdag Forteiland

Guus Hiddink neemt
voetbalboek in ontvangst
Velserbroek - Toptrainer Guus 
Hiddink heeft op dinsdag 13 
april het eerste exemplaar in ont-
vangst genomen van het boek 
‘Voetbal is liefde’, geschreven 
door Willem Vissers uit Velser-
broek. De acteur Cees Geel luis-
terde de avond bij uitgeverij LJ 
Veen in Amsterdam op door de 
speeches aan elkaar te praten.
Vissers, in het dagelijks leven 
sportjournalist van de Volkskrant, 
zet zich in het boek af tegen de 
stroom van negativiteit rond 
het voetbal. Hij probeert voor-
al het mooie van het spel te la-
ten zien, zoals dat wordt ontdekt 
door kinderen. Hij doet dat door 
de WK’s van zijn leven in kortere, 
persoonlijk getinte hoofdstuk-
ken samen te vatten. Zijn eerste 
WK’s, vanaf 1974 in het toenma-
lige West-Duitsland, volgde hij 
nog van televisie. Sinds 1994 be-

zoekt hij de grootste toernooien 
van het voetbal beroepsmatig.
Tussen de WK-hoofdstukken 
door geeft hij alle ruimte aan 
personen, zaken of ontwikkelin-
gen. Hij schreef een hoofdstuk 
over de veelheid aan bezigheden 
van Clarence Seedorf, die ook 
het voorwoord van het boek voor 
zijn rekening nam, hij verslaat 
zijn vele omzwervingen door 
Afrika, portretteert zijn voetbal-
vader Piet de Visser (voormalig 
trainer van onder meer Telstar), 
beschrijft het fenomeen Oranje 
en de aanvallende instelling van 
Nederlandse toptrainers als Van 
Gaal en Hiddink.
‘Voetbal is liefde’ kost 17,50 eu-
ro en is onder meer te krijgen bij 
boekhandel Erasmus in IJmui-
den en bij de Bruna in Velser-
broek. Zie ook www.voetbalis-
liefde.nl.

Unidos speelt preview 
‘Bare’ in Haarlem
Velsen - Slechts drie maanden 
na de succesvolle voorstellin-
gen van Titanic, zijn de leden van 
de Velsense Musicalvereniging 
Unidos alweer klaar voor een 
previewconcert van hun nieu-
we productie ‘Bare’. Deze keer is 
zondag 9 mei om 14.00 en 15.30 
uur de Philharmonie in Haarlem 
hét decor voor een tweetal con-
certen. Onderwerpen die jonge-
ren bezighouden vormen de rode 
draad in deze zeer muzikale mu-
sical. Seksuele geaardheid, ex-

perimenteren met drugs, onbe-
antwoorde liefdes en religie pas-
seren onder andere de revue.
Voordat de musical de plan-
ken op gaat op de Nederlandse 
première in de Velsense Stads-
schouwburg in februari 2011, 
kunnen alle geïnteresseerden al 
kennismaken met een selectie 
van nummers uit ‘Bare’. Kaarten 
à 5 euro kunnen worden besteldt 
via musicalvereniging_unidos@
hotmail.com. Zie ook www.musi-
calvereniging-unidos.nl.

Finale IJmond Popprijs
IJmuiden - De finale van de der-
de editie van de IJmond Popprijs 
staat voor de deur. Deze vindt 
plaats op 29 april, de nacht voor 
Koninginnedag, vanaf 20.00 uur 
in het Witte Theater. Zes bands 
uit de IJmond strijden om fantas-
tische prijzen. Dit zijn Against All 
Odds, Mentally Retarded Frend, 
Whisper, Damage Control, Se7en 
en Dondersop.
De winnaar mag op 12 juni 
Beeckestijn Pop openen. Ook is 
er een plaats op het Oxypodi-
um van datzelfde festival, twee 

optredens in Storing te Haar-
lem, een optreden op het Young 
Art Festival, tijdens Wijkerpop en 
een voorprogramma in de No-
zem en de Non. Verder is er stu-
diotijd te winnen in De Lopende 
Band en in de Popbunkersturdio 
en een fotosessie van Riet Mo-
lenaar. 
De presentatie wordt verzorgd 
door PP Fisher, DJ Soultune 
draait de avond aan elkaar en 
tijdens de afterparty. Meer in-
formatie: www.ijmondpop.nl en 
www.ijmondpopprijs.hyves.nl.

Santpoort-Noord - Bij een van 
de oudste verenigingen van Vel-
sen (opgericht 1891) vindt op 
zondag 2 mei het  Koningschie-
ten (boogschieten) plaats, op 
een afstand van 18 meter wor-
den 10x3 = 30 pijlen geschoten 
en na een pauze nogmaals 30 
pijlen. Een jaarlijks evenement 
waarbij de beste schutter, schut-
ster en jeugdleden strijden voor 
de eretitel Koning, Koningin of 
Prins. Een deelne(e)m(st)er die 
dat 3x achter elkaar lukt, wordt 
respectievelijk Keizer, Keizerin of 
Kroonprins(es). De Keizerlijke fa-
milie bestaat momenteel uit Je-
roen van Son, Marijn Kneppers, 
Barry van Mourik, Aan Debbie 
Paap de taak om 3x op rij Ko-
ningin te worden om de titel Kei-
zerin van Marijn over te nemen. 
Bij Vooruitgang Zij Ons Stre-
ven zijn circa 100 schutters ac-
tief in een prettige accommoda-
tie met uitzicht op 13 binnenba-
nen. Op de buitenbanen kan ge-
schoten worden tot 90 meter. Ie-
dereen is welkom om kennis te 
maken met deze prachtige, maar 
moeilijke sport. Deze sport is uit-
stekend toegankelijk voor de ge-
handicapte sporter. Bij VZOS 
wordt geschoten op woens- en 
vrijdagavond en zondagochtend, 
tevens zijn er trainingsavonden 
op maandagavond en cursussen 
op dinsdagavond. Zie ook www.
hbsvzos.nl.

Koningschieten 
bij VZOS

Velsen - De fractievoorzitters van 
PvdA, VVD en CDA  discussiëren 
in Velsen Centraal op Seaport TV 
over de actuele politieke zaken 
in Velsen. Het gesprek met Mar-
tin Noorman en Cees Weij over 
de herdenking van de Tweede 
Wereldoorlog met eindredac-
teur Jac. Zuurbier is deze week 
het andere bestanddeel van de 
komende dagelijkse Tv-uitzen-
dingen van Seaport. Grote zor-
gen bestaan er over de bezuini-
gingen, die de rijksoverheid de 
gemeenten gaat opleggen. De 
koopzondag wordt in Velsen in-
gevoerd na een pittige discussie 
in de raad. Ook over de aanpas-
sing van de weg naar het strand, 
de Kromhoutstraat bestaat gro-
te verdeeldheid in de gemeente-
raad. Voorzitter Martin Noorman 
van het comité 4/5 mei verdui-
delijkt het programma voor bei-
de dagen. Op maandagavond 10 
mei organiseert de Stichting On-
derzoek Velser Affaire (SOVA) 
in het Thaliatheater een lezing 
over de andere aspecten van de 
Tweede Wereldoorlog door de 
auteur Ad van Liempt. Voorzitter 
Cees Weij gaat in op het belang 
van het ingestelde wetenschap-
pelijk onderzoek naar de natio-
nale aspecten van de Velser Af-
faire. Op vrijdag 30 april starten 
deze programma’s, die de gehe-
le week iedere dag om 17.00 en 
21.00 uur worden uitgezonden.

Velsen 
Centraal
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Aann. Bedr. Holleman & Zn
Aannemersbedrijf Jan Konijn
Aannemersbedrijf Sneek&platel
Administratiekantoor Beliën
Adviesbureau VFW
Advimini Bv Advies-en Administratie-
kantoor
Aequitas Hypotheken & Verzekeringen
All-therm Centrale Verwarming
Ambachtelijke Slagerij H.H. Duijn
Ami Timmerwerken
Andy Schoen Fotografie
Apotheek ‘t Sant
Assurantiekantoor Nieuwland & Aarts
A-stijl Wonen en Meer
Auto Maarschalk 
Autobedrijf Van Eck Occasions
Automobielbedrijf Garage Jak
Automobielbedrijf Ruud Koks
Autoschade Kasius BV
Aviation Consultancy Holland
B & E Ijzerhandel
Balletstudio Jolein
Banketbakkerij Wesseling
Bijl Accountantskantoor
Bloemen- en Plantenbeurs
Bloemenwinckel Sylvia En Ine-claire
Blomberry Productions 
Boekhandel Bredero
Bol Primeurshop
Booy Optiek
Bosch Sport Velsen
Boudestein Transport Beverwijk
Bouwbedrijf Jaap Sintenie B.V.
Bouwbedrijf Reynders 
Braaij Transport BV

Brans Consultancy BV
Brood- En Banketbakker Ben Vreman
BZH Le Breton
Café Bartje
Café Brasserie De Wildeman
Café De Halve Maan
Carmen De Haan Praktijk Voor Commu-
nicatie 
Centrum Voor Homeopathie & Vitaliteit 
Betty Schouten
Chris Uijtendaal 
Cire.nl
Coan Holding BV
Cox + Partners Accountants En Adviseurs
D.a.p. Santpoort BV
De Bie Wegenbouw BV
De Hofgeest
De IJswinkel
Derkx & Davidson BV
Dishcovery Horeca Exploitatie
Dortmundt Kapsalon
Dreefstaete Pensioen Consultancy
Duineveld Transport
Duveco Transport
Easydrogist.nl   
Echoburo Baby Watch
Echte Bakker Kijzers
Eetlokaal ‘t Palet
Ezn Zorgtechniek
Feije Schoorsteenvegersbedrijf
Fijnvishandel Santpoort aan Zee
Filippo Ontstoppingsbedrijf
Fred Brans Transportbedrijf
Fysiotherapeutisch Centrum Santpoort
Gall&gall Van Setten Ijmuiden
Gall&gall Van Setten Santpoort

Grafisch Centrum Cornegge
Groenrijk Santpoort
Harddraverij Vereninging Santpoort E.o.
Heeremans Schilderwerken
Hoogeboom Steigers 
Hotel De Weyman
Hovenier Harry Van Schooten
Hoveniersbedrijf All Gardens
IJmond Service Bv
Ing Hypotheken Enrico Does
Janus Makelaardij 
Joosten Projecten
Kaashandel L ‘Amuse
Kadogalerie.nl
Kapsalon Mod’elle
Kapsalon Seegers
Kapsalon Tjeerd Meinema 
Keurslager Dick Reus
Klussenbedrijf Van Der Steen
Konijn Vleesgroothandel
Kopiedruk Santpoort
Koppes Snacks
Korstanje BV
Kuntz Beheer BV
Kwekerij Loef
Landgoed Duin-en Kruidberg
Lengerique
Loodgietersbedrijf Anthony Wiegand 
M Lifestyle
Maas Warmtetechniek
Macada Innovision BV
Manege Kennemergaarde
Massagecentrum Kennemerland
Matchwork Arbeidsdeskundig Advies
Mcdonald’s Santpoort-noord
Midassearch

Miggels Organisatie- En Personeelsdien-
sten
Minerva Nederland BV
Misspennywise Communicatie
Molenaar & De Ruyter B.v.
Mondhygiënepraktijk M. Jansma
Mossinkoff Vastgoedbeheer
Mulder Grafbeplanting
Notariskantoor De Kiewit Buijsman 
Wientjes
Onderhoudsbedrijf Van Bellen BV
One Step Lifestyle
Only Pasta 
Oudendijk Import B.V.
Pannenkoekrest. Hoeve Duin En Kruid-
berg
Pedicurepraktijk Santpoort
Phi Energy Bv
Piecas Bv
Podotherapiepraktijk Sia Boelens
Poelier Van Ofwegen
Ps-group
Rabobank Velsen En Omstreken
Rayclame
Rbm Europe BV
Rebica Advies 
Restaurant De Meierij 
Rob Loef Tuinaanleg
Rutte Autodemontagebedrijf
Schildersbedrijf Andre Wullems
Schildersbedrijf Decorum
Schildersbedrijf K. Boot
Schildersbedrijf Van Woensel
Schoonakker Schilders- En Onderh.bedrijf
Schoonhoff Hout
Schoorl-vd Veldt, Transport-en 

Verhuisbedr.
Shoarma Grillroom Ramsis 
Snackbar Peter
Speelgoedzaak Intertoys De Ballon
Sportcentrum Santpoort
Stitchfield B.v. 
Stomerij Wasserij Slenders
T Mosterdzaadje
Tandartsenpraktijk W.l. Thieme
Tankstation Trovato
Teer Makelaars
Timmer- En Onderhoudsbedrijf Ben 
Wempe
Tobo Reklame
Totaal Techniek Kennemerland
Tuincentrum R. Haan 
Vakantiexperts Van Limburg
Van Schagen Grond- En Graszoden
Van Waalwijk Van Doorn Makelaars & 
Taxateurs
Venter Trailers Nederland 
Visbeen Transport
Visser Tweewielers
Volta 1800 Installatietechniek 
Voordeelbundel.nl / Voordeelmobiel.nl
Voorting Sportprijzen
Vt Bv
Weekblad Huis Aan Huis
Wesco Ijmuiden Apparatenbouw BV
Wieleman Vastgoed Advies & 
Management
Wijs Makelaardij
Wilmsfloet Orthopedie
Witteman Transport
Woestenburg Schoenmakers BV 
Yvonne Koedijker Edelstenen

Oranjevereniging Santpoort-Noord bedankt haar sponsors!

Velsen-Zuid - In de meivakan-
tie zijn er diverse activiteiten op 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Van maandag 3  
tot vrijdag 7 mei kunnen kinde-
ren poppenkastdieren van polle-
pels maken. De activiteit begint 
om 13.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. Eén poppenkastdier kost 
2,50 en twee 4,50 euro. Op vrij-
dag 7 mei wordt er bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij voorgelezen 
in het weiland tussen de schapen 
en lammetjes. De eerste ronde 
is van 14.00 tot 14.30 uur en de 
tweede ronde van 15.00 tot 15.30 
uur. Kinderen van 4 tot en met 
7 jaar kunnen gratis komen luis-
teren. Verzamelen bij de receptie 
van de boerderij. Van mei tot de 
herfst kunnen rond de boerderij 
diverse speurtochten (onder be-
geleiding van een volwassene) 
worden gedaan. Het pad door 
het uilenbos is vernieuwd. Langs 
het Uilenpad hangen nestkasten 
met een kijkluikje op ooghoogte. 
Langs de route is informatie te 
vinden over bomen, paddenstoe-
len, vogels, bijen en fruitbomen. 
Het pad is minder geschikt voor 
kinderwagens en rolstoelen. Op 
zondag 2 mei is er op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de een swingend optreden van 
de Alkmaarse band Cheazheadz. 
De band speelt bekende covers 
en top 100 hits van de afgelopen 
jaren. Het optreden is gratis en 
begint om 13.00 uur. Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg 50. 
Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Meivakantie 
op boerderij 
Zorgvrij

Succesvol pianoduo, 
uit nood geboren
Santpoort-Noord - De pianis-
tes Johanna Leenhouts en Len-
nie Kerkhoff  zullen op zondag 9 
mei om 15.00 uur in ’t Mosterd-
zaadje een vierhandig program-
ma spelen met werken van Mo-
zart, Schubert, Reger en Dvorak.
Al heel wat jaren spelen ze qua-
tre mains samen. Het begon tij-
dens hun studie aan het Utrechts 
Conservatorium. Daar moesten 
ze een oefenruimte delen en be-
gonnen zo het vierhandig spel. 
Eenmaal bezig bleek het reper-
toire zo omvangrijk en boeiend 
te zijn dat ze  van de nood een 
deugd maakten en zich nu na zo-
veel jaren nog steeds met groot 
enthousiasme op nieuw werk 
storten. Bijna alle grote compo-
nisten hebben werk geschreven 
voor één klavier en twee pianis-
ten. Op het concert dat ze in ’t 
Mosterdzaadje geven beginnen 
ze met een fantasie van Mozart 

gevolgd door de romantische 
‘Lebensstürme’ van Schubert. 
Dit werk doet wat sfeer betreft 
sterk denken aan de zeer gelief-
de ‘Fantasie’ die Schubert ook 
schreef. Na de pauze van Max 
Reger vijf korte schilderachtige 
stukjes en tot slot twee Slavische 
dansen van de Tsjechische com-
ponist Dvorak. 
Na hun studie in Utrecht scheid-
den hun wegen. Johanna stu-
deerde verder in Utrecht en spe-
cialiseerde zich in liedbegelei-
ding. Lennie deed haar examen 
uitvoerend musicus aan het Bra-
bants Conservatorium en specia-
liseerde zich daarna eveneens in 
liedbegeleiding in Amsterdam. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. www.mosterdzaadje.nl.

Anker naar NK dammen
Velserbroek - De derde prijs, bij 
de halve finale pupillen, school-
damtoernooi 2010, die hebben 
Thomas, Chris, Niels en Eddy 
van Het Anker op zaterdag 24 
april binnengehaald in Purme-
rend. Er werden potjes gewon-
nen, een paar verloren en er wa-
ren een paar spannende remi-

ses. De uitslag is ook voor de 
jongens een verrassing: zo goed 
zijn dat je naar de landelijke fina-
le in Nederland gaat, dat is wel 
heel bijzonder. Zaterdag 5 juni 
gaan de jongens naar Assen om 
op landelijk niveau de eer van de 
school te verdedigen. Zet ‘m op 
mannen!

SC Santpoort bij laatste 
vier in bekertoernooi
Santpoort-Noord - Bekerhou-
der Santpoort heeft goede zaken 
gedaan door Krommenie 1 met 
4-0 te verslaan.
In de onderlinge competitie gaat 
bij de kroongroep Peter de Roo-
de met 9 uit 10 aan de leiding, 
Ilias van der Lende staat met 4,5 
uit 5 op de tweede plaats.
In groep 1 zijn vader en zoon 

Gravemaker ongenaaktbaar, 
Wim Laurens gaat aan de lei-
ding en Wim is een goede twee-
de. In de vrijdagcompetitie Jeug/
senioren gaan Robin Looyer aan 
de leiding, goede tweede is Ou-
ker de Jong en jeugdtalent Da-
ve Looyer staat netjes derde. Zie 
ook www.schaakclubsantpoort.
nl.
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Stadhuis aantal dagen dicht
In april en mei zijn er meerdere feest-
dagen, zowel religieuze als nationale. 
Het stadhuis is in deze maanden een 
aantal dagen gesloten.

In april is het stadhuis dicht op:
Vrijdag 30 april Koninginnedag

In mei is het stadhuis dicht op:

Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei Verplichte vrije dag
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

Veiligheid en gezelligheid voor iedereen

Vrijmarkten Koninginnedag
Bij Koninginnedag horen vrijmarkten 
– ook in Velsen. Op allerlei plekken 
bieden kinderen en volwassenen hun 
spulletjes aan. De gemeente stelt daar 
een aantal voorwaarden aan om ervoor 
te zorgen dat er geen brandgevaarlijke 
en onveilige situaties ontstaan en dat 
de hulpdiensten hun werk goed kun-
nen doen. Ook aan de belangen van 
ondernemers die hun winkels willen 
openen wordt gedacht. 

De vrijmarkt tijdens Koninginnedag is 
bedoeld voor kinderen en volwasse-
nen en niet bestemd voor commerciële 
doeleinden. Daarom heeft de gemeen-

te een aantal voorwaarden opgesteld, 
zodat de vrijmarkt voor iedereen een 
leuke belevenis wordt. De voorwaarden 
staan allemaal op www.velsen.nl.

Rectificatie
In de editie van 22 april over Koningin-
nedag is de indruk gewekt dat alleen de 
vrijmarkten op de Lange Nieuwstraat 
en in het voetgangersgebied van het 
winkelcentrum Velserbroek zijn toege-
staan. Dat is niet juist. In alle dorpsker-
nen mogen vrijmarkten gehouden wor-
den. Wel moeten deelnemers zich aan 
dezelfde voorwaarden houden.

Laat geen geld liggen
Bereken uw recht op internet
Er bestaan allerlei regelingen om een 
krap inkomen aan te vullen – voor al-
leenstaanden, werknemers, gehandi-
capten en andere groepen. Sinds kort 
is er een speciale website waarop 
mensen dat zelf kunnen uitrekenen.

Veel mensen weten niet op welke finan-
ciële steun ze recht hebben. Er is nu een 
website die daarbij kan helpen: www.
berekenuwrecht.nl. Op deze site kunnen 
bezoekers zelf uitrekenen waar ze recht 
op hebben. Niet alleen landelijke regelin-

gen ter ondersteuning van het inkomen 
zijn erop te vinden, maar ook de plaatse-
lijke. Die sluiten aan op de gemeentelijke 
folder ‘Financiële hulp bij een laag inko-
men’. Vorige week reikte wethouder Arjen 
Verkaik het eerste exemplaar daarvan uit 
aan de voorzitter van de Cliëntenraad Vel-
sen, Hans de Groot.

De website ‘Bereken uw recht’ is ook te 
vinden via de website van de gemeente 
Velsen, via Digitaal Loket > Werk en inko-
men. (foto: Reinder Weidijk)

Vertraging werkzaamheden 
Wijkeroogplantsoen
De werkzaamheden in het Wijker-
oogplantsoen in Velsen-Noord lo-
pen vertraging op. Er waren pro-
blemen met de bodem en er liggen 
niet-geregistreerde leidingen in de 
grond. In juli neemt de Stuurgroep 
Groene IJmond een beslissing over 
de voortgang van het werk. Tot die 
tijd blijven er hekken om een ge-
deelte van het plantsoen staan. 

Als onderdeel van het Groen en Wa-
terplan wordt het Wijkeroogplantsoen  
heringericht. De Stuurgroep Groe-
ne IJmond, waarin de provincie en de 
IJmondgemeenten deelnemen, is op-
drachtgever van dit project. Er wor-
den fiets- en wandelpaden aange-
legd, de Scheybeek wordt doorgetrok-
ken – vanaf het stationsgebied Bever-
wijk naar het Noordzeekanaal – en er 
komt een vishevel bij het Noordzeeka-
naal. De uitvoering is vorig jaar augus-
tus begonnen en zou deze maand wor-
den afgerond.

De uitvoering van de werkzaamheden 
ligt al geruime tijd stil. Dat komt on-
der andere door de lange vorstperiode, 
maar ook door technische problemen. 
In december 2009 zakte een graafma-
chine tijdens de werkzaamheden weg. 
Dit gebeurde in de buurt van de spoor-
tunnel, die daardoor enkele uren voor 

treinverkeer afgesloten is geweest. Ver-
der zijn tijdens de uitvoering onbeken-
de, niet-geregistreerde leidingen aan-
getroffen, die de inrichting van de beek 
belemmeren.

Deze problemen vereisten nader on-
derzoek. Zo is allereerst extra onder-
zoek gedaan naar de bodemgesteld-
heid van het park. Daaruit blijkt dat de 
problemen met een aantal technische 
maatregelen op te lossen zijn. Op dit 
moment wordt verder onderzoek ge-
daan naar oplossingen voor de onbe-
kende leidingen. Dit vergt wel enige 
tijd. Pas in juli zal de Stuurgroep Groe-
ne IJmond  een besluit kunnen nemen 
over de verdere voortgang.

Dit betekent voor de omwonenden he-
laas dat zij nog enige tijd geconfron-
teerd blijven met een plantsoen dat 
deels omhekt is en dus niet toegan-
kelijk is. De gemeente stelt alles in het 
werk om essentiële onderdelen van het 
plantsoen toegankelijk te houden, zo-
als de skatebaan en de oever van het 
Noordzeekanaal. Hiervoor zullen op 
enkele locaties hekken verplaatst wor-
den.

De omwonenden hebben een brief van 
de gemeente gekregen om hen te in-
formeren.

Veilig slopen in Oud-IJmuiden
Begin mei wordt het pand tussen de 
Bik- en Arnoldkade, de Visstraat en 
Prins Hendrikstraat gesloopt. In dit 
gebied bestaat de kans dat er explo-
sieven uit de Tweede Wereldoorlog 
liggen.

Bureauonderzoek heeft aangetoond dat 
er in die omgeving zeker bommen zijn ge-
vallen. Tot op heden zijn er geen explosie-
ven aangetroffen. Toch wordt, uit veilig-
heidsoverwegingen, de sloop nu zo aan-

gepakt, dat er geen trillingen ontstaan 
door vallend puin – trillingen die eventue-
le explosieven tot ontploffing zouden kun-
nen brengen. Sloopbedrijf Beelen gaat 
aan het werk in samenwerking met on-
derzoeksbureau Saricon. Als het gebouw 
is gesloopt, zal uit bodemonderzoek moe-
ten blijken of er daadwerkelijk bommen in 
de grond zitten die onschadelijk moeten 
worden gemaakt. De omwonenden heb-
ben eind april een brief gekregen om hen 
te informeren.

Jaarverslag Kinderopvang
Het gemeentelijk jaarverslag Kinderop-
vang 2009 is opgesteld. Daaruit blijkt 
dat het register – een overzicht van al-
le kinderopvanglocaties – op orde is en 
dat GGD Kennemerland bijna alle loca-
ties heeft geïnspecteerd (op twee na). De 

meeste instellingen voor kinderopvang in 
Velsen voldoen aan de wetten en regels 
die voor hen gelden. De instellingen waar 
nog tekortkomingen werden vastgesteld, 
zijn schriftelijk gewaarschuwd door de 
gemeente.
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Loket langer open
Openingstijden bouwloket
Per 1 mei is het bouwloket van de 
gemeente Velsen langer open: voort-
aan kunnen bezoekers elke dag van 
09.00 tot 16.00 uur terecht en op don-
derdag ook van 18.00 tot 20.00 uur. 
De gemeente Velsen wil de dienst-
verlening aan haar klanten verbete-
ren. Verruiming van de openingstij-
den past daar goed in.

Wie tekeningen uit het archief of lopen-
de bouwaanvragen wil inzien of stukken 
wil afgeven voor de afdeling Vergunnin-
gen en uitvoering hoeft geen afspraak 
te maken. Wie specifieke vragen heeft 
over bestemmingsplannen of bouwver-
gunningen moet een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten. Zij zijn 
te bereiken van 09.00 tot 16.00 uur via 
het algemene nummer van Velsen 0255-
567200. Na de zomer wordt het mogelijk 
om online een afspraak te maken met 
de vakspecialisten; dat is een volgende 
stap in de verbetering van de dienstver-
lening.

Makelaars, aannemers, architecten en 
andere betrokkenen hebben een brief 
gekregen van de afdeling Vergunningen 
en uitvoering over de ruimere openings-
tijden van het bouwloket. Ondernemers 
kunnen terecht bij het Ondernemerslo-
ket voor algemene informatie over wet-
geving, beleid en procedures. Zij kunnen 
ook informeren naar verzoeken die in 
behandeling zijn en de voortgang daar-
van. Het Ondernemersloket heeft een fa-

ciliterende rol en is bereikbaar op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag tus-
sen 09.00 en 14.00 uur via telefoonnum-
mer 0255-567436. Het e-mailadres is 
ondernemersloket@velsen.nl.

Dodenherdenking 4 mei
11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost. Burgemeester 

Weerwind legt samen met een aantal wethouders en het Comité 4 en 
5 mei Velsen een krans bij het herdenkingsmonument. 

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken, voordrachten en muzika-
le intermezzo’s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het stadhuis 
worden afgegeven. 

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf  Plein 1945 naar Begraafplaats Westerveld in 
Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Westerveld

19.40 uur Muzikale bijdrage door het orkest van Corus en het Dutch Canadian 
Choir

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van het 
‘Wilhelmus’

20.05 uur Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonument, 
gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur Einde programma

De gemeente Velsen roept iedereen op om deel te nemen aan het herden-
kingsprogramma van 4 mei.

Programma 65 jaar Bevrijding
Op woensdag 5 mei 2010 is het feest 
op Plein 1945. Het Comité 4 en 5 mei 
Velsen van de Culturele Stichting Vel-
ser Gemeenschap organiseert tussen 
13.30 en 18.00 uur allerlei activiteiten 
om 65 jaar bevrijding te vieren. 

Het programma begint om 13.30 uur als le-
den van Suomi op Plein 1945 aankomen na 
een fakkelloop door alle kernen van de ge-
meente Velsen. Burgemeester Weerwind 
opent om 14.00 uur het nieuw ingerichte 
plein. Daarna zijn er diverse optredens en 
allerlei spelletjes voor kinderen. In de bur-
gerzaal van het stadhuis worden doorlo-
pend films en foto’s van de bevrijding van 
Velsen getoond. Er staan kramen op het 
plein van stichtingen die zich met de ge-
schiedenis van de gemeente bezighouden. 
Ter gelegenheid van de heropening van het 
plein trakteert de gemeente op ijs.

Om 17.45 uur worden de feestelijkheden 
afgesloten met het Lied voor de vrijheid. 
Voor de oudere generatie in de gemeente 
wordt een Tournee voor Betrokkenen geor-
ganiseerd. Diverse koren zingen in de ver-
schillende verzorgings- en verpleeghuizen. 
Zorgbalans en de wijksteunpunten hebben 
daar aan meegewerkt. Het volledige pro-
gramma staat op www.4en5meivelsen.nl.
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sen van een afzuigpijp
BP-84-2010   Kennemerlaan 77 te IJmuiden, het ver-

anderen van de achtergevel
BP-85-2010   Dokweg 16 te IJmuiden, het oprichten 

van een opslagruimte
BP-86-2010   Fregat 32 te Velserbroek, het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-87-2010   Paramaribostraat 74 te Santpoort-Noord, 
het veranderen en vergroten van een woning

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

BOUWAANVRAAG  FASE 1

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-6-2010 Wüstelaan 74 te Santpoort-Zuid, het 

oprichten van een loods voor agrarisch 
gebruik

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-97-2010   Driehuizerkerkweg 154 te Driehuis, het 

plaatsen van een terrasoverkapping
BL-98-2010   Louise de Colignylaan 44 te Santpoort-

Zuid, het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel)

BL-99-2010   Kampens Kampje 13 te Velserbroek, het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-100-2010  Hoofdstraat 126 te Santpoort-Noord, 
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

BL-101-2010  De Papemuslaan 1 te IJmuiden, het 
vergroten van een praktijkruimte en het 
oprichten van een berging

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunning verleend:

straat en huisnummer aantal en soort
Banenkamp ong. 3 leijlandii’s
(bomen achter huisnummer 1 mogen worden gekapt 
omdat deze ernstige overlast veroorzaken voor de 
bewoners van het naburige perceel) 

Dagtekening van deze kapvergunning is 27 april 2010.

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 van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-83-2010   Kennemerlaan 77 te IJmuiden, het plaat-

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 - 12.00 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 Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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BL-102-2010  Schipbroekenweg 3 te Santpoort-Noord, 
het plaatsen van 2 zonnecollectoren

BL-103-2010  Rijksweg 134 te Velsen-Zuid, het aan-
brengen van een tochtportaal en sanitaire 
groepen

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 ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BL-49-2010   Kerkenmaaijerskamp 12 te Velserbroek, 

het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en 
achtergevel)

BL-66-2010   Willemsbeekweg 38 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-70-2010   De Ruyterstraat 24 te IJmuiden, het 
oprichten van een berging

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 3 mei t/m 14 juni 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres 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.

AANVRAAG 
MONUMENTENVERGUNNING

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-7-2010    Bloemendaalsestraatweg 118 te 

Santpoort-Zuid, het verbouwen van een 
gemeentelijk monument

MO-8-2010    Rijksweg 134 te Velsen-Zuid, het aanbrengen 
van een tochtportaal en sanitaire groepen

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

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 19 WRO)

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure. 
De stukken liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering van 3 mei t/m 14 juni 2010 ter inzage.      
BP-326-2005  Hagelingerweg 210 te Santpoort-Noord, 

het oprichten van een tuinbouwkas

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 6 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

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 3 t/m 17 mei 
2010 ter inzage.
BL-69-2010   Molenveltlaan 8 te Santpoort-Noord, het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achterzijde)

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-4-2010    Prins Hendrikstraat ong. te IJmuiden, het 

oprichten van 23 woningen en 9 apparte-
menten (blok 8A)(OMGEZET VAN 
REGULIER NAAR 1E FASE)

B1-5-2010    Breesaapstraat ong. te IJmuiden, 
het oprichten van 33 appartementen, 
commerciële ruimte en parkeer-
voorzieningen(blok 10A+10B) (OMGEZET 
VAN REGULIER NAAR 1E FASE)

BP-135-2009  Velserduinweg 19 te IJmuiden, 
het veranderen van een woonwinkel/
bedrijfsruimte naar kantoorruimte (tijdelijk) 
(nrs. 19 en 21A)

BP-136-2009  Velserduinweg 21 te IJmuiden, 
het veranderen van een woning naar 
kantoorruimte (tijdelijk)

BP-245-2009  Gerard Doustraat 31 te IJmuiden, het 
veranderen (achtergevel 1e verdieping) en 
vergroten van een woning (dakopbouw)

BP-1-2010    Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord, het 
oprichten van een hetewindarmaturen-
werkplaats (3B)

BP-19-2010   Molenveltlaan 10 te Santpoort-Noord, het 
veranderen en vergroten van de 2e verdie-
ping van 2 woningen (nrs. 10 en 12)

BP-21-2010   Sportlaan 7 0079 te Santpoort-Zuid, het 
oprichten van een tuinhuisje 

BP-29-2010 Zwaanstraat 3 te IJmuiden, het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
erker en het verplaatsen/vernieuwen van 
een kozijn op de 1e verdieping 
(OMGEZET VAN LICHT NAAR 
REGULIER)

BP-37-2010  Van Galenstraat 18 te IJmuiden, het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-22-2010 Parkweg ong. te Velsen-Zuid, het plaatsen 

van een fullcolourevenementendisplay
BL-23-2010 Santpoortse Dreef ong. te Santpoort-

Noord, het plaatsen van een fullcolour-
evenementendisplay

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.

TOESTEMMINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-6-2010 Wijk aan Zeeërweg 76 te IJmuiden, 

verzoek vrijstelling voor het openstellen 
van een woning voor logies en ontbijt

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.


