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Sportiviteit en lol voeren boventoon in Driehuis

Zomers hockeytoernooi
Driehuis - Afgelopen week-
einde vond voor de dertig-
ste keer het strawberries 
easter tournament plaats. 
een hockeytoernooi dat 
geen prestatief karakter 
heeft, maar vooral recrea-
tieve teams trekt.

Mede dankzij het mooie weer 
verliep het toernooi uiterst suc-
cesvol en in een prima sfeer. Er 
waren ruim 300 gasten uit bin-
nen- en buitenland, voorna-
melijk uit Groot Brittannië. De-
ze spelers arriveerden vrijdag 
en verbleven op een nabijgele-
gen weiland dat tijdelijk inge-
richt was als camping.
Het Ierse team NICS uit Bel-
fast (foto) deed voor de eer-
ste keer mee. ,,We speelden ja-

renlang tijdens een paastoer-
nooi in Dordrecht, maar dat 
werd afgelast’’, vertelt captain 
John. ,,Vorige maand hoorden 
we van dit toernooi en hebben 
we ons ingeschreven. Het is 
ons prima bevallen: uitsteken-
de organisatie, goede sfeer, 
mooi veld en absoluut vriende-
lijke mensen.’’ Grijnzend: ,,En 
veel mooie vrouwen.’’ In een 
tentje slapen was voor de Ie-
ren een brug te ver: ze logeer-
den in het Holiday Inn Hotel in 
IJmuiden aan Zee. Ze zijn ze-
ker van plan om volgend jaar 
terug te komen.
Langs de lijn staat Peter Zoon-
tjes, die als bijnaam Jomanda 
heeft en een fervent aanhan-
ger van Telstar is. Heeft hij zich 
in het toegangshek vergist? 
,,Ik kom voor de fotomodellen’’, 
legt Peter uit: ,,Ik ken een aan-
tal speelsters van Strawber-
ries via Telstar. Ze staan daar 
achter de bar in de kantine. Ik 
kom ze aanmoedigen, ik heb 
mijn toeter bij me.’’ Hij heeft er 
verstand van, zo blijkt: ,,Rens-
ke speelt goed, Daisy ook. En 
Femke, dat is een topsprintster. 
Die vliegt het veld over en dat 
is moeilijk hoor, met zo’n stick 
in de hand.’’
Ook Marja staat langs de 
lijn. ,,Er was net een strea-
ker’’, lacht ze. ,,Een Ier kleed-
de zich tijdens het spelen he-

lemaal uit en liep naakt over 
het veld. Twee anderen volg-
den zijn voorbeeld. De spea-
ker verzocht ze zich weer aan 
te kleden. Er lopen hier na-
tuurlijk ook kinderen rond.’’ 
Inga is met Marja mee. Ze is 
voor het eerst op het paastoer-
nooi: ,,Ik weet niet wat ik mee-
maak, ik kijk mijn ogen uit.’’ Er 
passeert een aantal dames in 
een t-shirt met daarop de tekst  
‘Henk’s Angels’. Het blijken 
speelsters van het eerste da-
mesteam van Strawberries te 
zijn. Henk Brandjes van Zebra 
Uitzendbureau is hun sponsor. 
Ze hebben zich geplaatst voor 
de finale. Dit wordt een onder-
onsje, want Dames 1 speelt te-
gen Dames 3. Ze schatten hun 
kans om te winnen hoog in: 
,,We hebben alles gewonnen 
en dat terwijl we met minder 
speelsters zijn. Gisteren, tij-
dens een echte wedstrijd, zijn 
er twee speelsters geblesseerd 
geraakt. Zij doen nu niet mee. 
Maar ja, we zijn niet voor niets 
het eerste team’’, aldus een 
speelster. De finale wordt in-
derdaad door het eerste da-
mesteam gewonnen. 
Bij de finale tussen de heren 
komt de thuisploeg er niet aan 
te pas: die gaat tussen het En-
gelse Dad’s Army en het Am-
sterdamse Superstijn. (Carla 
Zwart)

Jonge vrouw gewond
Velsen-Zuid - een 20-jarige 
vrouw uit Assendelft is dins-
dagochtend gewond geraakt 
bij een ernstig ongeval op de 
noordzeekanaalweg (n202).

De vrouw kwam door nog on-
bekende oorzaak in botsing met 
een vrachtwagen en raakte hier-
na met haar auto in de naastge-
legen berm. Hulpdiensten ruk-
ten uit en de vrouw is door de 

brandweer uit haar voertuig ge-
knipt. Ze is hierna onder politie-
begeleiding naar het ziekenhuis 
vervoerd. De betrokken vracht-
wagenchauffeur bleef onge-
deerd, maar mentaal zeer aan-
gedaan. De afdeling Verkeerson-
dersteuning heeft nader onder-
zoek gedaan naar de aanrijding. 
De Noordzeekanaalweg is eni-
ge tijd afgesloten geweest. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

DEZE WEEK

Rabobank Velsen 
en Omstreken 
feliciteert Starter 
van het Kwartaal: 
Seaside Sports

Zie bericht elders in de krant.

Mei maand:
asperges!

Meer info www.duin-kruidberg.nl
of bel 023 512 18 00 

Taxi
Henkie

is (0255)

538000
www.taxivdvalk.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Koninginnedag geopend 
van 10.00 - 17.00 uur
Kijk ook op
www.groenrijk.nl voor 
de lente aanbiedingen
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
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 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
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. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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 Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
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

Zaterdag 21 mei Highland Games

Stoere vletterlieden 
staan hun mannetje wel
Velsen - Zaterdag 21 mei is de 
dag van de achtste Highland 
Games, onder auspiciën van Ro-
tary Club Velsen, ook dit jaar in 
park Velserbeek. Maximaal 28 
bedrijfsteams kunnen meedoen. 

Winnaar op rij, Brandweer Vel-
sen, doet dit jaar vanwege be-
zuinigingen helaas niet mee. De 
stoere Vletterlieden doen dit jaar 
voor de achtste keer mee. Zij 
staan hun mannetje natuurlijk 
wel bij de Schotse spelen waar-
bij het aankomt op spierkracht, 
handigheid en samenwerking.
CVV staat voor Coöperatie-
ve Vereniging van Vletterlieden. 
Op het bedrijfspand op de Zui-
dersluis staat de Engelse naam 
‘Boatsmen’ en in de streek ken-
nen we hen als Vletterlieden, 
waarin het woord ‘vlot’ nog wel 
te herkennen is. Vletterlieden 
zorgen voor onder meer het 
aan- en afmeren van schepen in 
de sluizen en verschillende ha-
vens op het Noordzeekanaal van 

IJmuiden tot aan de Kruithaven. 
Met hun kleine bootjes laveren 
ze tussen de zeereuzen door om 
ze bij te staan. Ook zorgen ze 
met twee tenders voor een ver-
binding tussen het windmolen-
park en ankerplaatsen op zee. 
Zo worden de bemanning, ser-
vicemonteurs en materiaal voor 
het windmolenpark veilig heen 
en weer gebracht. Vletterlieden 
werken twaalf uur per dienst 
in vijf teams van elf man. Het is 
zwaar en avontuurlijk werk, dat 
sportieve mannen aantrekt die 
wel houden van een uitdaging. 
Het beroep van vletterman ging 
vroeger van vader op zoon. Te-
genwoordig komt er veel jong 
bloed bij, direct van de opleiding 
in Rotterdam. Zij zijn dan in het 
bezit van hun Groot Vaarbewijs, 
een Bootliedenopleiding en vaak 
diploma’s voor de omgang met 
gevaarlijke stoffen.
Pas dus op als je de Vletterlie-
den tegenkomt bij de Highland 
Games. (Karin Dekkers)

Telstar jeugdclinic
en busreis naar MVV
Velsen-Zuid - Telstar geeft 
maandag 2 mei een jeugdclinic, 
waarvoor nog plaats is. De clinic 
zal onder leiding staan van de 
gehele technische staf en spe-
lersgroep van Telstar. Deze clinic 
is maandag 2 mei van 10.00 tot 
16.00 uur op het hoofdveld van 
het Tata Steel Stadion en kost 10 
euro per persoon. Alle kinderen 
van de basisschool kunnen zich 
opgeven. Stuur een mail met je 
naam, adres, leeftijd en telefoon-
nummer naar: communicatie@
sctelstar.nl.
De busreis naar Helmond is voor 
de laatste wedstrijd van het sei-
zoen. Men wil met zoveel moge-
lijk mensen naar Helmond gaan 
om afscheid te nemen van de 
spelers die weg gaan. Uiteraard 
volgt later nog een officieel af-
scheid. Vrijdag 6 mei gaat de bus 
naar Helmond voor de wedstrijd 
Helmond Sport–Telstar. Reis-
schema: vertrek vanaf Beverwijk 

Cineworld om 17.10 uur. Vertrek 
vanaf Tata Steel stadion parkeer-
plaats 17.30 uur. De bus vertrekt 
stipt op tijd. De kosten voor deze 
reis zijn maar 15,00 euro voor le-
den en voor niet-leden 22,50 eu-
ro. Voor dit bedrag geniet je ver-
voer per luxe touringcar en toe-
gang tot het stadion. Voor 5 eu-
ro ben je lid van de supporters-
vereniging. Dit kan door u op te 
geven via info@svtelstar.nl met 
vermelding van naam, geboor-
tedatum, adres, eventueel e-mail 
adres en telefoonnummer. Mail 
voor woensdag 4 mei om 12:00 
uur naar info@svtelstar.nl met 
vermelding van naam, opstap-
plaats en telefoonnummer of bel 
Telstar tussen 09.00 uur en 17.00 
uur of geef je op in het suppor-
tershome voor en na de wed-
strijd tegen Go Ahead. Graag ge-
past betalen voor de reis en con-
sumpties in de bus. Geldige legi-
timatie is verplicht. 
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IVN Zuid-Kennemerland: 
Weidevolgelexcursie in de Hek-
slootpolder. Van 08.00 tot 10.30 
uur. Vertrek infopaneel Spaarn-
damseweg/Vondelweg. 11.00-
12.15: Op zoek naar diersporen, 
waterbeestjes en bodemdiertjes 
voor kinderen. Start parkeer-
plaats Middenduin, Duinlust-
weg in Overveen. 11.00-12.30 
uur: Bomen in de Lente! Start bij 
ingang algemene begraafplaats, 
Kleverlaan.
Jeugddienst in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat 250 in IJmui-
den. Aanvang 10.00 uur.
Voordracht over Humanisme 
tussen atheïsem en religie in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Voorjaars Kunstmarkt van 
11.00 tot 17.00 uur bij Fort-Zuid 
in Spaarndam. Vanaf 15.00 uur is 
er een optreden van Melody Ja-
ne Zie ook www.fort-zuid.nl
Publieksdag Forteiland. Af-
vaart vanaf Kop van de Haven 
om 11.00, 12.45 en 15.15 uur. Te-
rug om 13.00, 15.10 en 17.15 uur.
Optreden popkoor Stemband 
bij Informatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg Velsen-Zuid. Aan-
vang 13.00 uur. 
Concert Sintiromarus in kerk-
je Stompe Toren in Spaarnwou-
de. Aanvang 14.00 uur. Toegan 
gratis.
Opening nieuwe expositie in 
de Kolk, Westkolk 4 in Spaarn-
dam, 16.00 uur. Info: www.kun-
stencentrumdekolk.nl.
Lezing over vrijheid in het den-
ken. St. Raphaëlkerkje, Popel-
laan 1 Bloemendaal. Van 14.00 
tot 16.00 uur. Toegang 8,-.

Maandag 2 mei

Stadsschouwburg Velsen: 
Huub Stapel in ‘Mannen komen 
van Mars, Vrouwen van Venus’. 
Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 3 mei
 

Alzheimer Café in Brasse-
rie Waterrijck, Lessestraat 4 
Heemsker. Van 20.00 tot 21.30 
uur. Toegang gratis. Onderwerp: 
Dementie en dagbesteding.n
Stadsschouwburg Velsen: 
Niet Schieten! met ‘Mannen zijn 
Zeikwijven’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 4 mei

Legpuzzelruilbeurs in het 
Wijksteunpunt Zeewijk IJmui-
den.
Boerderijschilderijtje maken 
in het Pieter Vermeulen Mu-
seum, Driehuizerkerkweg 34d 
Driehuis. Van 13.30 tot 14.30 uur. 
Lezing door Wil van Rixel, aan 
de hand van dia’s, verhalen hoe 
hij als 12-jarige in Velsen-Noord 
de oorlog ervaren heeft. Zee- en 
Havenmuseum in IJmuiden. Van 
14.00 tot 15.00 uur.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in Wijksteunpunt 
Watervliet, Doelmanstraat 34 in 
Velsen-Noord. Aanvang 19.30 
uur.

 Donderdag 28 april

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: De Toneelmake-
rij met ‘Clyde en Bonni’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: LOS! Van 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Studenten gratis. Ca-
fé: Two Cow Garage. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 29 april
Kermis op het Kennemerplein 
(t.o. Vomar) in IJmuiden. Tot en 
met zondag 8 mei.
Optreden Rietpol koor van 
15.00 tot 18.00 uur. Smartlap-
penavond bij Café Fort-Zuid in 
Spaarndam. Van 20.00 tot 21.30 
uur. Toegang gratis. 
Koninginneavond in Café 
IJmuiden: Dj Bert en zanger Jill. 
Aanvang 20.00 uur.
Optreden Stout bij Café Bartje 
in Santpoort-Noord. Van 20.00 
tot 23.00 uur.
Finale IJmondpopprijs 2011 
in De Nozem en de Non in 
Heemskerk. Aanvang 20.30 uur. 
Toegang 5,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmudien: Koniginnedans-
nacht. Aanvang 22.00 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:  
Dommelsch zaal: De Kift. 20.30 
uur. Toegang 12,50. Beide zalen: 
Royal Rave. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 10,- vvk/15,- add. Van-
af 18 jaar. Café: Double Cross. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 30 april
Koninginnedag. Zie program-
ma elders in deze krant.
Felison Brass geeft een kort 
concert nabij of bij slecht weer 
in de Grote of Sint Bavokerk in 
Haarlem. Van 09.30 tot 10.99 
uur.
Optreden Velser Amusements 
Orkets op Vestingplein in Vel-
serbroek. Om 10.00 en om 11.00 
uur.
Dj’s, zanger Yanni en zange-
res Rosanna bij Café IJmuiden. 
Aanvang 16.00 uur.
Toertocht Toerclub Excelsior. 
Zie ook www.toerclub-excelsi-
or.nl.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Load-in Dock/Café: Q-Chords, 
Muziekale Koninginnedag Vrij-
markt. Van 10.00 tot ? Toegang 
gratis.

Zondag 1 mei

Donderdag 5 mei

Bevrijdingspop in de Haarlem-
merhout, 10.00-00.00 uur. Pro-
gramma: www.bevrijdingspop.
nl.
Stekken ruilen bij ATV Hof-
geest, Spekkenwegje 2 in Sant-
poort-Noord. Van 10.00 tot 13.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: De 
Wereldband met één Ashton 
Brother. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Beide zalen: LOS! Grande Edi-
tion. Kleine zaal: Swint It! Van 
23.00-04.00 uur. Toegang 5,-, 
voor studenten gratis.

Fototentoonstelling Spil
Anders zijn is niet gek
IJmuiden – Afgelopen dinsdag 
werd in buurtcentrum de Spil 
de reizende fototentoonstelling 
‘Anders zijn is niet gek’ geopend. 
In het verleden werden mensen 
met een psychische kwetsbaar-
heid buiten de samenleving ge-
houden. Dat is nu niet meer zo. 
Helaas weet niet iedereen hier 
goed mee om te gaan en dit 
houdt vooroordelen in stand. 
Doel van deze tentoonstelling 
is om deze vooroordelen en dis-
criminatie uit de wereld te hel-
pen en meer begrip te kweken. 
De fototentoonstelling kwam tot 
stand in samenwerking met er-
varingsdeskundigen en Con-
text. De foto’s tonen vaak helde-
re beelden, ze laten de kwets-
baarheid zien en zijn soms ver-
rassend eerlijk. Vaak zijn er per-
soonlijke verhalen aan toege-
voegd om te verduidelijken dat 
iedereen zoiets kan overkomen. 
Zoals Linda, die na de geboorte 
van haar zoon in een psychose 
raakte. In plaats van op een ro-
ze wolk te zitten werd ze opge-
nomen. Later kreeg ze de diag-
nose manisch depressief. ,,Lek-
ker duidelijk, voor mijn behan-
delaar dan. Weg zelfvertrouwen, 

weg energie’’, aldus Linda. In-
middels weet ze wat ze wel en 
niet kan, is ze de trotse moeder 
van een prachtige zoon en wil 
ze graag anderen de weg wij-
zen. Een rij foto’s laat steeds de 
situatie toen (in zwart wit) en 
nu (in kleur) zien. Op de ene fo-
to staat Linda binnen (toen) op 
de andere is ze buiten en voert 
ze de eendjes. Op de zwart wit-
te foto van een man, die kamp-
te met een angststoornis, staat 
de deur op een kier. Op de kleu-
renfoto staat diezelfde deur wijd 
open. Ton vertelt: ,,Na een ge-
sprek met mijn psychiater vroeg 
ik, waar we het volgende week 
over zouden hebben. Hij draai-
de die vraag om en vroeg waar 
ik het over wilde hebben. Dat 
was voor mij zo’n eye-opener. Ik 
realiseerde me, dat ik zelf weer 
de regie over mijn leven moest 
nemen en sindsdien ging het 
steeds beter.’’
De fototentoonstelling ‘Anders 
zijn is niet gek’ is in de maanden 
mei en juni in buurtcentrum De 
Spil te zien. Wie een rondleiding 
wil, kan bellen met Context via 
telefoonnummer 0251-510186. 
(Carla Zwart)

Brand bij Koster Metalen
Regio - Zaterdagochtend omstreeks elf uur ontstond brand bij Kos-
ter Metalen aan de Zuiderkade in Beverwijk. Een grote brand was 
het gevolg. De rook trok over het naastgelegen bedrijventerrein waar 
de brandweer de mensen opriep om ramen en deuren gesloten te 
houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Er raakte niemand 
gewond. (foto: Michel van Bergen)

Velsen-Zuid - In de meivakan-
tie is er weer veel te beleven op 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Kinderen vanaf 4 
jaar kunnen een mooie ooievaar 
maken. Van takjes en klei wordt 
een nest gemaakt en van piep-
schuimbollen met papier een 
ooievaar. Het knutselen is van 
maandag 2 mei tot en met vrij-
dag 6 mei tussen 13.00 uur en 
16.00 uur (4 euro). En nu maar 
hopen dat na al het geknut-
sel de ooievaar ook daadwer-
kelijk zijn nest gaat bouwen op 
de paal bij Zorgvrij. In de mei-
vakantie beginnen ook weer di-
verse speurtochten (met be-
geleiding van een ouder) in en 
om de boerderij. Er is bijvoor-
beeld een leuke en leerzame 
tocht voor kinderen tussen de 
8 en 12 jaar door het Spinnen-
bos of door het Uilenbos waar 
momenteel alle nestkasten zijn 
bezet door mezen. Maar er is 
ook een speurtocht op skee-
lers en een fotospeurtocht. Het 
is voor jong en oud leuk om te 
zien als de koeien rond half vijf 
‘s middags naar binnen wor-
den gehaald voor het melken. 
In de meivakantie is de boerde-
rij alle dagen van 10.00 uur tot 
17.00 uur open. Informatieboer-
derij Zorgvrij ligt aan de Genie-
weg 50 in Spaarnwoude, 023-
5202828, Voor meer informatie 
over de activiteiten en speur-
tochten zie: www.spaarnwou-
de.nl.

Speurtochten 
en ooievaar 
maken
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Starter van het Kwartaal
Seaside Sports
IJmuiden - Seaside Sports is 
Starter van het Kwartaal van 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken. Dit nieuwe bedrijf van 
Martin en Peter Stam organi-
seert activiteiten en bedrijfs-
trainingen in IJmuiden aan 
Zee.

Vader en zoon Stam zijn geen 
onbekenden op het strand. Tus-
sen 2005 en 2010 waren zij ei-
genaar en uitbater van Paviljoen 
Zeezicht. Eigenaar zijn Martin en 
Peter nog steeds, maar inmiddels 
is het paviljoen verpacht. Martin: 
,,Mijn vader en ik hebben de ex-
ploitatie in juni 2010 overgedra-
gen. Ik heb toen een paar maan-
den vrij genomen en daarna ben 
ik een klusjesbedrijf begonnen. 
Toch bleef het strand trekken. Ik 
kan blijkbaar niet zonder, en ei-
genlijk geldt voor mijn vader het-
zelfde. Daarom zijn wij Seasi-
de Sports begonnen, een bedrijf 
gespecialiseerd in strandactivi-
teiten. Onze uitvalsbasis is Zee-
zicht, maar we werken ook sa-
men met andere paviljoens in 
IJmuiden en Wijk aan Zee.’’
Seaside Sports is dit voorjaar be-
gonnen. De zaken gaan goed, 
want de aanvragen voor het zo-
merseizoen stromen binnen. ,,In 
twee weken tijd heb ik bijna der-
tig offertes gemaakt’’, lacht Mar-
tin. Het activiteitenbureau biedt 
dertien verschillende activitei-
ten aan, waarvan blokarten en 

powerkiten de populairste zijn. 
,,Wij onderscheiden ons in ser-
vice. Wie ons een mailtje stuurt, 
krijgt binnen een uur antwoord.’’
Seaside Sports verzorgt ook be-
drijfstrainingen. Bijzonder is dat 
deze trainingen gegeven worden 
door Peter zelf. ,,Ik heb in mijn le-
ven van alles gedaan, van bank-
werker tot salesmanager. Daar 
heb ik veel ervaring mee opge-
daan waarmee ik andere men-
sen verder kan helpen. Na een 
uitgebreid voortraject geef ik ad-
vies hoe men met het beste met 
bepaalde situaties en omstan-
digheden kan omgaan. Daarbij 
houd ik een tijdje de vinger aan 
de pols en spring ik in waar no-
dig.’’
Rabobank Velsen en Omstreken 
heeft Martin en Peter geholpen 
met het krediet voor de aanloop-
periode. ,,De gesprekken verlie-
pen erg goed. Zakelijk, maar ook 
heel persoonlijk. De lijnen zijn 
kort en dat werkt wel zo prettig’’, 
zegt Martin, die niet uitsluit dat 
hij de bank in de toekomst va-
ker nodig heeft. ,,We hebben de 
materialen allemaal zelf aange-
schaft, maar wij willen het groot-
ste activiteitenbureau in de regio 
worden. Daarom is verder inves-
teren waarschijnlijk noodzake-
lijk. In dat geval kloppen we ze-
ker weer aan bij de bank.’’
Meer weten over Seaside 
Sports? Kijk dan op www.seasi-
desports.nl of bel 06-52088111.

Gezellige kermis
op het Kennemerplein
IJmuiden - In deze periode kun-
nen we altijd weer rekenen op 
de kermisexploitanten die op het 
Kennemerplein weer gaan zor-
gen voor het nodige vertier voor 
de jongste en wat oudere ker-
misklanten. Ook dit jaar zijn in 
deze krant veel leuke kortings-
bonnen te vinden waarmee men 
voor een klein prijsje kan genie-
ten van deze gezellige kermis.
De kermis staat dit jaar van vrij-
dag 29 april tot en met zondag 8 

mei en is dagelijks geopend, ook 
op Koninginnedag. Niet alleen 
kan men lekker draaien en zwie-
ren, botsen en zelf een buggy 
besturen, maar ook wordt de no-
dige behendigheid op de proef 
gesteld met een schiettent, Luc-
ky Duck, het bussenspel en Luc-
ky Crane. En natuurlijk kan men 
zich te buiten gaan aan de ty-
pische zoetigheden die nu een-
maal horen bij een echte kermis, 
zoals oliebollen en suikerspin.

Team 2 Duinroos wint 
Rabobank BankBattle
Velserbroek - Dinsdag 12 april 
is de BankBattle gestreden. In 
een race tegen de klok gin-
gen vijf basisscholen met in to-
taal negen teams uit het werk-
gebied van Rabobank Velsen en 
Omstreken met elkaar de strijd 
aan. Centraal stonden de para-
te kennis en computervaardig-
heden van de deelnemende klas-
sen. De BankBattle is een inter-
netgestuurde kennisquiz voor de 
groepen 7 en 8 van het basison-
derwijs.
De verschillende groepen van 
de Franciscusschool, de Rozen-
beek, de Duinroos, de Vuurto-
ren-Oost en de Parnassia had-
den een hele klus te klaren. Het 
was een zenuwslopende och-
tend met ‘bloed, zweet en tranen’, 
waarin het internetspel de leer-
lingen testte op hun aanwezige 
kennis en internetvaardigheden. 
De vragen en praktijkopdrachten 
varieerden van het lezen in spie-
gelbeeld, tot het beantwoorden 
van vragen als ‘Waar is de Gou-
den Koets van gemaakt’, ‘Wat is 
het telefoonnummer wat achter 
op een Rabobank Europas staat’, 
en ‘Wat is het logo van Twitter’.

Team 2 van basisschool de Duin-
roos heeft deze keer de Bank-
Battle in de gemeente Velsen ge-
wonnen. Zij wisten de code bin-
nen 54 minuten te kraken. Wij fe-
liciteren hen met deze geweldige 
prestatie! De groep krijgt een ka-
notocht aangeboden door ‘Step 
& Ko’ en Rabobank Velsen en 
Omstreken. Op een datum naar 
keuze gaat de klas op een ludie-
ke manier kennismaken met het 
natuurgebied van Spaarnwoude. 
De groep wordt ontvangen bij de 
Watergeus en eindigt met een 
gezellige lunch. 
Met slechts 6 minuten verschil, 
behaalde team 2 van basisschool 
de Rozenbeek uit Velserbroek de 
tweede plaats. Zij mogen met de 
hele klas een overheerlijk ijsje 
met slagroom gaan eten bij het 
IJspaleis Driehuis.
De prijsuitreiking vond plaats 
op dinsdag 19 april op een zon-
overgoten schoolplein. Edgar En-
gelkes (manager Private Bank-
ing) vertelt enthousiast: ,,Wat een 
prestatie, echt super! Vorig jaar 
ging de hoofdprijs naar de Ro-
zenbeek, maar dit jaar hebben de 
scholen stuivertje gewisseld.’’

Ook bij Zebra barst 
horecaseizoen weer los
IJmuiden - Met het lentezonne-
tje alweer even in het land zie de 
drukte bij de horecagelegenhe-
den in de IJmond gestaag toe-
nemen. Vooral de horecagele-
genheden op het strand en de 
omliggende hotels kunnen nu 
al vaak de drukte niet meer aan 
met hun vaste personeel. Vol-
gens Bryan Wijker, verantwoor-
delijk voor de horeca-unit bin-
nen Zebra Uitzendbureau, is dit 
niet ongewoon.
Iedereen weet dat de horeca in 
de IJmond grotendeels seizoens-
gebonden is. De bedrijven kun-
nen zich dan ook geen groot 
personeelsbestand veroorloven. 
Voor hen is de service van Ze-
bra Uitzendbureau een uitkomst. 
Doordat ze aankijken watvoor 
weer het wordt kunnen ze een 
goede inschatting maken van de 

te verwachten drukte. Zo hebben 
ze nooit overtallige personeels-
kosten. Ook kan er volgens Bry-
an bij onverwachte grote drukte 
op het laatste moment nog ge-
beld worden voor extra perso-
neel. Bryan: ,,Door onze 24-uur 
service kunnen we direct scha-
kelen. We hebben altijd een re-
serve pool beschikbaar voor de-
ze ad hoc aanvragen. Door deze 
extra service weten steeds meer 
horecagelegenheden ons te vin-
den.’’ Zebra Uitzendbureau heeft 
door deze groei steeds meer 
mensen nodig die in de hore-
ca willen werken. Van jong tot 
oud van ervaren tot onervaren. 
Of het nu in de bediening is of 
in de afwas of als kok, bij Zebra 
Uitzendbureau vind je het alle-
maal. Bel 0255-513612 of e-mail: 
ijmuiden@zebra-uitzend.nl

Dementie en 
dagbesteding
Regio - Op dinsdag 3 mei is er 
een Alzheimer Café in Beverwijk/
Heemskerk en het onderwerp is 
dit keer dementie en dagbeste-
ding. Als mensen dementie heb-
ben maar nog thuis wonen, dan 
is dat een hele zorg voor de part-
ner/mantelzorger. Vooral als de 
dementerende niet (goed) meer 
alléén gelaten kan worden, dan 
kan dagbehandeling een uit-
komst brengen. Het kan van één 
tot drie dagdelen per week en 
biedt de partner/mantelzorger 
ontlasting. Ze worden opgehaald 
en weer thuis gebracht. Voorts 
kan een oplossing geboden wor-
den als er weerstand voor opna-
me is of een wachtlijst voor het 
verpleeghuis. Een medewerker 
van Viva!Zorggroep vertelt en 
beantwoordt vragen. Wie proble-
men heeft met vervoer kan bel-
len met 06-29507734. Het Alz-
heimercafé wordt gehouden in 
Brasserie Waterrijck, Lessestraat 
4, Heemskerk van 20.00 tot 21.30 
uur. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. Meer 
informatie? Werkgroep Alzhei-
mercafé is overdag bereikbaar 
via 06-33631872.

Velsen - De komende weken zal 
de Nederlandse driekleur weer 
veelvuldig wapperen. Toch zie je 
soms dat mensen de regels die 
gelden voor onze vlag niet ken-
nen. De vlag mag de grond bij-
voorbeeld nooit raken, ook niet 
als deze halfstok hangt. Op de 
vlag mag geen enkele versiering 
of andere toevoeging worden 
aangebracht. En elke ontplooi-
de vlag moet bij zonsondergang 
worden binnengehaald. Een vlag 
die versleten is of scheuren ver-
toont of vies is, mag niet wor-
den uitgehangen. Het gebruik 
van de vlag voor louter versie-
ring moet worden beschouwd 
als een ernstig gebrek aan eer-
bied voor ons hoogste nationale 
symbool.  Vlaggen zonder oran-
je wimpel mag op Nationale Be-
vrijdingsdag 5 mei. In het alge-
meen als uiting van vreugde van 
de gebruiker zoals jubileum, be-
halen diploma. Vlaggen met 
oranje wimpel mag op Konin-
ginnedag 30 april; verjaardagen 
van Koningin Beatrix 31 januari; 
Prins Willem Alexander 27 april 
en andere verjaardagen en fees-
telijkheden van leden van de Ko-
ninklijke Familie.  Halfstok vlag-
gen mag op Dodenherdenking, 4 
mei van 18.00 tot circa 21.10 uur 
(zonsondergang) of bij het over-
lijden van een lid van de Konink-
lijke Familie en in het algemeen 
als teken van rouw van de ge-
bruiker.

Houd de 
Nederlandse 
Driekleur hoog
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Superjam in Noordzee
IJmuiden aan Zee - Zondag 1 
mei wordt het weer extra gezel-
lig in paviljoen Noordzee, want 
dan is het tijd voor een super-
jamsessie en wel van 14.00 tot 
22.00 uur. Basisband Annabel 
and Friends zullen deze Noord-
zee Superjam openen en la-
ter ook weer afsluiten met een 
spetterend optreden.
Het belooft zondag heerlijk 
weer te worden, dus wat is er 
dan fijner dan op een terrasje 
in de zon met uitzicht op zee en 
strand te luisteren naar tal van 
muzikanten. Muzikanten, neem 
je instrument mee en laat je ho-
ren. Er staat een hele backline 
klaar. Er is ruimte om te dan-

sen en te luisteren en muziek te 
maken. Het genre loopt uiteen 
van rock, blues, soul, funk, jazz, 
pop enzovoorts. Omdat er nu 
een groot deel van de dag mu-
ziek is, heeft ook de keuken een 
specialiteit bedacht: een Super-
jam maaltijd voor 10 euro. Mis 
dus de Superjam niet, want het 
wordt een dag om nooit te ver-
geten. 
Graag tot zondag 1 mei, in pa-
viljoen Noordzee aan Ken-
nemerstrand 178, 1976 GA in 
IJmuiden. Word lid op http://
noodzee-superjam.hyves.nl en 
blijf zo op de hoogte van alle 
‘ins and outs’ van de Noordzee-
superjam. 

KVSA verwerft 
meerderheidsbelang 
SeaMar Services
IJmuiden - De IJmuidense ma-
ritieme dienstverlener KVSA BV 
neemt een meerderheidsbelang 
in het Helderse SeaMar Services 
BV. De directeurs van beide be-
drijven hebben daar afgelopen 
week een overeenkomst voor 
getekend. KVSA heeft zich de 
afgelopen jaren succesvol bege-
ven op de markt voor scheeps-
afhandeling voor de offshore-in-
dustrie en kan met deze overna-
me zijn diensten op dit gebied 
verder uitbreiden. Daarnaast zijn 
de klantenkringen van KVSA en 
SeaMar Services complementair, 
zodat  de nodige synergie kan 
worden gerealiseerd.
KVSA biedt een breed diensten-
pakket aan voor bedrijven in de 
maritieme sector. Het scheeps-
agentuurschap, opgericht in 
1876, levert onder andere termi-
naldiensten, maritieme commu-
nicatiediensten en sinds enke-
le jaren ook nautische logistieke 
diensten. SeaMar Services, ge-
vestigd in Den Helder, richt zich 
als scheepsagentuurschap voor-
al op logistieke diensten en ma-
nagement voor de offshore-in-
dustrie. Onder de klanten van 
SeaMar zijn bijvoorbeeld Ti-
tan Maritime, GDF Suez, Fugro, 
Acergy, Subsea 7, Technip en 

Oceanteam. De overname bie-
den KVSA en SeaMar Services 
de mogelijkheid om hun dienst-
verlening op het gebied van off-
shore logistiek verder uit te brei-
den. Den Helder is binnen Ne-
derland bijvoorbeeld de grootste 
uitvalsbasis voor zogenaamde 
‘shared offshore’-schepen, een 
dienstentak waar KVSA al langer 
in geïnteresseerd is. Daarnaast 
verwacht het IJmuidense bedrijf 
de klanten van SeaMar Servi-
ces te kunnen bedienen met het 
unieke KVSA Rapportage en In-
formatie Systeem (KRIS), bevei-
ligingsdiensten en de soepele 
afhandeling van douanedecla-
raties. Verder zijn er op het ge-
bied van personeel, administra-
tie en inkoop schaalvoordelen te 
behalen.
KVSA en SeaMar Services waren 
sinds het najaar van 2010 in ge-
sprek over een samenwerkings-
verband tussen de twee bedrij-
ven.
Dit heeft nu geresulteerd in de 
overeenkomst, die KVSA-direc-
teur Frans Baud en SeaMar-di-
recteur en -oprichter Leo Bal-
kema op 20 april hebben onder-
tekend. Balkema zal de komen-
de vijf jaar aanblijven als direc-
teur van SeaMar.

Ladylike en fanTAStisch 
Lifestyle Fashion Event 
Santpoort-Noord - De vijfhon-
derd kaarten die in de verkoop 
waren voor het Lifestyle Fa-
shion Event in de Wildeman wa-
ren in ‘no time’ uitverkocht. Dat 
de kaarten goed besteed wa-
ren bleek wel uit het enthousi-
asme vorige week woensdag-
avond. De dames, en een enkele 
heer, die het evenement bezoch-
ten trotseerden de warmte graag 
om de nieuwste mode-items en 
woonaccessoires te bekijken en 
te bemachtigen. En dat laatste 
was nog niet eens zo gemakke-
lijk, want het was bepaald druk. 
Maar iedereen gedroeg zich zeer 
‘ladylike’. Graaien doe je niet in 
Santpoort-Noord.
De merken PH&T, Pretty Hot & 
Tempting, Budha, Heaven Ele-
ven, In the Mood en Braxton 
hebben zo hun eigen publiek. En  
het feit dat niet alleen de nieu-
we producten op het mode-eve-
nement worden getoond, maar 
dat er ook ‘sale’ was, zorgde na-

tuurlijk voor een extra grote op-
komst.
De dames van M Lifestyle waren 
allen in fris wit gekleed en toon-
den zowel op het podium als bij 
de kraampjes de nieuwste tas-
sen, sjaals, sieraden, riemen en 
sandalen. Op de kramen lagen 
ook nog prachtige kussens en 
lantaarns en windlichten. 
Het Lifestyle Fashion Event werd 
geopend door mediapersoon-
lijkheid Kelly van der Veer die er 
zeer zomers uitzag in hotpants 
en topje. Monique Valk van M 
Lifestyle verwelkomde alle be-
kende bezoekers hartelijk. De 
twee modeshows op het podium 
werden met enthousiasme ont-
vangen. Tussendoor werd druk 
geneusd bij de kraampjes. Een 
zeer blije Maartje scoorde vlak 
na de opening een PH&T tas met 
fikse korting. Haar dag kon niet 
meer stuk. ,,Dit is fanTAStisch,’’ 
zegt ze met een triomfantelijke 
blik op haar nieuwste aanwinst.  

The Nepstars in WT
IJmuiden - Ook dit jaar organi-
seert het WT Stage Café weer een 
Koninginnenach in het Witte The-
ater, en ook dit jaar weer met een 
superband The Nepstars. De Nep-
stars is het vrolijke antwoord op 
de arbeidsvitaminen, want deze 
ultieme coverband speelt de hits 
waarvan je blij was dat je ze ver-
geten was. Voor een ieder die wel 

van goede muziek en een feestje 
houdt zijn The Nepstars een abso-
lute aanrader, het enthousiasme en 
speelplezier knalt werkelijk van het 
podium af. Dus pak je oranje t-shirt 
uit de kast of stof je oranje pruik af 
en kom vrijdag om 22.00 uur naar 
het Stage Café om er samen met 
de Nepstars een bruisend feest 
van te maken. De toegang is gratis.

Kunstmarkt
en folkmuziek
in Fort Zuid
Spaarndam - Op zondag 1 
mei is er van 11.00 tot 17.00 uur 
kunstmarkt in Fort Zuid. Zo-
wel binnen, als buiten staan al-
lerhande kramen waar diver-
se kunstvormen te zien zijn zo-
als, schilderijen, sieraden, beel-
den, zelfgemaakte boekjes, hoe-
den, sjaals, tassen en dergelijke. 
Vanaf 15.00 uur is er een optre-
den van Melody Jane, een solo-
artiest die Amerikaanse folkmu-
ziek zingt en zichzelf daarbij be-
geleidt op gitaar. Ze speelt veel-
al oude folksongs, die soms al 
geschreven zijn tussen 1890 en 
1945. Maar ook liedjes geschre-
ven door bijvoorbeeld heden-
daagse Amerikaanse folkmuzi-
kanten, die verwijzen naar deze 
tijden, of geschreven zijn in de-
ze traditie, pronken op de setlijst 
van Melody Jane. Zij speelt deze 
muziek op eigen wijze en heeft 
daardoor een herkenbare sound. 
Melody Jane speelt in kroegen, 
bij feestjes, evenementen en an-
dere gelegenheden. Waar ze ook 
heen gaat, een vrolijke noot en 
gezelligheid komen altijd mee! 
Fort Zuid ligt aan de Boezem-
kade in Oud-Spaarndam, met 
vrije parkeergelegenheid en de 
toegang is gratis. Zie www.fort-
zuid.nl.

Felison Brass 
in Grote of 
Sint Bavokerk
Regio - Op zaterdag 30 april, 
Koninginnendag, is Felison 
Brass uit Velsen-Noord  al vroeg 
te beluisteren in de Grote of Sint 
Bavokerk in Haarlem. Van 9.30 
uur tot 10.00 uur zal de Brass-
band een kort concert verzor-
gen als opening van het verder 
gevarieerde, muzikale ochtend-
programma in deze kerk. Onder 
leiding van Patricia Geertse, de 
nieuwe dirigent en muzikaal lei-
der van Felison Brass, belooft 
dit een spetterende start van 
Koninginnendag 2011 te wor-
den. Brassband Felison Brass 
is inmiddels een graag gezien 
orkest in de Noord-Hollandse 
hoofdstad. Gedurende het he-
le jaar is de band, in wisselen-
de samenstellingen, te vinden 
in Haarlem. Zo zijn de kersten-
sembles in Dickens-stijl tijdens 
de Anton Pieck Parade actief en 
is de complete Brassband een 
regelmatige gast tijdens de be-
kende Bavodag. Felison Brass 
zal Haarlem ook later dit jaar 
weer aandoen. Op 14 juli vind 
er een dubbel-concert plaats, 
tezamen met de bevriende 
Schotse Brassband Perthshire 
Brass. Dit verrassende concert 
zal plaatsvinden in hartje cen-
trum, nabij of, bij slecht weer, in 
de Grote of Sint Bavokerk. Ze-
ker iets om alvast in de agenda 
te noteren!
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Ontbijt aan de waterkant
Driehuis - Voor Strawberries 
Dames 1 stond zaterdagochtend 
de inhaalwedstrijd tegen Haar-
lem op het programma. Hier-
door konden de speelsters pas 
een dag later aan het Strawber-
ries Easter Tournament begin-
nen. Om het leed enigszins te 
verzachten besloot het begelei-
dingsteam bestaande uit Simon 
de Hoog en Friso Huizinga om 
een paasontbijt te organiseren. 
Villa Westend, gelegen op een 
steenworp afstand van Haarlem, 
wilde wel meewerken aan dit 
plan, alhoewel eigenaresse Dana 
Reek benadrukt dat Villa Wes-
tend normaal gesproken pas om 
10.00 uur open gaat. Vanwege 

het prachtige weer werd het een 
uitstapje dat niet zou misstaan in 
de voorbereiding van een hoofd-
klasseclub. Het luxe paasontbijt 
werd aangeboden door hoofd-
sponsor Zebra Uitzendbureau 
B.V. en Villa Westend.
De wedstrijd tegen Haarlem ein-
digde in een 1-1 gelijkspel. Door 
een goal vlak na rust van Noor-
tje Visser leek Strawberries af te 
stevenen op een overwinning, 
maar Haarlem kwam in de slot-
fase toch langszij. Vermeldens-
waardig is dat Dames 1 een dag 
later wél het eigen paastoernooi 
won, maar dat zet helaas geen 
zoden aan de dijk in de strijd om 
promotie.

Bloemendaal niet verder in EHL
Drama op eigen veld
Regio - De penningmeester van 
HC Bloemendaal zal met een 
goed gevoel terugkijken op de 
vier dagen durende knock-out-
fase van de Euro Hockey League 
(EHL). Het eten en vooral het 
drinken was niet aan te slepen 
en de kassa rinkelde onophou-
delijk. Maar vermoedelijk is hij 
wel de enige die blij is. De teleur-
stelling was groot nadat Bloe-
mendaal in de kwartfinale zon-
dagmiddag was uitgeschakeld 
door Oranje Zwart. Door het ont-
breken van ‘s werelds beste hoc-
keyers Teun de Nooijer en Jamie 
Dwyer ontbrak de creativiteit op 
het middenveld die Bloemendaal 
bijkans onoverwinnelijk maakt. 

De thuisploeg kwam nog wel op 
een gelijke hoogte door een goal 
van Martijn van Mierlo en sleep-
te daarmee een verlenging uit 
het vuur, maar daarin werd niet 
gescoord. In de shoot-outs beze-
gelden missers van Ronald Brou-
wer (foto) en Laurence Docher-
ty de uitschakeling. Zaterdag-
middag had Bloemendaal nog 
een prestatie van formaat gele-
verd door regerend EHL-winnaar 
UHC Hamburg uit te schake-
len. In die wedstrijd speelde De 
Nooijer wel, waarmee meteen is 
aangetoond dat het meespelen 
van de beste speler ter wereld 
direct van invloed is op het re-
sultaat. (foto: Ferry van Bruggen)

Schoolvoetbaltoernooi 
wederom groot succes
Velsen- Het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi dat dit jaar van 
21 maart tot en met 21 april werd 
gehouden is afgelopen donder-
dag met een aantal spannende 
finalerondes afgesloten in het 
Tata Steel Stadion
aan de Minister van Houtenlaan 
in Velsen-Zuid. Het begon alle-
maal op 21 maart op de voetbal-
velden van RKVV aan de Wolff 
en Dekenlaan in Driehuis waar 
de meisjes E in de eerste pou-
les het spits mochten afbijten. 
Ook voor deze jonge meisjes 
hadden de diverse begeleiders 
en trainers al de nodige advie-
zen in petto zoals: ‘goed naar de 
bal blijven kijken en kijk wie er 
vrij staat als je aan de bal bent.’ 
Louis van Gaal had geen beter 
adviezen kunnen geven.
Niet alleen het goede weer tij-
dens deze periode maar zeer ze-
ker ook de, al jaren, belangeloze 
inzet van de scheidsrechters, die 
dit jaar in totaal 340 wedstrijden 
moesten fluiten, hebben een be-
langrijke bijdrage geleverd aan 
dit succesvolle toernooi. Maar 
natuurlijk ook dankzij de vele 

andere vrijwilligers die de orga-
nisatie en de uitvoering vlekke-
loos deden verlopen. Mede-or-
ganisator Gerhard Verwoort ver-
telt: ,,Als je nagaat dat er in to-
taal 1619 kinderen mee hebben 
gedaan, ingedeeld in 157 teams, 
dan begrijp je dat er organisato-
risch nogal wat bij komt kijken.’’
Na alle voorgaande wedstrijdda-
gen bleven er uiteindelijk acht 
scholen over die hun opwach-
ting mochten maken in het gro-
te stadion en die door een groot 
aantal ouders en klasgeno-
ten hartstochtelijk werden toe-
gejuicht. Van de meisjes E wa-
ren dit de Jan Campert 2 tegen 
Brederode Dalton 1 met als uit-
slag 6-1; van meisjes D waren 
dit Beekvliet 1 en Klipper Zee-
wijk 1 met als uitslag 8-1; van 
jongens E  moesten Jan Cam-
pert 3 en Kompas West 1 tegen 
elkaar spelen en werd het in de 
tweede verlenging 2-1. En ten-
slotte de finale: Pleiaden 1 tegen 
Vuurtoren West 1 die door Pleia-
den 1 (foto) na twee keer 20 mi-
nuten werd gewonnen met 3-1. 
(Joop Waijenberg) 

Veel mis bij 
controle
IJmuiden - De politie zag dins-
dagavond op het de Minister van 
Houtenlaan een auto rijden die, 
bij navraag van het kenteken, 
niet verzekerd bleek te zijn. Toen 
de agenten de auto aan de kant 
wilden zetten ging deze er van-
door. Na een korte achtervolging 
stopte de bestuurder op het Ti-
beriusplein. De man, een 38-ja-
rige Haarlemmer, bleek teveel 
te hebben gedronken en hij had 
geen geldig rijbewijs. De bijrij-
der, een 19-jarige Haarlemmer, 
rookte een joint. Hierop is het 
voertuig doorzocht op aanwezig-
heid van meer verdovende mid-
delen. De politiemensen troffen 
in de auto een niet van echt te 
onderscheiden nepvuurwapen 
aan. Beide mannen zijn aange-
houden en ingesloten voor na-
der onderzoek. De auto is in be-
slag genomen. De politie maakt 
proces-verbaal op.

IJmuiden - De politie hield dins-
dagavond in de Trompstraat drie 
verdachten aan voor openlij-
ke geweldpleging. Het drietal, 
twee IJmuidenaren van 20 en 18 
jaar en een 21-jarige Alkmaar-
der, wordt ervan verdacht een 
19-jarige IJmuidenaar gesla-
gen te hebben. De reden waar-
om dit is gebeurd is nog niet be-
kend. De 19-jarige man liep hier-
door in ieder geval een gebroken 
tand op. De 21-jarige Alkmaar-
se verdachte is dinsdagavond 
verhoord en weer in vrijheid ge-
steld. De twee IJmuidense ver-
dachten zijn ingesloten. De po-
litie onderzoekt de zaak.

Openlijke 
geweldpleging

Boerderijschilderijtjes 
maken in PVM
Driehuis - In het kader van het 
International Award For Young 
People lopen Nouriya Kruithof 
en Volkan Dur uit groep 8 van 
Kompas-Oost een maatschap-
pelijke mini-stage in het Pieter 
Vermeulen Museum. Helemaal 
passend bij de tentoonstelling 
Toverboerderij kunnen kinde-
ren onder begeleiding van deze 
twee stagiaires en een vrijwilli-
ger van het museum op  woens-
dag 4 en 11 mei een boerderij-
schilderijtje maken in het Pieter 
Vermeulen Museum. Tijdens de 
voorbereiding op deze activiteit 
hebben de stagiaires de schil-
derijtjes alvast voorzien van een 
hemelsblauwe Hollandse voor-
jaarslucht en zijn enkele boerde-
rijdieren al voorgetekend. De be-
zoekers  kunnen deze dieren dan 
zelf inschilderen. Samen met een 
grasland, bloemetjes etc. kun-

nen ze er een gezellig boerde-
rijschilderijtje van maken. Willen 
de kinderen naar eigen inzicht 
een schilderijtje maken dan kan 
dat natuurlijk ook. De activiteit is 
bestemd voor kinderen vanaf 6 
jaar. Beide dagen is het knutse-
len van 13.30 tot 14.30 uur. Er is 
ruimte voor 15 kinderen per keer 
dus geef je op tijd op. De Kosten 
zijn: 1,50 euro naast de entree: 2 
euro voor kinderen en 2,50 euro 
voor volwassenen. Graag opge-
ven via telefoonnummer 0255–
536726 of info@pieter-vermeu-
len-museum.nl.
Naast het schilderen kunnen de 
kinderen een bezoek brengen 
aan de interactieve tentoonstel-
ling Toverboerderij. Er zijn diver-
se spelletjes en verkleed als boer 
of boerin kunnen de kinderen  
met een toverstafje de dieren 
van de boerderij laten praten.

Velserbroek – Tijdens de vie-
ring van Koninginnedag in Velser-
broek zal het Velser Amusements 
Orkest voor de muzikale omlijsting 
zorgen. Na een aantal succesvolle 
optredens in diverse zorgcentra in 
de regio, zal dit de muzikale vuur-
doop voor dit vrij nieuwe orkest 
zijn. Er zal een optreden om 10.00 
uur zijn, en eentje om 11.00 uur, op 
het Vestingplein. Ook zal het orkest 
aanwezig zijn met een informatie-
stand, waar de aandacht alvast ge-
vestigd zal worden op het komen-
de notenfeest. Voor kinderen zal er 
een wedstrijd tuinslangblazen zijn. 
Het repertoire van het Velser Amu-
sements Orkest is heel divers en zij 
noemen zich niet zonder reden een 
amusementsorkest. Zij willen het 
publiek amuseren en doen dit op 
enthousiaste wijze. In de hoop, dat 
het publiek actief mee gaat doen, 
zodat het een echt Koninginne-
feest kan worden. Nu maar hopen 
dat de zon ook meewerkt.

Amusements 
Orkest op 
Koninginnedag
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‘Gouden Ei’ is weer gevonden
Santpoort-Noord - ,,Tante Eef, 
waar ligt het ‘Gouden Ei’?”, vraagt 
een klein meisje. ,,Dat ga ik na-
tuurlijk niet zeggen”, zegt Tante Eef 
door een microfoon.
Rondrennende kinderen, verklede 
paashazen, enthousiaste vrijwilli-
gers en verstopte eieren. Afgelo-
pen zaterdag was het tijd voor het 
traditionele paaseieren zoeken in 
de speeltuin in Santpoort-Noord. 
Om 13.50 uur stonden zaterdag 
tientallen kinderen te dringen voor 
het hek van de speeltuin. ,,Tante 
Eef, mag het hek alsjeblieft open?”, 
vraagt een klein meisje. Om 14.00 
uur gaat het hek open en de kin-
deren stormen naar binnen. On-
der de glijbaan, in vuilnisbakken, 
achter bankjes. Overal wordt ge-
speurd naar de verstopte paasei-
eren. Als je een wit ei gevonden 
hebt, maak je kans op een choco-
ladepaashaas. ,,Je mag maar één 
wit ei per keer inleveren. Anders is 
er niks meer voor de kinderen die 
later komen”, zegt Tante Eef tegen 
een jongetje dat met een handjevol 
witte eieren aan komt lopen. 
Naast de witte eieren zijn er ook 
een groen en een geel ei die al snel 
gevonden zijn. De vondst van het 
‘Gouden Ei’ laat nog op zich wach-
ten. Daarom geeft Tante Eef na een 
uur een hint. ,,Het ‘Gouden Ei’ ligt 
vanaf de berg naar het terras toe”, 
vertelt Tante Eef tegen de groep 
kinderen, die vervolgens snel een 

gedeelte van de speeltuin nog een 
keer afspeurt. ,,Het is echt heer-
lijk om met die kinderen te werken. 
De puurheid van die kinderen vind 
ik leuk. Zo spontaan en open. Het 
levert je energie op”, vertelt Betty 

Wagner , die ongeveer 25 jaar als 
vrijwilligster werkt in de speeltuin. 
Volgens haar is er een verschil met 
betrekking tot het aantal vrijwilli-
gers vergeleken met vroeger. ,,Te-
genwoordig zijn er te weinig vrij-
willigers. Dat komt door de wel-
vaart waar je in leeft”, vertelt Betty. 
Hans Voorting werkt ook ongeveer 
25 jaar als vrijwilliger in de speel-

tuin. Tijdens het paaseieren zoeken 
is hij de paashaas die de ondertus-
sen gesmolten chocoladen paas-
eitjes uitdeelt. ,,Oh oh, wat is het 
heet”, zegt hij als hij de kop van zijn 
paashaaspak eraf haalt. Naast het 
vrijwilligerswerk in de speeltuin or-
ganiseert hij dit jaar voor de der-
tigste keer het straatvoetbal tijdens 
de Santpoortse Feestweek. ,,Als de 
kinderen het naar hun zin hebben 
dan geeft dat veel voldoening. Ik 
ben bijna zeventig maar zo voel ik 
me niet”, vertelt Hans Voorting. 
De inmiddels anderhalf uur duren-
de zoektocht naar het ‘Gouden Ei’ 
stopt na een kreet van de achtjari-
ge Melle. Het ei lag in een struik in 
de vorm van een erehaag. Hij krijgt 
een verrassingspakket en een be-
ker met een gouden ei, waarna hij 
op de foto gaat met Tante Eef en 
de paashazen. Het ‘Gouden Ei’ is al 
jaren moeilijk te vinden geweest. 
,,Het ‘Gouden Ei’ heeft bijvoorbeeld 
een keer onder de entreetafel, in 
de band van de jeep en tussen een 
stapel tegels gelegen”, vertelt Tante 
Eef. De zoektocht naar het ‘Gouden 
Ei’ zal volgend jaar opnieuw van 
start gaan. Daarnaast vertelt Tante 
Eef dat de speeltuin dit jaar 65 jaar 
bestaat en er een boekje uitkomt 
met onder andere de geschiedenis 
van de speeltuin. 3 September zal 
er een groot feest zijn in de speel-
tuin ter gelegenheid van het 65-ja-
rig bestaan. (Anne Kruijsen)

Vanwege actie op vakantieveilingen

Gezellig druk bij Rhodos
IJmuiden – Het was altijd al aar-
dig druk bij Grieks Specialiteiten 
Restaurant Rhodos aan het Plein 
’45. Sinds een maand is het er top-
druk, elke avond zit de zaak afge-
laden vol met gasten. Mensen, die 
spontaan besluiten dat ze bij de 
Griek gaan eten, worden meest-
al teleurgesteld. Er is simpelweg 
geen plek meer. Eigenaar Mike 
heeft een simpele verklaring voor 
dit fenomeen: ,,Vakantieveilingen.’’
Een neef van Mike, die een res-
taurant in Wageningen heeft, bood 
maaltijden aan via www.vakantie-
veilingen.nl. Deze actie was een 
groot succes. Mike heeft zich er in 
verdiept, dacht er over na en be-
sloot ook online te gaan. Hij stel-
de een menu samen waarbij men-
sen de keuze hadden uit drie voor-
gerechten, twee hoofdgerechten, 
twee nagerechten en koffie of thee 
na en bood dit via vakantieveilin-
gen aan. Het werkt grandioos en is 
een groot succes. Soms worden er 
wel vijftien maaltijden per dag ver-
kocht. Mike heeft de gasten zelfs 
in twee groepen per avond moe-
ten verdelen: de ene groep komt 
tussen 17.00 en 19.30 uur eten, 
daarna is de andere groep aan de 
beurt. Anders was er niet genoeg 
ruimte voor iedereen. De etentjes 
zijn geldig voor twee personen en 
soms maken mensen er echt een 
sport van. Ze willen dan met vrien-

den uit eten bij Rhodos en gaan al 
vroeg het internet op, om meerde-
re bonnen te ‘scoren’. ,,Dankzij va-
kantieveilingen mocht ik al men-
sen uit Almelo, Eindhoven, Leeu-
warden en Nijmegen begroeten, 
ze komen echt overal vandaan’’, 
aldus Mike. ,,Het is een groot suc-
ces.’’
Maar wie spontaan bij Rhodos wil 
komen eten en gewoon vanaf de 
menukaart wil bestellen, is natuur-
lijk ook altijd van harte welkom. 
Het is dan wel zo verstandig om 
vooraf even te reserveren. Sinds 
ruim twee jaar staat de moeder 
van Mike in de keuken en zij be-
reidt de originele Griekse gerech-

ten met veel zorg en aandacht. De 
gasten proeven dit. Verder werkt 
er een leuk, hecht team dat graag 
voor de mensen klaar staat. Sinds 
kort is het terras weer open, dus 
er kan op zwoele zomeravonden 
heerlijk buiten gegeten worden. 
Maar wie er even neer wil strij-
ken voor een lekker koel drankje, 
is ook welkom.
Restaurant Rhodos is gevestigd 
aan het Plein 45 nr. 4, telefonisch 
bereikbaar via 0255-512555. Voor 
eind mei staat er een leuke Griek-
se avond met live muziek op de 
planning. Hou voor de precieze 
datum de site in de gaten: www.
rhodos-ijmuiden.nl.

Ammoniakopslagtank 
tegen de vlakte
IJmuiden - Vorige week is begonnen met de sloop van een oude 
ammoniakopslagtank van DSM AGRO in IJmuiden. Met een grote 
grijper werden stukken uit de betonnen wand, van de voor de rest 
stalen tank, gegrepen. Door het zo ontstane gat kon je zo tegen de 
binnenkant van de tank kijken. Hoelang de werkzaamheden nog du-
ren is onbekend. (foto: Leo Tillmans)

Paassnelschaak- en 
damtoernooi Kijk Uit
IJmuiden - Op goede vrijdag 
22 april organiseerde schaak-
club Kijk Uit samen met dam-
club IJmuiden het jaarlijkse 
Paassnelschaak- en damtoer-
nooi. De opkomst was hoog 
waaronder een paar oudscha-
kers en jeugdige schaakgas-
ten van de Wijker Toren uit Be-
verwijk. Het was even puzze-
len voor wedstrijdleider Andre 
Kunst om de teams te vormen. 
Weldra begon het nerveuze 
geschuif, het timmeren op de 
klokken alsmede het gebrui-
kelijke geweeklaag. Tsja, met 
snelschaken en dammen telt 
niet alleen beter staan maar 
ook gewiekstheid en snelheid. 
Team (papa) Visser (foto) werd 
eerste en team Kunst tweede; 
zelfde aantal match- en bord-
punten, maar onderling resul-
taat gaf de doorslag. Uniek was 
dat kopman papa Visser maar 
een halfje uit 7 partijen scoor-
de, maar zijn adepten com-
penseerden dit ruimschoots. 

De beste schaker en dammer 
zaten onder de dames: Col-
leen Otten en Stella van Buu-
ren. De individuele prijzen voor 
de beste schakers en dam-
mers en de aanmoedigings-
prijs (minst aantal bordpun-
ten) bestonden uit six-packs 
bier en snoepgoed. Alle scha-
kers en dammers waren so-
wieso winnaar en gingen met 
eieren naar huis. Iets over de 
sfeer tot slot; ondanks het Ma-
ledivenweer was de opkomst 
prima. De speelzaal leek de-
ze avond omgedoopt te zijn tot 
het Vissershuys; de hele familie 
Visser was present met de lief-
tallige Mirjam achter de bedie-
ning; de roeptoeter van Kijk Uit 
deed ook zijn duit in het zakje 
en Casanova Ingmar moest de 
meiden weer van zich afslaan. 
Al met al een geslaagd evene-
ment en volgend jaar weer. 
Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl en www.damclubijmui-
den.nl.
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Alle kinderen sporten 
op De Blauwe Rog
Driehuis - De week van 16 tot 
en met 23 april stond in het te-
ken van de Nationale Sportweek. 
De Sportweek krijgt bij kinder-
dagverblijf De Blauwe Rog vorm 
door verschillende sportieve ac-
tiviteiten voor elke groep. Zo 
werd er op dinsdag een swin-
gende dansles georganiseerd 
voor alle peuters, konden de 
dreumesen zich heerlijk ont-
spannen tijdens een yogales op 
woensdag en hebben de baby’s 
genoten van een heerlijke mas-
sage op donderdag.
En voor de kinderen van de Bui-
tenschoolse Opvang was er op 
woensdag een workshop hoc-
key georganiseerd. Sport en be-
wegen is voor iedereen belang-
rijk. Op De Blauwe Rog hebben 
ze een gezellige maar zeer spor-
tieve week gehad. De week is 
afgesloten met een paasspeur-

tocht. Alle kinderen gingen op 
zoek naar de eieren die verstopt 
lagen in het park. Zij vonden niet 
alleen de eitjes maar kwamen 
ook nog de paashaas tegen… 
De ochtend werd bovendien af-
gesloten met een overheerlijke 
paaslunch.

Rozenbeekschool
rent voor rijst
Velserbroek - Vorige week 
woensdag hebben alle leerlin-
gen van de Rozenbeekschool 
meegedaan aan de sponsor-
loop ‘Rennen voor Rijst’. De Ro-
zenbeekschool helpt ieder jaar 
tijdens de vastentijd een goed 
doel. Dit jaar werd er geld inge-
zameld voor het voedselproject 
van Stichting VeloVelo.
Het voedselproject wordt gehou-
den op de basisschool in Casat. 
Hierdoor hoeven de kinderen 
niet meer op het land te werken, 
maar kunnen ze leren voor een 
diploma; onmisbaar voor een be-
tere toekomst!
Op de Floraronde gaf initiatief-
neemster van de stichting, Linda 
Selhorst, het startschot. Met een 
stempelkaart in de hand sprint-
ten alle kinderen weg bij de start. 
Af en toe een valpartij in de gro-

te drukte, maar vooral gecon-
centreerde gezichten. Iedereen 
wilde zoveel mogelijk rondjes lo-
pen! Langs het parcours stonden 
veel enthousiaste ouders, opa’s 
en oma’s en mensen uit de buurt 
om de kinderen aan te moedi-
gen. Het was een prachtig ge-
zicht om te zien dat de kinderen 
uit Velserbroek op zo’n sportie-
ve manier bijdragen aan de toe-
komst van de kinderen uit Casat.
De bijna 500 leerlingen van  
hebben vooraf familie, buren 
en vrienden gevraagd om ze te 
sponsoren. Op het Lentefeest 
van de school op zaterdag 21 
mei zal het opgehaalde bedrag 
overhandigd worden aan de ini-
tiatiefneemsters van Stichting 
VeloVelo, Linda Selhorst en Mar-
jolein van Wijk. Zie ook www.ve-
lovelo.info.

Straatvoetbal Santpoort 
tijdens Dorpsfeest
Santpoort-Noord - Over drie 
maanden is het jaarlijkse straat-
voetbaltoernooi tijdens Dorps-
feest Santpoort. Dit zal de 30ste 
editie van het toernooi worden  
en plaatsvinden op maandag 1 
augustus. De gebruikelijke lo-
catie is het Burg. Weertsplan-
soen, de aanvang is om 8.30 
uur. 
Met het o zo mooie unieke 
straatvoetbaltoernooi van vorig 
jaar nog op het netvlies, wil de 
organisatie laten weten dat in-
schrijven vanaf 1 mei weer mo-
gelijk is. Wees er snel bij, zodat 
je ervan verzekerd bent dat je 
kunt meevoetballen. Het toer-
nooi staat open voor de jeugd 
van 6 tot en met 13 jaar. Zowel 
jongens als meisjes zijn wel-
kom, ongeacht of je lid bent van 
een voetbalclub. Iedereen mag 
mee doen, misschien logeer je 
wel bij  familie. In de pauze is 
een wedstrijd voor kinderen on-
der de 6 jaar. De teams wor-
den door loting samengesteld, 
je kunt je dus niet als team in-
schrijven. Tijdens het toernooi 
zijn ook weer de spellen, pan-
na, gaten doel schieten en bal-

letje hooghouden en nog vele 
feestelijke extra’s vanwege het 
30-jarig jubileum. Zaterdag 30 
juli kan het programmaboek-
je worden opgehaald op het 
inschrijfadres Tulpenstraat 19, 
Santpoort, vanaf 10 uur. Voor 
inschrijving en inlichtingen, bel 
023-5370144 of 06-23334208 
of e-mail tulptrofee@quicknet.
nl. Kosten voor deelname zijn 
3 euro per persoon. Je kunt je 
ook opgeven of betalen op Ko-
ninginnedag op het kermister-
rein, vanaf 11 uur. Voor deze ju-
bileumeditie is de Club van 30 
in het leven geroepen, die het 
toernooi ondersteunt. Inwoners 
of bedrijven die graag willen 
sponsoren kunnen terecht via 
06-22094830 of kijk op www.
straatvoetbalsantpoort.nl. Er 
komt een grote jubileumlote-
rij met diverse mooie prijzen, 
waaronder een stedentrip, plas-
matelevisie, mini laptop en een 
fiets. Loten kosten 3 euro. Elk 
jaar gaan er weer 200 kinderen 
na het toernooi voldaan en met 
een glimlach naar huis en dat is 
zo mooi. Dus alle steun voor dit 
toernooi is van harte welkom.

Scouting Velserbroek 
betrekt nieuwe locatie
Velserbroek – Dinsdag is het 
tijdelijke onderkomen van Scou-
ting Velserbroek geplaatst aan 
de Hofgeesterweg. Nadat in 
2006 het huurcontract werd op-
gezegd vanwege de herinrich-
ting van de locatie aan de Van 
der Aartweg in Haarlem-Noord 
was Scouting Velserbroek dak-
loos.
Een zoektocht samen met de ge-
meente Velsen heeft geresul-
teerd in een tijdelijke plek aan de 
Hofgeesterweg. Een stuk van de 
parkeerplaats is in huur gegeven 
voor de scoutingactiviteiten. Uit-
eindelijk is het de bedoeling dat 
Scouting Velserbroek een defi-
nitieve plek vindt aan de Grote 
Buitendijk. Na het doorlopen van 

de raadsvoorstellen en het ver-
gunningentraject kan nu, op 26 
april 2011, overgegaan worden 
tot plaatsing van de unit!
Deze tijdelijke locatie wordt ge-
realiseerd met de steun van de 
gemeente Velsen die de aan-
sluiting van de unit op de nuts-
voorzieningen voor haar reke-
ning neemt en door het Rabo-
fonds, die een mooi bedrag heeft 
toegekend voor de realisatie van 
de keuken en de keukeninrich-
ting. De unit is bekostigd uit ei-
gen middelen. Vanaf 1 septem-
ber hoopt Scouting Velserboek 
van start te gaan met haar scou-
tingactiviteiten. Het bestuur en 
de scouts staan al jaren te trap-
pelen van ongeduld!

Trio van grote klasse
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Een interna-
tionaal top trio geeft op zondag 8 
mei om15.00 uur een concert in ’t 
Mosterdzaadje. Het zijn de fluitis-
te Elena Vyaznikova, de altvioliste 
Saeko Oguma en de harpiste Vic-
toria Davies. Hun programma  ‘A 
la Francaise’ bestaat uit muziek 
die beïnvloed werd door het Fran-
se Impressionisme. Zo worden 
werken uitgevoerd van Takemitsu, 
(trio) Damase, (fluit en harp) De-
bussy , (harp solo) en Bax (trio)
De franse componist Claude De-
bussy is een van de meest promi-
nente figuren uit de 20ste eeuw. 
Zijn impressionistische muziek 
waarin hij een wereld vol mythen 
en mysteries verklankte, beïn-
vloedde veel andere componisten. 
Victoria Davies soleert in de Ara-
besque uit 1888 van Debussy voor 
harp solo waarin op één thema 
prachtig wordt voortgeborduurd. 

Het spel van Victoria Davies ( En-
geland) is twee keer bekroond 
met de eerste prijs op het Lon-
don Harp Competition. Zij treedt 
op in alle grote zalen van Europa 
en het Verre Oosten. Het stuk van 
de Japanse componist Toru Take-
mitsu roept een meditatieve sfeer 
op en de combinatie harp, altvi-
ool en fluit weet hij een bijzonde-
re kleuring te geven. Oosters met 
toch ook de Franse harmonische 
en melodische taal. De altvioliste 
Saeko Oguma ( Japan) is verbon-
den aan het Concert Gebouwor-
kest waar zij plaatsvervangend 
soliste is. Zij won met grote over-
tuiging het eerste Nationaal Altvi-
oolconcours. 
De fluitiste Elena Vyaznikova ( 
Rusland) kwam na haar studie in 
Moskou naar Nederland waar zij 
in de Masteropleiding zit bij Har-
rie Starreveld.

Regio - Politiemensen stelden 
vorige week donderdagnacht 
een onderzoek in na een mel-
ding dat mensen een boot aan 
het stelen waren bij de Garen-
kokerskade/Kinderhuissingel in 
Haarlem. Ter plekke zagen de 
agenten inderdaad een rubber-
boot met daarin twee mannen. 
Beide mannen begonnen di-
rect te vertellen dat ze een boot 
‘los’ hadden gevonden. Na door-
vragen van de agenten bleek 
dat het verhaal aan alle kanten 
rammelde, zo had de getuige de 
mannen in de rubberboot zien 
varen met een boot erachter. De-
ze boot werd gevonden in de di-
recte omgeving. Uiteindelijk trof-
fen de agenten in de rubberboot 
een deel van een touw waarmee 
de tweede boot vast zat, maar 
ook gereedschap aan. Dit en het 
feit dat de mannen al eerder in 
verband zijn gebracht met dief-
stal van een boot, was voor de 
agenten voldoende de mannen 
aan te houden. De 49-jarige Lei-
denaar en de 48-jarige IJmuide-
naar zijn overgebracht naar een 
politiebureau en ingesloten voor 
verhoor. Er wordt een onderzoek 
ingesteld naar de oorspronkelij-
ke eigenaar van de boot.

Diefstal boot

Regio - Vorige week donder-
dagnacht kwam er rond 00.45 
uur een melding binnen dat er 
een vechtpartijtje had plaatsge-
vonden aan de Lange Veerstraat 
in Haarlem. Aangekomen op de 
locatie troffen agenten drie jon-
gens van 16, 18 en 19 uit respec-
tievelijk Aerdenhout, Haarlem en 
Heemstede en een 17-jarig meis-
je uit IJmuiden. Wat er zich pre-
cies heeft voorgevallen is nog 
niet duidelijk. De jongens be-
schuldigde de IJmuidense van 
bedreiging met een mes en an-
dersom werd er gesproken van 
mishandeling. Het meisje bleek 
inderdaad in het bezit te zijn van 
een mes. Hierop zijn alle vier de 
betrokkenen aangehouden en 
overgebracht naar een politiebu-
reau voor nader verhoor.

Aangehouden 
na ruzie

Santpoort-Noord - Maandag 
omstreeks 00.45 uur werd de 
assistentie van de politie inge-
roepen door een hotelier aan 
de Vlietweg. Een groep Engel-
se gasten onder invloed van al-
cohol veroorzaakte overlast en 
hadden vernielingen gepleegd. 
Hen werd de verdere toegang 
tot het hotel ontzegd. Een aan-
tal van hen bleef de orde ver-
storen en drie van hen zijn ver-
volgens aangehouden. Dat wa-
ren Engelsen van 26, 27 en 30 
jaar oud. Zij zijn voor nader on-
derzoek ingesloten.

Aanhoudingen 
na overlast
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OBS De Molenweid 
onderzoekt Velserbroek
Velserbroek - Het dorp Vel-
serbroek bestaat net als OBS 
De Molenweid 25 jaar. Maar de 
naam Velserbroek stond al in de 
13e eeuw op landkaarten ge-
schreven als naam van de pol-
der. 
Het Pieter Vermeulen Museum 
heeft de leskist Het Polder mys-
terie ontwikkeld en groep 7b 
van De Molenweid was de eer-
ste groep die dit mysterie heeft 
opgelost.
De kinderen voerden eerst in de 
klas tien verschillende opdrach-
ten uit, zoals het bekijken van 
oude landkaarten, het onder-
zoeken van de werking van een 

sluis, en wat  muskusratten met 
onze dijken doen. De leskist ein-
digde met een 12 kilometer lan-
ge puzzelfietstocht.
Gewapend met een routeboekje 
en een gps-systeem, werd er ge-
fietst op en langs de oude dijken 
van Velserbroek, het gemaal en 
de sluizen. 
De kinderen moesten allerlei op-
drachten doen, waarbij de bege-
leidende ouders onder de indruk 
waren van wat de kinderen er in 
de klas al over hadden geleerd. 
Tot slot zagen de kinderen de 
kleinste polder van Nederland, 
want ook die bevindt zich in Vel-
serbroek!

VSV geeft winst in 
slotfase uit handen
Velserbroek - Op een zonover-
goten sportpark De Hofgeest 
traden VSV en Kolping Boys te-
gen elkaar in het strijdperk.
In de openingsfase was Kolping 
de betere ploeg. Zij probeeer-
den zo goed en zo kwaad het 
ging te combineren op het dro-
ge en hobbelige hoofdveld in de 
Velserbroek en VSV kon hier in 
eerste instantie weinig tegen-
over stellen.
Gelukkig voor de Rood Witten 
stond het vizier van de Ouddor-
pers niet op scherp anders was 
er al voor de rust een negatie-
ve score opgelopen. VSV kreeg 
slechts één kansje maar Henk 
Martens kon zijn voet niet goed 
achter de bal krijgen en zijn 
schot ging over de lat.
Na de pauze pakte VSV de za-
ken beduidend energieker aan 
en was het duidelijk de boven-
liggende partij. Martens en Me-
ijer kregen goede kansen om de 
score te openen maar beide spe-
lers wisten dit niet te bewerk-
stelligen. Kolping kreeg zelfs de 
mooiste kans , maar beide spit-
sen trapten voor een verlaten 
doel over de bal heen.
Het inbrengen van El Kandousi 
zorgde voor nieuwe impulsen en 
het was deze speler die vijf mi-
nuten voor tijd op de paal schoot 
waarna Pitstra de rebound kon 
binnenwerken. De wedstrijd leek 
hierdoor beslist maar de realiteit 
was anders. Een aanvaller van 

de gasten slalomde door de VSV 
defensie en werd hierbij ver-
schillende keren aangetikt. Toch 
kwam hij voor het doel maar zijn 
schot ging over. 
De scheidsrechter besloot ech-
ter alsnog een vrije trap toe te 
kennen en met een specialist 
als Lagendijk in de ploeg is het 
dan oppassen geblazen. Dat hij 
een erkend specialist is bleek al 
spoedig, want boven het hoofd 
van doelman Cusell sloeg de bal 
via de onderkant van de lat bin-
nen. (1-1).
De domper had nog groter uit 
kunnen vallen want in de slotmi-
nuut ging spits Charik alleen op 
Cusell af maar zijn schot ketste 
op de benen van de doelman af.
Zo eindigde deze zeker niet 
grootse wedstrijd in een gelijk-
spel en schoten beide teams er 
niet al te veel mee op.
VSV 2 speelde in de ochtend te-
gen het sterke AFC’34 dat nog 
grote kansen op de tweede peri-
ode had. AFC was de hele wed-
strijd de bovenliggende partij en 
zij leken de partij dan ook te win-
nen maar de naar het front ge-
stuurde Michiel Spaans liet zien 
dat kansen benutten niet zo heel 
moeilijk hoeft te zijn en schoot 
vlak voor tijd de nauwelijks ver-
diende gelijkmaker binnen. Zo 
bleven de Velserbroekers in de 
race voor de derde en vierde 
plaats en de daaraan verbonden 
nacompetitieplaats.

Velserbroek - Politieagenten 
stelden vorige week woens-
dag omstreeks 21.00 uur een 
onderzoek in na de melding 
dat er werd gevochten aan de 
Boeier. Ter plekke bleek dat 
er door niet duidelijke oor-
zaak een onenigheid was ont-
staan tussen twee bewoners 
van de Boeier en een aan-
tal onbekend gebleven man-
nen en vrouwen. De 49-jari-
ge man was gaan kijken naar 
aanleiding van een hoop ge-
scheld dat hij op straat hoorde. 
Hij hoorde de oudste man van 
het stel een van de twee vrou-
wen uitschelden. Toen deze 
man de bewoner in het vizier 
kreeg, richtte hij zijn boosheid 
op hem. Hij schold hem uit en 
sloeg hem, waarna een hand-
gemeen ontstond. De zoon 
van de bewoner, een 18-jari-
ge jongen, kwam voor zijn va-
der op, waarna de jongere on-
bekende man zich er ook mee 
ging bemoeien. Uiteindelijk 
kwamen nog een onbekende 
man en vrouw zich met het in-
cident bemoeien, voordat ie-
dereen zijn weg weer vervolg-
de. De politie wil graag we-
ten wie de onbekend geble-
ven drie mannen een vrouw 
zijn. Getuigen of mensen die 
anderszins wat weten worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Getuigen van 
vechtpartij 
gezocht

Aannemersbedrijf  Holleman & Zn
Aannemersbedrijf Jan Konijn
Administratiekantoor Beliën
Adviesbureau VGW
Advimini BV Advies-en
administratiekantoor
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
Autobedrijf van Eck occasions
Automobielbedrijf Garage Jak
Automobielbedrijf Ruud Koks
Autoschade Kasius BV
Aviation Consultancy Holland
B & E ijzerhandel
Balletstudio Jolein
Banketbakkerij Wesseling
Berliz Trade 
Bijl Accountantskantoor
Blomberry Productions 
Boekhandel Bredero
Bol Primeurshop
Booy Optiek
BOSCH Sport Velsen

Boudestein Transport Beverwijk
Bouwbedrijf Jaap Sintenie B.V.
Bouwbedrijf Reynders 
Braaij Transport BV
Brood- en Banketbakker
Ben Vreman
Café Bartje
Café Brasserie De Wildeman
Café De Halve Maan
Carmen de Haan Praktijk
voor Communicatie 
Centrum voor Homeopathie & 
Vitaliteit Betty Schouten
Chris Uijtendaal 
Cire.nl
COAN Holding BV
D.A.P. Santpoort BV
De Bie Wegenbouw BV
De Santpoortse Verleiding
De IJswinkel
Derkx & Davidson BV
Dortmundt Kapsalon
Dreefstaete Pensioen Consultancy
Duineveld Transport BV
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 Vee- en Transportbedrijf
Fysiotherapeutisch Centrum 
Santpoort
GALL&GALL Van Setten
Gijs & Guus
Grafisch Centrum Cornegge
Grimas 
Gulf Trovato
Harddraverij Vereniging
Santpoort e.o.
Heeremans schilderwerken
Hoogeboom Steigers 
Hotel De Weyman
Hovenier Harry van Schooten
Hoveniersbedrijf All Gardens
ING Hypotheken Enrico Does
Janus Makelaardij 
Jerdort ICT systeembeheer en media
Joosten Projecten
Jos Kors Ambachtelijke Molenaar v.o.f.
Just shoes
Kaashandel L ‘Amuse
Kadogalerie.nl
Kapsalon Mod’elle
Kapsalon Seegers
Kapsalon Tjeerd Meinema 
Keurslager Dick Reus

Klussenbedrijf H. Boot
Kopiedruk Santpoort
Koppes Snacks
Korstanje BV
KUNTZ Beheer BV
Kwekerij LOEF
Landgoed Duin-en Kruidberg
Lunchroom Laantje
Le Breton
Lengerique
Loodgietersbedrijf
Anthony Wiegand 
M Lifestyle
MAAS Warmtetechniek
Macada Innovision BV
Manege Kennemergaarde
Massagecentrum Kennemerland
MatchWork
McDonald’s Santpoort-Noord
Midassearch.nl
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 
Kruidberg
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 Van Woensel
Schoonakker Schilders-
en onderhoudsbedrijf
Schoorl-vd Veldt, transport-
en verhuisbedr.
Shoarma Grillroom RAMSIS 
SNACKBAR PETER
Speelgoedzaak INTERTOYS
De Ballon
SPORTCENTRUM Santpoort
Stitchfield B.V. 
Stomerij Wasserij Slenders

Tandartsenpraktijk W.L. Thieme
Tandheelkundig Centrum TCSD 
Tekst in Zicht 
Timmerbedrijf Ben Wempe
Tobo Reklame
Tuincentrum Groenrijk Van Duijn
Tuincentrum R. Haan 
Van Schagen Grond- en graszoden
Van Waalwijk Van Doorn
Makelaars & Taxateurs
Visbeen Transport
Visser Tweewielers
Volta 1800 Installatietechniek 
Voordeelbundel.nl /
Voordeelmobiel.nl
Voorting Sportprijzen
VT BV
Weekblad Huis aan Huis
Weekblad Jutter/Hofgeest
WESCO Ijmuiden Apparatenbouw BV
Wieleman Vastgoed Advies & 
management
Wijnhuis Ten Bilt
Wijs Makelaardij
WilmsFloet orthopedie
Witteman Transport
Woestenburg Schoenmakers BV 
Yvonne Koedijker edelstenen

Oranjevereniging Santpoort-Noord bedankt al haar sponsors 
en kijkt uit naar een prachtige Koninginnedag op 30 april 2011!

Oranjevereniging Santpoort-Noord viert Koninginnedag dit jaar in een speciaal thema: beroemdheden!
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Velsen-Zuid - Zondag 1 mei 
treedt het popkoor Stemband 
op bij Informatieboerderij Zorg-
vrij in Spaarnwoude. Het en-
thousiaste koor komt uit Alk-
maar en zingt vier- tot zesstem-
mig maar ook solo’s. Met bege-
leiding van een live band bren-
gen ze een afwisselend repertoi-
re met nummers van onder an-
dere Caro Emerald, Train, Anouk 
en Waylon. Het gratis optreden 
is bestemd voor jong en oud 
en begint om 13.00 uur. Infor-
matieboerderij Zorgvrij ligt aan 
de Genieweg 50 in Spaarnwou-
de, 023-5202828. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Optreden 
popkoor 
Stemband

Verhalen razzia
Beverwijk 1944
vastgelegd
Regio - Op initiatief van de 
Stichting Kennemer Delta en Cor 
Bart heeft Radio Beverwijk de 
aangrijpende verhalen van onder 
andere Ted Duin, Lammert Bax 
en Elis de Bie, gijzelaars rond de 
Razzia in Beverwijk en Velsen-
Noord van 16 april 1944, vastge-
legd. De teksten zijn ingespro-
ken door Isabel Commandeur 
en Bob Blinkhof onder regie van 
Jeroen Bakker. Deze fragmen-
ten zullen te beluisteren zijn in 
het Radio Beverwijk program-
ma Zondamiddag Café op1 mei 
die geheel in het teken staat van 
de 4 mei herdenking. Het Zon-
dagmiddag Café is te beluiste-
ren tussen 16 en 18 uur bij Radio 
Beverwijk op 104.5 FM (kabel) of 
105.4 FM (ether). Deze fragmen-
ten zullen eveneens verschijnen 
op de website van de stichting 
Kennemer Delta, www.kenne-
merdelta.nl. Het inspreken van 
de verhalen heeft een diepe in-
druk achter gelaten op de spre-
kers Isabel en Bob.

‘Strijd met paard en menszijn’
Boek over leven Diane 
van der Vis-de Vries
Regio - Hoe hard en hoe mooi 
het leven kan zijn beschrijft 
Diane van der Vis-de Vries in 
haar boek ‘Strijd met paard en 
menszijn’. Ze groeide op in een 
gezin met twaalf kinderen in 
Heemskerk, verloor op 6-jarige 
leeftijd haar moeder en zwierf 
als 17-jarige eenzaam rond. 
Wat haar houvast bood waren 
paarden en later haar man en 
kinderen.

‘Houvast’ en ‘gevangenschap’ zijn 
twee woorden die de Beverwijk-
se ‘paardenfluisteraar‘ en moe-
der van vier veel bezigt tijdens 
het interview. Ze vertelt over haar 
zoektocht naar de houvast die ze 
als moederloos kind moest mis-
sen. Nog al te goed kan ze zich de 
dood van haar moeder herinneren. 
De onderlinge band tussen de kin-
deren was warm. Maar in het ge-
reformeerde gezin werden de kin-
deren streng opgevoed, waar Dia-
ne slecht mee kon omgaan.  Haar 
grootste geluk vond ze echter in 
de omgang met de dieren die haar 
vader had. Er waren paarden, po-
ny’s en geiten. De ponys’ en paar-
den waren half wild en Diane be-
reed ze zonder zadel. Op 17-jari-
ge leeftijd ging Diane uit huis. Ze 

zocht houvast bij andere gezin-
nen en bij vrienden, maar vond die 
niet. Een paar maal keerde ze te-
rug naar huis, tot haar vader het 
zat was en haar de toegang ont-
zegde. In die moeilijke tijd schreef 
Diane verhalen en gedichten die 
op anderen grote indruk maak-
ten. Na haar huwelijk en als moe-
der van vier kinderen vond ze rust. 
Een gedeelte van die rust vindt ze 
ook dankzij de paarden die zij al-
tijd had en die zij zelf trainde. Dat 
doet zij met haar stem en met ge-
baren. Daardoor kreeg zij de naam 
een paardenfluisteraar te zijn.

,,Mijn zesde paard, het dier dat ik 
nu heb, heet Trust, vertrouwen. Het 
is een brutaal paard. Letterlijk met 
vallen en opstaan heb ik aan zijn 
vertrouwen gewerkt. Daar heb ik 
veel van geleerd. Ik begrijp paar-
dentaal en gebruik de geest- en li-
chaamsmethode om een vertrou-
wensband te kweken. Over al die 
jaren van mijn leven, samen met 
paarden, schreef ik het boek ‘Strijd 
met paard en menszijn.’’
Voor meer informatie over het 
boek en over Diana’s methode: ht-
tp://members.ziggo.nl/henk.diane. 
Kijk ook eens op www.hofgeest-
ruiters.nl 

Lezing in 
Zee- en 
Havenmuseum
IJmuiden - ‘Opa, vertel eens 
wat over de oorlog.’ Hoe vaak 
wordt die vraag niet gesteld? 
Op woensdag 4 mei van 14.00 
tot 15.00 uur zal de heer Wil 
van Rixel, zelf opa, een lezing 
geven in het Zee- en Haven-
museum aan de Havenkade 
55 hoe hij als 12-jarige jon-
gen in Velsen-Noord de oor-
log ervaren heeft. De doel-
groep van deze lezing zijn kin-
deren van rond de 8 tot 12 jaar 
en hun opa’s, oma’s of ouders. 
De lezing is gratis toeganke-
lijk op vertoon van een geldig 
entreebewijs van het museum. 
Zie ook www.zeehavenmuse-
um.nl.

Finale IJmondpopprijs 2011
Zes bands strijden 
om grote prijzen
Regio - De finale van de 4e edi-
tie van de IJmondpopprijs staat 
voor de deur. Inmiddels traditie-
getrouw vindt de finale plaats op 
29 april, de nacht voor Koningin-
nedag. Zes bands uit de IJmond 
strijden om fantastische prij-
zen in de Nozem en de Non in 
Heemskerk. Via drie voorrondes 
wisten zij zich te plaatsen. 
De eerste voorronde vond plaats 
in IJmuiden in het Witte Thea-
ter en hier wonnen Ampsalad en 
Twice The Same. Quotes van de 
jury over AmpSalad: ‘Ondanks 
de hogere leeftijd in vergelijking 
met de andere bands klinkt de-
ze band, qua sound, nog lek-
ker jong en fris. De IJmond heeft 
een classic-rock band nodig, dus 
kom maar op!’ De jury over Twi-
ce The Same: ,,Twice The Same 
maakt sublieme meedein mu-
ziek, heftige deining dat wel, om 
zeeziek van te worden. Bas en 
drums ondersteunen elkaar naar 
grote hoogte.”
De tweede voorronde vond 
plaats in Beverwijk in Café Ca-
mille; State of Negation en 
Translated gingen overtuigend 
door naar de finale. De jury over 
State of Negation: ,,State of Ne-
gation maakt nummers die af 
zijn. Technische beheersing is 
dik in orde. Dit is gewoon steen-
goede metal.” En over Transla-
ted: ,,Translated is een band met 
goede energie. Slimme punk met 
eigenlijk nog te weinig pakken-
de melodieën. Losse presentatie 
en vol energie. Het staat als één 
team, heerlijk om te zien.” 
De derde voorronde werd ge-
houden in de Nozem en de Non 
te Heemskerk. Hier plaatsten Ju-
de en Dimaryp zich voor de fina-

le. De jury over Jude; ,,Sterk van 
Jude is de podiumpresentatie: ze 
hebben er schik in, de zangeres 
weet wat ze doet. Jude vermaakt 
het publiek!” En over Dimaryp: 
,,Sound en de zang kan beter en 
dan belooft het nog heel wat te 
worden.  Jullie zijn nog jong zat 
en er is nog veel ruimte om te 
groeien.”
De zes finalisten strijden om 
grote prijzen in de finale. Zo valt 
er een optreden te winnen op 
Beeckestijnpop (Hoofdpodium 
en Oxy-Podium), het Young Art 
festival, Koninginnedag bij Ca-
mille en Cafe Storing in Haarlem. 
Maar er zijn ook twee bands die 
blij gemaakt kunnen worden met 
twee dagen studiotijd. Elke band 
gaat in ieder geval met een prijs 
naar huis, want daar gaat het om 
bij de IJmondpopprijs.
Het belooft een zinderende 
avond te worden. Het spektakel 
vindt traditiegetrouw plaats tij-
dens Koninginnenacht op don-
derdag 29 april in de Nozem en 
de Non te Heemskerk. De deu-
ren zullen open gaan om 20.30 
uur en de entree bedraagt 5 eu-
ro. De presentatie is in handen 
van PP Fisher, Stroomstoring zal 
de avond aan elkaar draaien en 
na de uitslag nog zorgen voor de 
afterparty. Zie ook www.ijmond-
pop.nl. 
De IJmondpopprijs wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
gemeente Velsen, de gemeente 
Beverwijk, de gemeente Heems-
kerk, Beeckestijnpop, Young Art 
Festival, stichting Kunst en Cul-
tuur Beverwijk, Kingsquare, stu-
dio de Popbunker, studio J-P, de 
Nozem en de Non, Café Camille 
en het Witte Theater.

Hondenhaar is geliefde 
vulling voor kraaiennest
Velsen - In de tuin van fotografe Anja Vogel schijnen kraaien en 
musjes te profiteren van de aanwezigheid van een logé, een Golden 
Retriever die Asja heet. Alle plukjes haar die Asja in de tuin achter-
laat worden gebruikt om de nesten behaaglijk te maken voor de ei-
tjes die binnenkort worden verwacht. Wat zullen die jonge vogeltjes 
straks lekker kunnen slapen in hun hondenharen bedjes. 
(foto: Anja Vogel)

Moederdagfolder
van de Wereldwinkel
Velsen - Elk jaar zoeken naar 
een bijzonder Moederdagca-
deau? Kijk dan in de nieuwe fol-
der van de Wereldwinkels die 
onder de titel ‘Schattig’ mooie en 
leuke suggesties laat zien.
Sieraden uit onder andere Ne-
pal en India, handbeschilder-
de schalen uit Tunesië of een 
eveneens handmatig beschil-
derde theemuts. En om al die 
boodschappen milieuvriende-
lijk te vervoeren een Fair Bike 
Bag/fietstas van stevig canvas 
uit India. Ruim veertig jaar ge-
leden begon de Wereldwinkel 
IJmuiden met verkoop van kof-
fie en rietsuiker. En dat doen we 
nu nog maar met inmiddels een 
veel uitgebreider assortiment: 

vele soorten koffie, koffie pads, 
rijst met de daarbij behorende 
saus (Kaapse Kerrie, Bobotie) en 
diverse smaken chocolade. Niet 
kunnen kiezen? Alle producten 
zijn Fair Trade (door eerlijke han-
del met een goede prijs voor de 
producenten) en dat is uw bij-
drage aan een wereld zonder ar-
moede en onrecht.
De folder wordt deels huis aan 
huis verspreid maar is ook te be-
stellen bij het secretariaat van de 
Wereldwinkel IJmuiden, telefoon 
0255-534967 en natuurlijk in de 
winkel zelf. De Wereldwinkel is 
elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur geopend en is te vinden op 
de hoek Lagerstraat/Stolstraat in 
IJmuiden.
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45-Jarig bestaan Duin 
en Kruidberglopers
Santpoort - Deze loopgroep, 
die in 1966 het levenslicht aan-
schouwde, viert dit jaar het feit 
dat 45 jaar geleden de eerste 
deelnemers zich verenigden in 
een groep die zich de ‘Duin en 
Kruidberglopers’ noemden.
Deze naam vond zijn oorsprong 
in het gegeven dat de groep des-
tijds begonnen is met hardloop-
trainingen op het landgoed met 
deze naam en om het makke-
lijk te maken werd deze naam 
ook voor de lopersgroep geko-
zen. Ruud Porck, voorzitter van 
deze club, vertelt vol enthousi-
asme over deze groep die al ve-
le jaren voor een groot gedeelte 
uit dezelfde deelnemers bestaat. 
,,We zijn eigenlijk een uniek club-
je zonder statuten, reglemen-
ten en dergelijke. Onze onderlin-
ge band bestaat uit de volgen-
de ingrediënten: sportiviteit, na-
tuur, gezelligheid en passie en ie-
dereen heeft op de een of ande-
re manier een rol binnen onze lo-
persgroep.’’ 
Ieder zaterdagochtend verzame-
len de deelnemers zich om negen 
uur bij het verzamelpunt waar-
na eerst begonnen wordt met het 
doen van de nodige oefeningen 
om de spieren los te maken. De 
oefeningen tijdens de gezamen-

lijke warming up worden voor-
gedaan door eigen mensen uit 
de groep die ook de verschillen-
de groepen begeleiden. Afhanke-
lijk van het niveau waarop men-
sen willen meedoen kan men 
zich aansluiten bij de A-, B- of 
C-groep waarbij het verschil ligt 
tussen echt hardlopen tot flink 
doorwandelen, dus voor elk wat 
wils. Ook worden door de eigen 
mensen diverse activiteiten ge-
organiseerd zoals de Midzomer-
avondloop en de Sylvesterloop.
,,Deze loopgroep, met hoofdza-
kelijk vaste deelnemers uit IJmui-
den en omstreken, bestaat uit 
een vaste en fijne club mensen 
die het leuk vinden om sportief 
bezig te zijn en daarbij kunnen 
genieten van de prachtige om-
geving waar je ’s morgensvroeg 
herten en reeën tegen kunt ko-
men. En voor de kosten hoeft nie-
mand het te laten want we vra-
gen een kleine bijdrage van 15 
euro per jaar’’, aldus Ruud. 
Wat hij graag zou zien is dat er 
wat meer aanmeldingen van jon-
geren zouden komen, daar het 
percentage ‘grijze hoofden’ mo-
menteel toch wel de meerderheid 
vormt. Meer informatie en foto’s 
staan op www.duinenkruidberg-
lopers.nl.

Velsen - Wist u dat de gemeen-
te Velsen een regeling kent voor 
als u al geruime tijd op de bij-
standsnorm zit? Als u al enke-
le jaren een inkomen heeft op 
de voor u geldende bijstands-
norm dan kunt u gebruik ma-
ken van de langdurigheidstoe-
slag van de gemeente Velsen. 
Om hiervoor in aanmerking te 
komen gelden de volgende voor-
waarden: U bent tussen de 23 en 
65 jaar. U hebt de afgelopen 36 
maanden geen inkomen gehad 
dat hoger is dan de voor u gel-
dende bijstandsnorm. U beschikt 
niet over een vermogen dat gro-
ter is dan de wettelijk vastgestel-
de grenzen van 5.555 euro voor 
alleenstaanden en 11.110 eu-
ro voor alleenstaande ouders en 
gehuwden. Bent u woonachtig in 
de gemeente Velsen en denkt u 
hiervoor in aanmerking te komen 
of zou u meer informatie willen 
over de regelingen en voorzie-
ningen vanuit de gemeente Vel-
sen dan kunt u contact opnemen 
met de Formulierenbrigade. Even 
langskomen, kan natuurlijk ook 
altijd. Lukt dat niet dan komt de 
formulierenbrigade bij u thuis. U 
kunt ook bellen naar telefoon-
nummer: 088-8876900 of  mai-
len naar formulierenbrigadevel-
sen@socius-md.nl Loket Velsen 
voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
Rijnstraat 2.

Formulieren-
brigade

Reportages over 
carrouselvergaderingen
Velsen - Een week na het vast-
stellen van de Visie op Velsen 2025 
stonden er alweer vier carrousel-
vergaderingen op de agenda van 
de gemeenteraad. In deze sessies 
op donderdag 21 april ging het 
over de economische agenda 2011-
2014, de procedures bij ruimtelijke 
plannen en KIMO.
De economisch agenda bestaat uit 
meerdere delen. Donderdag kwa-
men recreatie & toerisme en haven 
& industrie aan de orde. De agenda 
is tot stand gekomen in dialoog met 
het bedrijfsleven en organisaties, 
die via een aantal ronde tafelconfe-
renties actief hun inbreng hebben 
gehad. Vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven waren donderdag ook 
aanwezig om samen met de raads-
leden de economische agenda te 

bespreken. De procedures rond 
ruimtelijke plannen betroffen voor-
al de participatie van burgers en 
het informeren en raadplegen van 
de raad bij ruimtelijke plannen. De 
nieuwe Wet op de ruimtelijke orde-
ning en de eveneens nieuwe Wet 
op de omgevingsvergunning ga-
ven aanleiding om deze procedu-
res tegen het licht te houden. KIMO 
is een milieuorganisatie van Noord-
Europese kustgemeenten, waaron-
der Velsen, gericht op het schoon 
houden van de Noordzee. Donder-
dag gaf de secretaris van KIMO 
een uitgebreide presentatie aan de 
raadsleden. Seaport TV was er bij 
en maakte een reportage, die tot 
zaterdagavond om 11.00 uur, 17.00 
uur en 21.00 uur wordt uitgezon-
den. Zie ook www.seaportplaza.nl.

Acupunctuur Santpoort
Santpoort-Noord – Acupunc-
tuur Santpoort is een prak-
tijk voor Chinese geneeswijze. 
Het is één van de disciplines 
die gehuisvest zijn in de pas-
torie aan de Frans Netscher-
laan 12a (naast de Naaldkerk). 
Op de begane grond zijn drie 
mondhygiënistes gevestigd, op 
de eerste verdieping bevindt 
zich het centrum voor Home-
opathie en Vitaliteit. Hier is nu 
ook sinds kort elke dinsdag In-
eke Tacken-Hollander aan-
wezig. Zij maakt gebruik van 
verschillende therapieën vol-
gens de traditionele Chinese 
geneeswijze. Guasha bijvoor-
beeld is een ontgiftings- en sti-
muleringstherapie, waarbij met 
een jadesteen en olie langs het 
lichaam wordt gestreken om 
blokkades te zoeken en weg te 
halen. Ook kunnen mensen er 
terecht voor acupunctuur, tui-
na (dieptemassage), kruiden-
therapie en laserpunctuur. De 
nieuwste methode van traditi-
onele acupunctuur is de inno-
vatieve Low Level Laserthera-

pie, een lichttherapie waarmee 
pijnloze acupunctuur zonder 
naalden mogelijk is. Het is ook 
uitermate geschikt voor kinde-
ren. Deze unieke fotodynami-
sche lichttherapie is uitgebreid 
met blauw licht voor het be-
handelen van huidziektes zo-
als onder andere acné, exceem 
en neurodermitis en meer. 
De eeuwenoude Oosterse ge-
neeswijzen, die Ineke Tacken-
Hollander hanteert, hebben 
als doelstelling de verhoging 
van het normale genezings-
proces en/of pijnbestrijding 
bij bijvoorbeeld spierblessu-
res, ontstekingsklachten, sla-
peloosheid, gewrichtsklachten 
en stress. 
Behandeling volgens afspraak 
is mogelijk zonder tussen-
komst van de huisarts. De 
meeste ziektekostenverzeke-
ringen vergoeden de behan-
deling geheel of gedeeltelijk. 
Voor meer informatie is Ineke 
Tacken-Hollander bereikbaar 
via 06-47948132. Zie ook www.
acupunctuursantpoort.nl.

Publieksdag 
Forteiland
IJmuiden - Zondag 1 mei is het 
Forteiland IJmuiden weer open 
voor bezoek. Deze keer geen sol-
daten van vroeger, geen carbid 
schieten, geen dokters of ver-
pleegsters en geen in de gevan-
genis opgesloten boef. Wel zijn 
er meeuwen, heel veel meeu-
wen. De westkant van het Fort-
eiland is door deze vogels in be-
slag genomen. Enorme aantallen 
zijn bezig te nestelen en van het 
terrein een grote broedplaats te 
maken. Het is een lust voor het 
oog om ze bezig te zien. Van-
af het hoge platform kunt u dit 
schouwspel rustig en veilig be-
kijken. Natuurlijk kunt u ook ge-
nieten van een twee uur durende 
rondleiding. Deskundige gidsen 
leiden u door het pantserfort. De 
welput met zijn mysterieuze ge-
schiedenis en de geheimzinnig 
huilende hond. Dwalend door dit 
Nederlandse verdedigingswerk 
zult u zich verbazen over het 
vroegere militaire leven. Het was 
een hard en sober bestaan. Na-
tuurlijk worden de Duitse bun-
kers en loopgraven niet verge-
ten. In de koepelzaal van het fort 
kunt u wat eten en drinken. De 
afvaarten vanaf de Kop van de 
Haven met de rondvaartboot Ko-
ningin Emma zijn om 11.00, 12.45 
en 15.15 uur. Vertrek om 13.00, 
15.10 of om 17.15 uur. Zie ook 
www.ijmuidenserondvaart.nl en 
www.fortijmuiden.nl.

Gewond na aanrijding
IJmuiden - Op de Planeten-
weg ontstond vorige week 
donderdag omstreeks 14.20 
uur een aanrijding waarbij een 
fietser gewond raakte.
De 77-jarige fietser werd door 
een 53-jarige Amsterdam-
se automobilist aangereden. 
De automobilist zag bij het 
oversteken de fietser over het 
hoofd. De bejaarde man is met 

hoofd- en mogelijk hersenlet-
sel vervoerd naar een zieken-
huis, waar hij is opgenomen.
De Amsterdammer is, zoals ge-
bruikelijk in dit soort situaties, 
aangehouden voor verhoor en 
overgebracht naar een politie-
bureau. 
De brandweer heeft het weg-
dek schoongespoten. (foto: Mi-
chel van Bergen)
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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 muzikale intermezzo’s

18.45 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

19.35 uur Muzikale bijdrage door IJmuider Harmonie en gemengd 
koor Obelisk  

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 Herdenkings-
monument, gelegenheid tot individuele bloemlegging

20.15 uur Einde programma

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

Vrijmarkten in Velsen
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen. Op al-
lerlei plekken bieden kinderen en 
volwassenen hun spulletjes aan. 
De gemeente stelt daar een aan-
tal voorwaarden aan om ervoor te 
zorgen dat er geen brandgevaarlij-
ke en onveilige situaties ontstaan 
en dat ook de hulpdiensten goed 
hun werk kunnen doen.

Ook aan de belangen van onderne-
mers die hun winkels willen openen 
wordt gedacht. De vrijmarkt tijdens 
Koninginnedag is bedoeld voor kinde-
ren en volwassenen en niet bestemd 
voor commerciële doeleinden. Daar-
om heeft de gemeente een aantal voor-
waarden opgesteld, zodat de vrijmarkt 
voor iedereen een leuke belevenis 
wordt. De voorwaarden staan op www.
velsen.nl en op de mededelingenpagi-

na elders in deze krant. Alle kooplie-
den worden dringend verzocht na af-
loop geen koopwaar en afval op straat 
achter te laten maar in de daarvoor be-
stemde bakken te deponeren

Milieuonderzoek
terrein Heerenduinweg
De Milieudienst IJmond doet on-
derzoek naar de aanwezigheid 
van hechtgebonden asbest in 
het park aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden. In de loop van de 
maand mei worden de resultaten 
daarvan verwacht. De gemeen-
te Velsen heeft ter plekke  waar-
schuwingsborden geplaatst. 

In het park aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden zijn in een aantal plant-
vakken – die grenzen aan de parkeer-
plaats van het zwembad – fragmen-
ten asbesthoudend plaatmateriaal 
gevonden. Vermoedelijk gaat het om 
hechtgebonden asbest. De gemeente 
heeft samen met de aannemer en de 
Milieudienst IJmond de situatie ter 
plaatse opgenomen.

Inmiddels is aan een gecertificeerd 
bureau opdracht gegeven om onder-
zoek te doen naar de aanwezigheid 
en of concentratie asbest. Dit ge-
beurt in de eerste week van mei. De 
analyse van die gegevens volgt in de 
week erna. De verwachting is dat de 

resultaten in de loop van de maand 
mei bekend zijn. Dan wordt besloten 
of en, zo ja, welke maatregelen nood-
zakelijk zijn.

Het plaatmateriaal is gevonden in 
een gebied dat beplant is met strui-
ken, waar niet gewandeld wordt. Zo-
lang bezoekers op de paden blijven, 
komen ze niet in contact met het ma-
teriaal. In hechtgebonden produc-
ten zijn de vezels zo stevig gebon-
den dat onder normale omstandig-
heden niet of nauwelijks vezels vrij 
kunnen komen, tenzij het materiaal 
wordt bewerkt of beschadigd. (bron: 
RIVM). Voor de zekerheid plaatst de 
gemeente Velsen wel een aantal bor-
den om het gebied. Daarop wordt be-
zoekers aangeraden niet buiten de 
paden te komen zolang het bodem-
onderzoek gaande is.

Meer informatie over asbest in de 
bodem en gezondheid: www.rivm.nl. 
Algemene informatie over bodem-
verontreiniging: www.milieudienst-
ijmond.nl

Nationale Sportweek
Van zaterdag 16 tot en met za-
terdag 23 april werd voor acht-
ste keer de Nationale Sport-
week georganiseerd. 

In heel Nederland waren veel 
sportactiviteiten georganiseerd, 
zo ook in de gemeente Velsen. Op 

het Cruyff Court aan het Pleia-
denplantsoen speelde de jeugd uit 
IJmuiden een voetbaltoernooi on-
der leiding van Buurtsport Vel-
sen. Het winnende team won een 
mooie leren voetbal geschon-
ken door SC Telstar. (foto: Ko van 
Leeuwen)
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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.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en 

Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het 
bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, 
lopende aanvragen en afgeven van stukken voor 
de afdeling Vergunningen en Uitvoering is geen 
afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten (0255) 567 200.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur 
per dag een afspraak maken. U kunt elke werk-
dag van 09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant 
Contact Centrum, tel. (0255) 567 200. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor 
en door de bewoners van Velsen. Getrainde vrij-
willige bemiddelaars onderzoeken met u en uw 
buren of redelijke afspraken voor een oplossing 
gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als onder-
nemer terecht voor (algemene) informatie 
over wetgeving, beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 
16.00 uur. Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van 
gebreken aan: bomen, plantsoenen, honden-

losloopplaatsen, ruiterpaden, straatverlichting, 
trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens t/m 
het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit 
via de politie op 0900-8844. Meer informatie 
vindt u op de website: www.velsen.nl  
  
ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over 
straatreiniging en het schoonhouden van straat-
kolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klanten-
service van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar 
van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook 
doorgeven via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 
10 in Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het 
afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openings-
tijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 
15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

Stadhuis 
aantal
dagen dicht
In mei en juni zijn er meerdere 
feestdagen, zowel religieuze als 
nationale. Het stadhuis is in deze 
maanden een aantal dagen geslo-
ten. 

In mei is het stadhuis dicht op donder-
dag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 
6 mei (verplichte vrije dag).

In juni is het stadhuis dicht op donder-
dag 2 juni (Hemelvaartsdag), vrijdag 3 
juni (verplichte vrije dag) en maandag 
13 juni (Tweede Pinksterdag)

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Wethouder Robert te Beest reikte woensdag 20 april aan 
ruim 170 vrijwilligers van de Stichting Welzijn Velsen een 
vrijwilligersmedaille uit. Het jaar 2011 is uitgeroepen tot 
jaar van de vrijwilliger. De Stichting Welzijn Velsen schonk 
daar speciale aandacht aan door het huldigen van haar vrij-
willigers. 

Wethouder Te Beest benadrukte in zijn speech dat de samenleving 
tegenwoordig ondenkbaar is zonder de medewerking van vrijwil-
ligers. Ook de gemeente Velsen hecht veel waarde aan het vrijwil-
ligerswerk. Zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen, sport-
clubs, musea, kerken, maatschappelijke organisaties niet voortbe-
staan. Behalve bij de Stichting Welzijn Velsen zijn er nog veel meer 
vrijwilligers actief in Velsen. Zoals op scholen, in bibliotheken, 
bij sportverenigingen, bij goede doelen zoals Rode Kruis, Unicef, 
de Zonnebloem. De vrijwilligster op de foto is Truus Groen, zij is 
werkzaam bij Buurtcentrum De Brulboei. (foto: Ko van Leeuwen)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
Burgemeester en Wethouders terecht om te 
praten over een vooraf aangekondigde kwestie. 
Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per 
e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0255) 567 200, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wet-
telijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, informa-
tiebeleid en automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, publiekszaken kunt u zich wen-
den tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale 
zaken, arbeidsmarktbeleid, inburgering en 
projecten Winkelcentrum, Grote Buitendijk, 
Grote Hout kunt u zich wenden tot wethouder 
Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugd-
beleid, volksgezondheid, openbaar vervoer en 
projecten Kustvisie, Nieuw Helmduin, Roos-
wijk kunt u zich wenden tot wethouder Annette 
Baerveldt

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

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte 
dienstverlening, lokale seniorenagenda, hand-
having en toezicht en project Velsen-Noord 
kunt u zich wenden tot wethouder Robert te 
Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project: 

Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 
Indeling wijkwethouders:

-  Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Verkeersmaatregel

Burgemeester en Wethouders hebben besloten 
een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende perceel:
S.P. Kuijperplantsoen 27, te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar:
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 elektronische 
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.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden.

Publicatie beslissingen ingevolge
Artikel 48 en 83 wet gba

Burgemeester en Wethouders maken bekend 
dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer woonachtig zijn, 

op het adres waar zij in de gemeentelijke basis-
administratie persoonsgegevens van de gemeente 
Velsen  staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal 
daarom worden opgeschort met als reden: 
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woon-
achtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Alharbi,W.A.S. geb.09-07-1978 
Alkhasov,E.V.O. geb.11-09-1979
Coman,V. geb.06-11-1986
Duvenage,M. geb.02-02-1979
Graaf van de,L.M.  geb.27-11-1966 
Gurz,C. geb.05-04-1958   
Hartman,J.G. geb.04-02-1950  
Hercyk,W.B. geb.27-10-1949 
Khayre,A.M. geb.16-05-1965
Lauff er,R.M.L.  geb.25-09-1956
Visser,A. geb.23-09-1984
Wehnes,T.M. geb.01-02-1972
Wohlfarth,N. geb.14-11-1983

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, afd. burgerzaken, 
tel. (0255) 567 200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
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.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 

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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij 
uw bezoek een offi  cieel document mee met daar-
op uw burgerservicenummer en een geldig pas-
poort, een geldige identiteitskaart of een geldige 

verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
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 gehandi-

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

toewijzing en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 

in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift 
of een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal in te dienen via
 http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl27 april 2011

18 tot en met 20 april 2011 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heb-
ben ontvangen. De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de 
commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: (0255) 567 424.

w11.000296   Amsterdamseweg 47 Velsen-Zuid 
het oprichten van 2 bergingen 
en het legaliseren van 1 berging 
(18/04/2011)

w11.000295   Tesselschadeplantsoen 22 
Driehuis 
het vergroten van een 
woning met een erker (18/04/2011)

w11.000294   Wolff  en Dekenlaan 106 Driehuis 
het kappen van 2 bomen 
(18/04/2011)

w11.000293   Westlaan 41 Velserbroek 
het oprichten van een opslagruimte 
tbv zeilschool (18/04/2011)

w11.000299   Sparrenstraat 5 IJmuiden 
het veranderen van de voorgevel 
van een woning (19/04/2011)

w11.000298   Reyndersweg ong. Velsen-Noord 
het slopen van een gedeelte van 
een bunker (19/04/2011)

w11.000297   Floraronde 293 Velserbroek 
het veranderen van de voor- en 
zijgevel van een schoolgebouw 
(19/04/2011)

w11.000307   S.P. Kuijperplantsoen 1 t/m 29 
IJmuiden
het verwijderen van 
diverse asbesthoudende materialen
(20/04/2011)

w11.000306   Wüstelaan 76 Santpoort-Zuid 
wijziging verleende bouwvergun-
ning BP-265-2006 (20/04/2011)

w11.000305   Broeklanden 3 Velserbroek 
het inrichting van een jongeren 
ontmoetingsplaats (20/04/2011)       

w11.000304   Eemstraat 28-30 IJmuiden 
het verbouwen van een kerk-
gebouw (20/04/2011)

w11.000303   Harddraverslaan 18 
Santpoort-Zuid 
het kappen van 1 eikenboom in 
achtertuin (20/04/2011)

w11.000302   Lagersstraat ong. IJmuiden 
het oprichten van een tijdelijk 
ketenpark (20/04/2011)

w11.000301   Willem de Zwijgerlaan 11 
Santpoort-Zuid 
het kappen van 3 bomen 
(20/04/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit 
tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000146   Elzenstraat 6 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(19/04/2011)

w11.000173   Marktplein 1 IJmuiden 
het veranderen van een gebouw 
(19/04/2011)

w11.000174   Westbroekerweg 57 en 59 
Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
verdeeld over twee woningen
(19/04/2011)

w11.000191   Kamgras 20 Velserbroek 
het vergroten van een woning met 
een uitbouw (21/04/2011)

w11.000203   Heerenduinweg 6 B IJmuiden 
het plaatsen van een huisje 
(19/04/2011)

w11.000229   Santpoortse Dreef 130 
Santpoort-Noord 
het vergroten van een woning met 
een uitbouw (19/04/2011)

Verleende evenementenvergunning

De burgemeester van Velsen heeft op grond van 
artikel 2:17 Algemene Plaatselijke Verordening 
voor het organiseren van een evenement de vol-
gende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld): 

i11.001387   Santpoort en omstreken
Avondvierdaagse Brederode 
Daltonschool op 17 t/m 20 mei 
2011 (21/04/2011)

i11.002145    Duin & Kruidbergerweg 60 
Santpoort-Zuid 
Jaarmarkt Landgoed Duin 

& Kruidberg op 13 juni 2011 
(21/04/2011)

i11.003834    Hoofdstraat Santpoort-Noord  
Koninginnedagviering op 30 april 
2011 (21/04/2011)

Drank en Horeca

De burgemeester van Velsen heeft op grond van 
artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) onthef-
fi ng verleend voor:

i11.002838    Burg. Rijkenspark te Santpoort  
Koninginnepop 2011 op 30 April 
2011 (19/04/2011)

i11.002593    Kennermerlaan 93 IJmuiden  
Koninginnedag op 30 April 2011 
(19/04/2011)

i11.003972    Kennermerlaan 93 IJmuiden  
Koninginnedag op 30 April 2011 
(13/04/2011)

Burgemeester en Wethouders van Velsen heb-
ben op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet 
(DHW) de volgende vergunning verleend:

i11.003970   Pontplein 1 IJmuiden 
het uitoefenen van een horeca-
bedrijf (12/04/2011)

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning 

Op grond van het bepaalde in artikel 3.9 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de 
volgende omgevingsvergunning van rechtswege 
verleend omdat binnen de beslistermijn geen 
besluit is genomen. Gedurende zes weken na 
bekendmaking van dit besluit kunt u een 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. 

i10.007207   Reydersweg ongenummerd 
Velsen-noord 
(strandroute);Dokweg ongenum-
merd (overgang Geul/Dokweg); 
Badweg ongenummerd (strand-
route); Heerenduinweg ongenum-
merd (t.h.v plantsoen Maas-
straat); Parkweg ongenummerd 
(plantsoen voor bushalte)verlen-
ging van de termijn van plaatsing 
van imagoversterkende borden 
tot 05/11/2015 (de vergunning is 
op 30/12/2010 van rechtswege 
gegeven) 
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Vrijmarkt koninginnedag 2011

Tijdens Koninginnedag is het gebruikelijk dat in 
de gemeente Velsen vrijmarkten worden 
gehouden. Gelet op de brandveiligheid en de be-
langen van ondernemers die hun winkels willen 
openen, heeft het college van Burgemeester en 
Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden 
en Velserbroek een aantal voorwaarden opge-
steld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten 
ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in 
acht genomen worden. Op deze manier hoopt de 
gemeente Velsen dat alle inwoners en onderne-
mers veel plezier beleven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt 
toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
- Plein 1945
-  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf 

hoek Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A)

- Marktplein 
Velserbroek
-  In het voetgangersgebied van het winkel-

centrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan 
onder de volgende voorwaarden:
1.   U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u 

rekening met omwonenden en winkeliers. 
2.   Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 

winkels, horecazaken en andere bedrijven die 
een duidelijk zichtbare oranje poster hebben 
opgehangen met de tekst: “Op Koninginnedag 
hier geen vrijmarkt, wij gaan open!”. Winkeliers 
en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen 
in het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant 
Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.   Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 
5 meter vanaf de openbare weg.

4.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.
5.   Aan de voorzijde van de ingenomen plaats 

dient altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 
meter) vrij te blijven voor het doorlaten van 
politie, brandweer en ambulance. 

6.   In verband met de brandveiligheid mogen geen 
goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren 
en/of op brandkranen worden neergezet.

7.   Eventuele materialen die over de weg worden 
opgehangen, dienen op een hoogte van mini-
maal 4,2 meter te worden gespannen.

9.   Commerciële verkoop door detailhande-
laren is verboden. Alleen verkoop van 
gebruikte artikelen door particulieren is 
toegestaan. 

10.  Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter 
verkoop worden aangeboden.

11.    Er mag niet worden gebakken en gebraden 
door middel van open vuur.

12.  Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, 
bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.

13.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels 
worden gebruikt.

14. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
15.  Iedere deelnemer dient na afl oop de over-

gebleven spullen mee te nemen en de 
ingenomen plaats schoon achterlaten.

16.  Alle door de gemeente, politie en/of brand-
weer gegeven aanwijzingen moeten direct 
worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles 
gehouden worden met betrekking tot de 
opgelegde voorwaarden. 
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650, 
g.schol@zorgbalans.nl
30 April (Koninginnendag) is het 
wijksteunpunt gesloten.
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 en 
13.15 uur (aanwezig zijn rond 11.45 
uur) een 3-gangen a la carte me-
nu. 6,- p.p. Op woensdag en vrijdag 
om 12.00 uur open tafel. Vrijdag 29 
pril: kippensoep, worteltjes met ge-
bakken vis en vla toe. Woensdag 4 
mei: tomaten/groentensoep, kip/
kerrie, doperwten en rijs met een 
gevuld fl ensje als dessert. Vrijdag 
6 mei: koninginnensoep, macaro-
ni met salade en bitterkoekjesvla 
toe. 2 Dagen van te voren opgeven. 
Kosten 6 euro.
Nordic Walking training, start 
maandag 4 april vanuit Wijksteun-
punt Zeewijk. Van 10.00 tot 11.00 
uur voor beginners, en van 14.00 tot 
15.00 uur voor gevorderden. 
Busreis naar Giethoorn in ju-
ni. Vetrek 08.15 uur vanaf Zeewijk-

plein. Thuiskomst circa 18.00 uur. 
Kosten 48,50. Opgeven voor 1 ju-
ni bij beheerder van het wijksteun-
punt Zeewijk.
Bridgers gezocht voor dinsdag-
middag van 13.00 tot circa 16.15 
uur. Kosten 17,50 voor gehele perio-
de. Voor de maand april zijn er geen 
kosten aan verbonden. U mag gra-
tis proberen. Opgeven bij de be-
heerder G. Schol.
Cinema Zeewijk, elke 3e donder-
dagavond van de maand. Kosten 
2,-incl. koffi e/thee. 
Legpuzzel ruilbeurs, eerste 
woensdagmiddag van de oneven 
maanden.
Wii 2 op maandag van 16.00-17.00 
uur en woensdag- en donderdag-
middag vanaf 15.00 uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het weekend. 
Darten op maandag (gehele dag), 
woensdag-, donderdag- en vrij-
dagochtend vanaf 10.00 uur. ‘s 

Middags op donderdag-, vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor se-
nioren. Kosten voor deze cursus 
bedragen 16, 50 euro voor 3 mid-
dagen. Enige ervaring met de muis 
gewenst.
Stoelhonkbal, elke vrijdagmiddag 
van 14.30 tot ca. 16.00 uur.
Internetsoos elke werkdag tussen 
09.00 en 16.00 uur.
Expositie Adri Hoekstra van den 
Dool. Tot eind april. 

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Het steunpunt is donderdag 5 
mei de gehele dag gesloten.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woensdag 
kan men van 11.45 tot 13.00 uur 
men terecht voor een kopje soep, 
een hoofdmaaltijd en een toetje 
naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel, vrijdag 6 mei: asperge-
soep met ham, kipkarbonade, Ko-
ninginnemelange, aardappelen en 
vla met slagroom toe. Aanmelden 
maandag 2 mei tussen 11.00-12.00 
uur. Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-
. Dinsdag 10 mei: kip/kerriesoep, 

nasi met saté en blanke vla met 
vruchten en slagroom toe. Opgeven 
woensdag 4 mei tussen 11.00-12.00 
uur. Aanvang 17.30 uur. Kosten 6,-. 
Wii-spel elke dinsdag vanaf 15.00 
uur. Activiteit is gratis.
Muzikaal optreden zondagin-
loop van 11.30 tot ca. 12.30 uur. 
Toegang gratis.
Verkoop cadeauartikelen op 
woensdag 11 mei om 10.00 uur. 
Toegang gratis.
Proefl es line-dance, donderdag 19 
mei om 10.30 uur. Toegang gratis.
Optreden koor FF Anders op za-
terdag 21 mei. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang 3,-.
Expositie Lies Oostwouder tot en 
met 5 juni.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenadvi-
seurs: maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: vra-
gen over zorgverlening: tel. 023-
8910550.
Formulieren Brigade: moeite met 

het invullen van gemeentelijke for-
mulieren? Hiervoor kan men langs-
komen of bellen met tel. 0255-
533885.
Klaverjassen op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur. 
Kienmiddag zondag 22 mei. 
Kaartverkoop start 6 mei om 10.00 
uur. 

KBO afd. Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
6-Daagse reis van 13 t/m 18 ju-
ni naar Hotel de Uitkijk in Zeddam. 
Geheel verzorgd en incl. excursie-
kosten 410,- p.p., excl. verzekering. 

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer 
en internet’. De lessen worden ge-
geven op maandag- en vrijdagmor-
gen van 09.30 tot 11.30 uur. Aan-
melden kan bij de servicebalie van 
De Moerberg.

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 
0255-548100
Expositie Nettie Uijtendaal tot 29 
april.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws




