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Velserbroek - In Velserbroek 
was het zaterdag bijzonder druk 
bij Koninginnedag. De festivitei-
ten waren samengebald in vier 
uurtjes van tien tot twee uur. Het 
nieuwe Velser Amusements Or-
kest zorgde voor veel muzikaal 
vertier en kreeg zelfs de mensen 
aan de polonaise. Er waren ver-
schillende leuke spelletjes, maar 
ook verkleedwedstrijden van 
de mooiste kroon tot de mooi-
ste rollator. En natuurlijk was er 
een grote vrijmarkt, waarbij heel 
veel speelgoed en huisraad van 
hand tot hand ging. Het boek 
‘25 jaar Velserbroek’ kon voor 
een mooie prijs worden aange-
kocht. (Karin Dekkers)

Kampioenen in één klas

Driehuis - Zowel de meiden als de jongens van groep 6a van de Jan Campertschool zijn kampioen ge-
worden bij het schoolvoetbal in Velsen. De meiden wonnen de finale met liefst 6-0. De jongens hebben, 
net als vorig jaar, gevochten tot ze er bij neer vielen. Vorig jaar wel in de finale, maar geen kampioen. Dit 
jaar wel. Eindstand 2-1, na verlenging!

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
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Informatie 
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Velsen 25 jaar
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Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen Purmersteijn

8e  HIGHLAND GAMES

ZATERDAG 21 MEI
PARK VELSERBEEK, VELSEN-ZUID

10.00 TOT 18.00 UUR

TOEGANG GRATIS

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een (vakantie)- 
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

Mei maand:
asperges!

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

Gezocht:
Jongeren 
tussen de 
18 en 28 jaar!

Zie bericht elders in de krant.

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

Zomerbloeiers
in terraspot
diverse kleuren - potmaat 29cm
per stuk van 14,99

nu 9,99

Moederdag
8 meI

Ballen gooien
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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: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
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

COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
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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
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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

Lintjesregen in Velsen
IJmuiden - Vrijdag vond in 
de burgerzaal van het stad-
huis de jaarlijkse lintjesre-
gen plaats. Elf inwoners van 
Velsen kregen de Koninklij-
ke onderscheiding opgespeld 
door burgemeester Franc 
Weerwind, zes vrouwen en 
vijf mannen. Dit als blijk van 
waardering omdat zij zich ja-
renlang belangeloos en op 
bijzondere wijze voor de sa-
menleving hebben ingezet. 
Tien personen werden lid in 
de orde van Oranje-Nassau, 
eentje zelfs ridder. Dat was 
Ella van Unen, voor haar in-
zet voor de Stichting Kind en 
Brandwond, waarvan zij me-
deoprichter is.

Nel Heijdenrijk (80) zette zich 
heel lang in voor de bevolking 
van Tanzania. Ongeveer vijftig 
jaar geleden, ze was toen werk-
zaam in het onderwijs, kwam 
ze in contact met de Witte Pa-
ters. Ze kreeg te horen dat er 
in Tanzania een ernstig tekort 
was aan onder andere lesmate-
riaal, speelgoed en medicijnen. 
Ze begon deze spullen in te za-
melen. Eerst met haar klas, la-
ter wist ze enthousiaste vrij-
willigers in een werkgroep bij-
een te krijgen. ,,Ik heb me la-
ten vertellen dat uw huis soms 
net een pakhuis was’’, zegt bur-
gemeester Weerwind. Dat klop-
te. Als de dozen met goederen 
hoog opgestapeld in de huiska-
mer stonden, dan ging het inza-
melen verder in de schuur. Was 
die vol, dan mocht ze de schuur 
van haar buurvrouw gebruiken. 
Eens in de zoveel tijd werd alles 
verscheept naar Tanzania, dan 
kwam er weer ruimte vrij. En dan 
begon alles weer van voren af 
aan. ,,Dit lintje is niet alleen voor 
mij, maar ook voor alle mede-
werkers die zich al die jaren heb-
ben ingezet’’, zegt Nel. Haar was 
gevraagd of ze als gast aanwezig 
wilde zijn in het stadhuis omdat 
een goede kennis een lintje zou 
ontvangen. Maar ze had wel een 
vermoeden: ,,Mijn zuster zei gis-

teren dat ik iets fatsoenlijks aan 
moest trekken, als ik naar het 
stadhuis ging. Toen ging er een 
belletje rinkelen.’’
Dat belletje rinkelde totaal niet 
voor Lieke Baron (69). Zij is voor-
zitter van Stichting Santpoort, 
maar zette zich ook onder meer 
in voor Nederlandse taalles voor 
anderstaligen en voor de peuter-
speelzalen in Velsen. Het histori-
sche blad De Zandpoort bestaat 
35 jaar, in juni zal de burgemees-
ter het eerste jubileumexemplaar 
uitgereikt krijgen. Lieke werd 
gevraagd of ze hier even op het 
stadhuis over wilde komen pra-
ten. Nietsvermoedend stapte ze 
die morgen op haar fiets, op weg 
naar het stadhuis. Daar wacht-
te tot haar grote verbazing niet 
alleen de burgemeester, maar 
ook haar kinderen, de kleinkin-
deren en man Outger, die haar 
had wijsgemaakt dat hij naar een 
vergadering ging. Iedereen zat in 
het complot en Lieke had niets 
door. Even later zegt ze: ,,Ik was 
compleet verrast, maar nu begin 
ik het toch wel heel leuk te vin-
den.’’ 
De overige Velsenaren, die een 
lintje ontvingen, waren de dames 
Thea Masereeuw, Jannie van de 
Pieterman en Bea Verschoor en 
de heren Henk van Eck, Jaap van 
Velzen, Henk Uijtendaal, Joop 
Scholts en Nico van Sprang. 
(Carla Zwart)



IJmuiden - ,,Koffie en thee voor 
maar 50 cent, koek gratis er 
bij.’’ Dit roepend, duwt Giovanni 
(13) een versierde winkelwagen 
vol benodigdheden voort over 
de vrijmarkt aan de Lange 
Nieuwstraat. Hij is er al sinds 
5.00 uur in de vroege ochtend. 
Hoeveel de omzet is weet hij 
niet precies, want hij kwam 
al een aantal leuke dingetjes 
tegen die hij kocht. Over de 
bestemming van de resterende 
omzet is Giovanni kort en 
duidelijk: ,,Bart Smit.’’ 
(Carla Zwart)

Driehuis - Op het speelterrein langs de Aagtevonklaan in 
Driehuis was het de hele dag een gezellige drukte met veel 
kinderspelletjes, de vrijmarkt en natuurlijk de grote feesttent 
met terras waar het, met dit prachtige weer, goed toeven was. 
Een belangrijke bezoeker dit jaar was burgemeester Franc 
Weerwind met zijn gezin die, als nieuwe inwoner van Driehuis,
voor de eerste keer aanwezig was. En zeker niet voor de laatste 
keer, getuige zijn uitspraak: ‘Wat een geweldig festijn is dit.’ 
(Joop Waijenberg)

Santpoort-Zuid – Veel jeugdige pret op het feestveld in 
Santpoort-Zuid met een vrijmarkt, spelletjes en luchtkussen om 
op te springen en te stoeien. Voor de ouderen was er een kraam 
met heerlijke vis en uiteraard een oranjebittertje. (Karin Dekkers)

Santpoort-Noord 
– Koninginnedag 
stond in het teken 
van beroemdheden. 
Allerlei bekende film- en 
sprookjesfiguren gingen 
in optocht Adoor het 
dorp. Daarna werden 
voor alle leeftijden leuke 
spellen georganiseerd, 
zoals hier koek versieren.
(Karin Dekkers)

Koninginnepop – Bij evenementen 
zoals Koninginnepop in het Burg. 
Rijkenspark is de zon een graag 
geziene gast. Koninginnepop werd 
dit jaar geopend door de band Grey 
Lotus uit Haarlem. (Karin Dekkers)

Velsen Zuid - Rond elf uur begon het plein vol te lopen met kinderen en 
buurtbewoners en kon, na een toast op de Koningin met een Oranjebittertje, 
het feest losbarsten. De start was, als vanouds, met het oplaten van een groot 
aantal ballonnen door de kleintjes die daarna met de Oud Hollandse spelletjes 
een prijsje konden winnen. In de loop van de middag was er, voor de wat ouderen, 
een spetterend optreden van de Velsense meidengroep StijlAchterover. 
(Joop Waijenberg)

Koninginnedag
Door een fout is vorige week het 

programma van Koninginnedag 2011 
niet in de krant terecht gekomen. 

Onze excuses!
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Malherbe. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Beide zalen: Hardstyle scene: 
Noisecontrollers, Frontliner. Klei-
ne zaal: Early Hardstyle scene: 
The Playboyz, Chris Baxter. Van 
22.00-04.00 uur. Toegang 18,- 
vvk/20,- add. Vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Eindbaas: Failotron. 21.30 tot 
03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 8 mei
Moerderdag
Kofferbakmarkt op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee van 
08.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen: 
0251-374434. www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl
Paranormale beurs, Velser-
duinplein Ijmuiden. Van 11.00 tot 
17.00 uur. 
Lezing over oorlog door de 
heer Wil van Rixel in het Zee- en 
Havenmuseum IJmuiden. Van 
14.00 tot 15.00 uur.
Vaartocht Mooie Nel/Pen-
ningsveer. Café Fort Zuid in 
Spaarndam. Van 14.00 tot 15.00 
uur. Kosten 8,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
The Glenn Miller Orchestra. 
Aanvang 14.30 uur.
Optreden trio Elena Vyaznikova, 
Saeko Oguma en Victoria Davies 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.

Dinsdag 10 mei
 

Stadsschouwburg Velsen: Er-
nesto & Marcellino met ‘Het 
beste dan maar’. Aanvang 20.15 
uur.

Woensdag 11 mei

Verkoop Israël Produchten, 
gebouw Vrije Evangelische Ge-
meente, van Riemsdijklaan 1 Be-
verwijk. Van 14.30 tot 18.00 uur.
Vletterliedentoernooi op de 
velden van VSV in Velserbroek. 
Van 10.30 tot 16.30 uur.
Gebr. de Jong Mini Toernooi 
bij VV IJmuiden op Sportpark 
Schoonenberg in Velsen-Zuid. 
Aanvang 13.15 uur.
Boerderijschilderijtje maken 
in het Pieter Vermeulen Mu-
seum, Driehuizerkerkweg 34d 
Driehuis. Van 13.30 tot 14.30 uur. 
IVN Zuid-Kennemerland: 
Nachtegalen in de Amsterdam-
se Waterleidingduinen. Ver-
trek 19.30 uur bij ingang Zand-
voortselaan, tussen Zandvoort 
en Bentveld. Toegangskaart ver-
plicht. Kijker meenemen.
Hans Dorrestijn maakt come-
back in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Fa-
meus Japans drumspektakel 
Yamato. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 12 mei

IVN Zuid-Kennemerland: 
Westelijk tuinbouwgebied Haar-
lem: De moeite waard! Start 

 Donderdag 5 mei

Bevrijdingspop in de Haar-
lemmerhout, 10.00-00.00 uur. 
Programma: www.bevrijdings-
pop.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.patronaat.nl: 
Beide zalen: LOS! Grande Edi-
tion. Kleine zaal: Swing It! Van 
23.00-04.00 uur. Toegang 5,-, 
voor studenten gratis.

Vrijdag 6 mei
Ooievaar op nest maken bij 
Boerderij Zorgvrij. Van 13.00 tot 
16.00 uur. Vanaf kinderen 4 jaar. 
Kosten 4,-. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Kikker’. Aanvang 14.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Jack Parow af-
terparty: Laag. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 16 jaar. Ca-
fé: Irrational Library: Dead do-
ve District, Mühr, Bandito. 22.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 7 mei
16-uurs zeeviswedstrijd bij 
de Noordsluis in IJmuiden. Van 
07.00 tot 23.00 uur. Inschrijven 
kan via www.zeevistips.nl.
Reddingbootdag van 10.00 
tot 16.00 uur. Zie www.knrm.nl 
voor locaties.
Kraam- en gezinsmarkt in Bi-
bliotheek Velsen. Van 11.00 tot 
16.00 uur.
Stoere Kidsdag bij Snowpla-
net in Velsen-Zuid. Van 11.00 
tot 16.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk Haarlem. Zanza-
retta Quintet Vocaal Ensemble. 
Van 13.15 tot 13.45 uur.
Inloopmiddag. Aandacht voor 
moeders wereldwijd. Fidelishof 
30 in IJmuiden. Van 14.00 tot 
17.00 uur.
Bunkerrock in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Kienavond bij Full Speed, Tols-
duinerlaan Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Toneelhit Alex van Warmerdam 
met Pierre Bokma en Annet 

10.00 uur bij Café Het Wapen 
van Kennemerland, Ramplaan 
125.
Verkoop Israël Produch-
ten, Zeeuwstraat 12 in Velsen-
Noord. Van 10.30 tot 18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Pia 
Douwes in ‘Master Class’. Aan-
vang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Pere Ubu, 
Performing the modern dance. 
21.00 uur. Toegang 20,-. Kleine 
zaal: LOS! 24.00-04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis. Café: Duffhuës. 22.30 
uur. Toegang gratis.

De Molenweid houdt 
‘Streetwise’ dag
Velserbroek - Vorige week 
donderdag beleefden de kin-
deren op basisschool De Mo-
lenweid een wel heel specia-
le schooldag. Rekenen of taal 
stonden die dag niet op het pro-
gramma vanwege het feit dat 
de hele dag in het teken stond 
van de verkeersveiligheid met 
het programma ‘Streetwise’, dat 
door de ANWB wordt verzorgd.

De kleuters en de kinderen van 
de groepen 3 tot en met 8 le-
ren via deze cursus wat ze zélf 
kunnen doen om hun veilig-
heid in het verkeer te vergroten. 
De groepen 3 en 4 leren on-
der andere veilig oversteken en 
ze krijgen voorlichting waarom 
ze in de auto een gordel moe-
ten dragen en een kinderzit-
je moeten gebruiken. In groep 
5 en 6 leren de kinderen meer 
over de remweg van een au-
to en de invloed van de reactie-
tijd op die remweg. In de school 
stond een echte auto en hierin 
mochten de leerlingen zelf rem-

men. En de kinderen van groep 
7 en 8 fietsten een uitgezet par-
cours met allerlei moeilijkhe-
den, zoals het fietsen over een 
lange plank. Ze leerden over 
hun schouder kijken, tegelijker-
tijd hun hand uitsteken en toch 
rechtdoor blijven fietsen. Ook 
werd er geoefend met het fiet-
sen met een zware rugzak ter 
voorbereiding op de overgang 
naar de komende brugklas.
Op het schoolplein van de de-
pendance van de Molenweid 
aan de Alette Jacobsstraat was 
voor de groepen 7 en 8 een heel 
fietsparcours uitgezet en werd, 
onder het toeziend oog van een 
aantal ANWB medewerkers, 
druk geoefend. Daan zegt: ,,Die 
zware rugzak (7 kg) vond ik 
best lastig want als ik omkeek, 
trok die rugzak me bijna van 
de fiets.” Het was een school-
dag zonder rekenen en taal, 
maar verkeersveiligheid voor en 
met kinderen is voor één min-
stens zo belangrijk. (Joop Wa-
ijenberg)

DuikTeam IJmond 
bestaat 40 jaar
IJmuiden - Dit jaar bestaat Duik-
Team IJmond 40 jaar. In de afge-
lopen 40 jaar is het duikteam uit-
gegroeid van een handjevol ex-
perimenterende duikers tot een 
volwassen vereniging met faci-
liteiten om trots op te zijn. Het 
doel van onderwatersport ver-
eniging DuikTeam IJmond is nog 
steeds het beoefenen en bevor-
deren van de duiksport. Terugkij-
kend naar de afgelopen 40 jaar 
kunnen wij met een gerust hart 
roepen dat dit volledig is gelukt. 
DuikTeam IJmond verzorgt al die 
jaren de opleiding voor het 1, 2 
en 3* duikbrevet voor zijn leden 
en heeft gedurende de afgelo-
pen 40 jaar al vele honderden 
erkende duikers opgeleidt. Duik-
team IJmond huist in een fraai 
clubhuis op het sluizencomplex 
van IJmuiden. In het clubhuis 
kunnen de leden naast een ge-
zellig samenzijn ook hun flessen 
vullen. Vanuit het clubhuis star-

ten ook de fantastische Noord-
zeeduiken die gemaakt wor-
den met het eigen duikschip. 
Ook heeft DuikTeam IJmond een 
unieke collectie helm en mas-
kerduik uitrustingen. Zo uniek 
dat duikers vanuit heel euro-
pa langs komen om hiermee te 
kunnen duiken. Ook geeft Duik-
Team IJmond vaak demonstra-
ties met deze uitrustingen op di-
verse evenementen. 
DuikTeam IJmond is een actie-
ve vereniging welke een feest-
je niet uit de weg gaan. Op za-
terdag 14 mei wordt er om 16:00 
begonnen met een receptie voor 
alle leden, oud-leden en relaties 
van DuikTeam IJmond. Alle oud-
leden zijn van harte welkom op 
deze receptie en kunnen zich 
aanmelden op info@dty.nl. Voor 
de huidige leden is er naast de 
receptie ook nog een knallende 
feestavond. Kijk voor details op 
www.dty.nl. 

Velsen - Bijzondere bijstand is 
een eenmalige uitkering die men 
kan ontvangen als er sprake is van 
noodzakelijke kosten die niet van 
het inkomen betaald kunnen wor-
den. Het gaat om kosten die bui-
ten het normale uitgavenpatroon 
vallen als gevolg van sociale of 
medische omstandigheden. Voor 
de bijzondere bijstand geldt als 
hoofdregel: eerst aanvragen, dan 
aanschaffen! De bijzondere bij-
stand kan worden gebruikt voor 
onder andere de eigen bijdrage 
tandartskosten, (mits u voldoende 
verzekerd bent voor de tandarts 
bij uw ziektekostenverzekering), 
aanschaf van een bril, gehoorap-
paraat, meerkosten maaltijdvoor-
ziening en een wasmachine. Er 
bestaat mogelijk recht op bijzon-
dere bijstand als het inkomen en 
vermogen lager zijn dan de vast-
gestelde grenzen. De Formulie-
renbrigade Velsen kan kijken of 
iemand in aanmerking komt voor 
de regeling. Daarnaast helpen zij 
bij het invullen van het formulier. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2. Bereikbaar 
op werkdagen tussen 09.00 en 
17.00 uur via 088-8876900 of  for-
mulierenbrigadevelsen@socius-
md.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade

IJmuiden - Zondag 1 mei is Marc 
van Warmerdam stamgast. Dit on-
der meer naar aanleiding van 
de door zijn broer Alex gemaak-
te voorstelling ‘Bij het Kanaal 
naar Links’ die zaterdag 7 mei om 
20.15 uur speelt in Stadsschouw-
burg Velsen. Deze Stadsschouw-
burg, vroeger Rex-theater, komt in 
het gesprek met Marc veelvuldig 
ter sprake. Stamgasten wordt el-
ke week uitgezonden op zondag-
avond van 18.00 tot 19.00 uur. De 
herhaling is op dinsdagavond van 
20.00 tot 21.00 uur geprogram-
meerd. Bovendien men het ook be-
luisteren op Uitzending Gemist ra-
dio, samen met vele andere radio- 
uitzendingen.

Marc van 
Warmerdam
in Stamgasten
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Einde van de aflossings-
vrije hypotheek?
Onlangs sprak ik met een klant 
over het voorstel van minister 
De Jager van Financiën om de 
volledige aflossingsvrije hypo-
theek af te schaffen per 1 au-
gustus aanstaande. Mijn klant 
beschouwde dit als een be-
perking in zijn vrijheid. Hij wist 
toen nog niet dat de AFM re-
cent heeft aangegeven ook de 
bestaande aflossingsvrije hypo-
theken naar een vorm met aflos-
sing te willen omzetten. 

Wat betekent deze verandering 
voor u? Waarschijnlijk niets als 
uw woning al grotendeels hypo-
theekvrij is. Echter, als uw hui-
dige aflossingsvrije hypotheek 
nogal hoog is ten opzichte van 
de waarde van uw woning, dan 
moet u mogelijk (deels) gaan af-
lossen of een tegoed opbouwen 
dat is bestemd voor de aflos-
sing. Ik vertelde mijn klant dat 
hij juist door te gaan aflossen 
zichzelf in de toekomst meer fi-
nanciële vrijheid geeft. Zijn be-
steedbare inkomen wordt de 
komende tijd weliswaar wat la-
ger maar hij kan bijvoorbeeld 
wel de overwaarde in zijn wo-
ning gaan gebruiken als pensi-
oenaanvulling.

Ik ben het met mijn klant eens 
dat dit strenge maatregelen zijn. 
Deze verandering komt in ver-
band met de huidige woning-
markt niet bepaald op het meest 
prettige moment. Maar op lan-
gere termijn kan deze maatre-

gel ervoor zorgen dat de wo-
ningmarkt beter gaat functio-
neren. Je koopt immers gemak-
kelijker een andere woning als 
je bestaande woning nagenoeg 
hypotheekvrij is. Wat dit betreft 
kan je dus spreken van een ver-
beterde toekomstige financië-
le vrijheid. 

Bent u benieuwd wat deze ver-
andering voor uw situatie be-
tekent? Bel dan voor een vrij-
blijvende afspraak met Priva-
te Banking op het telefoonnum-
mer (023) 513 35 00. Graag kijk 
ik samen met u naar de juis-
te oplossing voor uw situatie om 
zo te zorgen voor uw onbezorg-
de toekomst. 

Roelof Reemeijer FFP
Accountmanager Private Ban-
king

VSV tekent sponsor-
contract met Rabobank
Velserbroek - Rabobank Vel-
sen en Omstreken blijft zeker tot 
2014 hoofdsponsor van het Ko-
ninginnedagtoernooi en het Ra-
bomixtoernooi bij VSV. Daarvoor 
werd een overeenkomst onder-
tekend door Edwin Abee, direc-
teur Particulieren, voorzitter van 
VSV Floor Bal en jeugdvoorzit-
ter Saskia Kors. Want sport ver-
bindt en inspireert en daar staat 
de Rabobank voor.
Afgelopen zaterdag vond voor 
de eerste keer het Koningin-
nedagtoernooi onder de naam 
van de Rabobank plaats. De dag 
werd gestart door dansers van 
Oyama, die alvast een voorproef-
je gaven van de eindejaarsvoor-
stelling. Ruim 100 kinderen zijn 
daarna voetballend de strijd aan 
gegaan voor de mooie bekers. 
Alle spelers kregen na afloop, 
naast een beker voor het team, 
een vaantje en een Euro Saver 

van de Rabobank mee naar huis.
In de middag stond het Rabo-
mixtoernooi op het program-
ma. De teams bestonden uit ou-
ders en kinderen. Na een verhit-
te strijd won dit jaar Inter Milan 
de Rabomixbeker. Als afsluiting 
van het Rabomixtoernooi trad DJ 
Mik op.
VSV wil naast zijn hoofdsponsor 
Rabobank Velsen en Omstreken, 
ook de andere medesponsoren 
bedanken voor het beschikbaar 
stellen van prijzen voor de loterij 
en het sponsoren van de storm-
baan.
Zonder de inzet van de vele vrij-
willigers kon deze dag niet wor-
den georganiseerd, hierbij dus 
ook alle vrijwilligers bedankt. 
VSV kijkt terug op een mooie 
geslaagde Koninginnedag en 
hoopt op nog vele succesvol-
le sportieve Koninginnedagen in 
Velserbroek.

Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken heeft de ambitie 
om de beste financiële dienst-
verlener te zijn en stelt in haar 
dienstverlening het klantbe-
lang centraal. Om die ambi-
tie waar te maken en te meten 
en weten wat klanten willen én 
hoe zij de dienstverlening erva-
ren is continu marktonderzoek 
essentieel. Voor het opbou-
wen van een duurzame relatie 
met jongeren moeten zij weten 
wat de behoefte van jongeren 
zijn ten aanzien van een bank. 
Wat verwachten zij van een 
bank? Wat is de reden om bij 
een bank te gaan bankieren? 
En hoe kan de bank jongeren 
helpen bij belangrijke financi-
ele beslissingen in hun leven. 
Om dit te onderzoeken wil Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
met jongeren uit de gemeen-
te Velsen en omstreken in ge-
sprek. Daarom is de Rabobank 
op zoek naar jou. Ben jij tussen 
de 18 en 28 jaar, wel of geen 
klant van Rabobank Velsen en 
Omstreken en vind jij het leuk 
om te praten over wat jij be-
langrijk vindt aan een bank? 
Geef je dan op voor het jon-
gerenpanel. Het jongerenpa-
nel komt op 19 mei van 19.00 
uur tot 20.00 uur eenmalig bij 
elkaar. Als tegenprestatie ont-
vang je een uur gratis skiën of 
snowboarden bij Snowplanet in 
Velsen-Zuid. Heb je interesse 
of wil je meer informatie? Stuur 
dan een e-mail naar commu-
nicatie@velsen.rabobank.nl of 
bel met 023-5133715.

Rabobank 
zoekt jongeren

Paranormale beurs
in centrum Velserduin
IJmuiden – Of het nou mooi 
weer wordt of niet: Samma Saya 
gaat komende zondag weer voor 
een fijne, zuivere en zeer spiritu-
ele paranormale beurs in IJmui-
den. Al langere tijd staat Samma 
Saya voor kwaliteit als het gaat 
om erkende paragnosten, medi-
ums, handlezers en meer men-
sen met een zesde zintuig. Zon-
dag 8 mei is de beurs weer in 
Zalencentrum Velserduin aan 
het Velserduinplein.
Deze keer is het een specia-
le beurs, want naast het feit dat 
het de laatste is vóór het zomer-
reces, zijn er ook weer nieu-
we deelnemers aan deze beurs 
verbonden, zoals Ellen Smit en 
Amanda de Lang uit Haarlem. 
De sjamaan Berend J. Krimp en 
Gabriella Bay zijn ook deze keer 
weer aanwezig en er zal voor ie-
dereen weer een advies of spi-
ritueel handvat te vinden zijn bij 
een van de consulten. Spiritue-
le artikelen, zoals boeddha’s, ta-
rotkaarten, wierook en meer zijn 
te koop in het kleine winkeltje op 
de beurs. Het is een kleine beurs 
voor iedereen die vragen heeft 

met betrekking tot hun relatie, 
gezondheid, werk, et cetera of 
voor mensen die interesse heb-
ben in de materie en ermee wil-
len kennismaken. In een gemoe-
delijke, ontspannen sfeer kan 
men een consult krijgen waarbij 
het ook mogelijk is om je hand 
te laten lezen, een aura te laten 
tekenen door middel van waste-
keningen. 
Aan de hand van een meege-
brachte foto of ring kan een 
vraag beantwoord worden. Men 
kan ook een Engelenkaart laten 
leggen. Maar gewoon rondkij-
ken kan natuurlijk ook. Zo zijn 
(meerdere) paragnosten, hel-
derzienden, magnetiseurs, ta-
rotkaartleggers, auratekenaars, 
gidszieners en -tekenaars, reiki-
masters en pendelaars  aanwe-
zig zijn en is een bezoekje aan de 
parashop de moeite waard.
Openingstijden zijn van 11.00 tot 
17.00 uur. Entreeprijs: 5 euro per 
persoon, kinderen onder de 11 
jaar zijn gratis, mits onder be-
geleiding. De consulten kosten 
maximaal 12,50 euro per per-
soon. 

Een tastbare, blijvende herinnering
Haarlem - Ruim negen jaar ge-
leden maakte Arnold Gerlofsma 
misschien wel de grootste om-
mezwaai in zijn leven. Nadat zijn 
rol in de detailhandel bleek uitge-
speeld, ging hij op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Die vond hij in 
de steenhouwerij en dan met na-
me op het gebied van grafstenen. 
Hij runt zijn bedrijf ‘Grafsteen Ver-
koop Gerlofsma’ vanuit de Waar-
derpolder in Haarlem. Of het nu 
om het plaatsen van een nieu-
we grafsteen gaat, onderhoud 
en renovatie van bestaande graf-
stenen of het verzorgen van ver-
volginscripties: in zeer korte tijd 
heeft Arnold zich het vak in al 
zijn facetten eigen gemaakt. ,,Het 
is een boeiend beroep en voor-
al dankbaar. Een grafsteen vormt 
een belangrijke herinnering aan 
een dierbare overledene. Reden 
genoeg om die met zorg uit te 
zoeken en te maken.’’
Juist die persoonlijke aanpak 
maakt het werk van Gerlofsma 
uniek. Ieder sterfgeval staat op 
zich en kent een eigen verhaal. 
Soms willen nabestaanden dat 
verwoord of verbeeld zien in een 
monument. Daarom laat Arnold 
alle ruimte voor eigen ontwer-

pen. ,,Vaak komen we tijdens ge-
sprekken tot een mooi resul-
taat. Laatst nog kwam ik in con-
tact met een moeder en dochter. 
Opa was overleden en men wilde 
naast de grafsteen ook zijn liefde 
voor de zes kleinkinderen tot ui-
ting brengen. Al pratend kwamen 
we op het idee om bij de steen 
zes keitjes neer te leggen met als 
inscriptie de namen van de klein-
kinderen’’, aldus Gerlofsma.
Door zijn vak is hij dagelijks met 
de dood bezig. ,,De enige zeker-
heid die we in het leven hebben, 
is dat we dood gaan. Toch rust er 
nog steeds een groot taboe op. 
Vrijwel niemand praat er tijdens 
zijn leven ongedwongen over. Dat 
is jammer.’’
Gerlofsma kan het ook niet na-
laten om alle grafstenen die hij 
heeft geplaatst, regelmatig na 
te lopen. Ziet hij dat er iets aan 
schort, dan brengt hij het weer in 
de juiste staat terug.
In vergelijking met andere steen-
houwerijen weet hij met zijn een-
manszaak de prijzen voor bijvoor-
beeld graf- en urnenmonumenten 
laag te houden. ,,Een mooi monu-
ment voor een mooie prijs, zeg ik 
altijd. Ik hoef niet uit te groeien 

tot een immens groot bedrijf, dat 
zou ten koste gaan van de aan-
dacht en tijd die ik nu in ieder ge-
denkteken kan stoppen. Uit erva-
ring weet ik inmiddels dat men 
dat prettig vindt. Het verdriet om 
een overledene kan ik niet weg-
nemen, maar ik kan het met een 
mooie tastbare herinnering wel 
een beetje verzachten.’’ Zie ook 
www.grafsteenverkoop.nl of bel 
06-28064899.
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Fysiotherapie 
Driehuis 30 jaar
Driehuis – Deze week worden 
patiënten en bezoekers van Fy-
siotherapie Driehuis getrakteerd 
op een gebakje, want de praktijk 
bestaat 30 jaar. In die jaren is er 
heel wat veranderd, qua locatie 
en samenstelling van de praktijk. 
De vaste factor is fysiotherapeut 
Frank Gutteling, die de praktijk 
op 1 mei 1981 in Driehuis begon 
met Pieter van Dongen.
Frank Gutteling mocht na zijn 
opleiding tot fysiotherapeut 
zijn nieuwe beroep in militaire 
dienst uitoefenen. Daarna be-
gon hij in het toenmalige Dia-
conessen Ziekenhuis in Heem-
stede. Bijna gelijktijdig begon 
hij in de avonduren in de prak-
tijk van Hans Glas en Ben Ebbe-
ling aan Plein 1945 in IJmuiden. 
Daar leerde hij Pieter van Don-
gen kennen, met wie hij wat la-
ter in 1981 in Driehuis de prak-
tijk begon. Van de 30 jaar was 
de praktijk 20 jaar aan de Aag-
tevonklaan gevestigd. En sinds 
drie jaar is Fysiotherapie Drie-
huis gevestigd aan Schaepman-
laan 10. ,,En hier blijven we,’’ zegt 
Frank Gutteling. In deze praktijk 
werkt hij sinds drie jaar samen 
met Michiel Langbroek en sinds 
een maand met Vera Kinket. In 
hetzelfde pand werken ook oste-
opaten Robert Dekker en Arjen 
Germans, die jaren als fysiothe-
rapeut meewerkten in de prak-
tijk. 
,,Samenwerking is belangrijk 
voor ons,’’ zegt Frank Gutteling. 
,,Zo werken we nauw samen met 
Care Works in het Tata Steel Sta-
dion, waar een oefenzaal is en 
waar ook echo’s kunnen wor-
den gemaakt voor de shockwave 
therapie. Sinds 2006 hebben we 
te maken met direct toegankelij-
ke fysiotherapie en dus is de in-
take nog belangrijker geworden, 
omdat de patiënten niet altijd 
eerst bij de huisarts komen. We 
zullen dus altijd verwijzen naar 
de huisarts als iets buiten ons 
vakgebied valt. Het draait uitein-
delijk om het belang van de pa-
tiënt.’’
Fysiotherapie Driehuis is een bij-

zondere praktijk, omdat Frank 
Gutteling en zijn medewerkers 
zich compleet inzetten voor de 
gezondheid van hun patiën-
ten. Zo zette Frank Gutteling in 
1989 het medisch zwemmen op 
in het Instructiebad. Frank: ,,Ik 
wilde een patiënt met jeugdreu-
ma hydrotherapie laten geven, 
maar dat was nog niet zo simpel 
te vinden. Daarom ben ik zelf be-
gonnen met medisch zwemmen. 
Al gauw vroegen mensen of ze 
mee mochten doen. Nu heb-
ben we tien groepen en is het 
al twintig jaar een groot succes. 
Er komen zelfs mensen uit Haar-
lem voor het medisch zwemmen 
en we hebben een wachtlijst. Vo-
rig jaar hebben we dit jubileum 
groots gevierd.’’
Fysiotherapie Driehuis is een 
kleine praktijk met korte lijnen. 
,,We zitten in een dorp en ook in 
onze praktijk is een gemoedelij-
ke sfeer,’’ zegt Frank. ,,Ik vind het 
nog steeds een prachtig beroep, 
omdat je steeds andere patiën-
ten hebt met andere klachten. In 
dit beroep blijf je je ontwikkelen. 
De ervaring die je opdoet komt 
steeds van pas. Er zijn nieuwe 
ontwikkelingen, zoals shockwave 
therapie waarmee je kalkdeeltjes 
als het ware wegschiet en een 
oplossing kunt bieden voor lang-
durige spierblessures. Maar ook 
is het een fysiek zwaar beroep. 
Het is dus zaak zelf ook in goede 
conditie te blijven.’’

Highland Games op 21 mei
Clan of the Town laat 
zich van sterke kant zien
Velsen – Nog twee weken dan 
barsten de Highland Games los 
in park Velserbeek. Zaterdag 21 
mei zullen tientallen teams van 
bedrijven en organisaties uit de 
regio Velsen de strijd aangaan 
met uitdagende Schotse games, 
die veel eisen van kracht, inzicht, 
lenigheid en samenwerking. Ook 
dit jaar is er een sportief team 
van de gemeente Velsen, met 
‘oude rotten’ PvdA voorzitter Aris 
Blok, PvdA raadslid Ben Hen-
driks, oud-wethouder Hans Ro-
meijn en de huidige wethouder 
Robert te Beest. Maar wie heb-
ben ze nog meer in petto?
Wethouder Robert te Beest heeft 
na drie deelnames aan de High-
land Games het hoogste aantal 
individuele punten van het team 
op zijn naam staan en is daarom 
dit jaar uitgeroepen tot teamcap-
tain. Toch oogt deze sympathie-
ke wethouder niet bepaald als 
een bodybuilder, hoewel sporti-
viteit hem niet kan worden ont-
zegd. ,,Ik deed altijd veel aan 
sport,’’ vertelt de wethouder. 
,,Ik sportte twaalf jaar bij Suomi 
en deed vooral aan hardlopen, 
maar ben meer het sprint type. 
Daarnaast deed ik aan volley-
bal. Maar sinds ik een jaar ge-
leden wethouder werd is er min-
der tijd voor sporten. En dus zijn 
er al een paar kilootjes bijgeko-
men. Dit jaar ga ik wel meedoen 
met de Pierloop. En de Highland 
Games natuurlijk. Bij de High-
land Games draait het niet al-

leen om kracht, het gaat ook 
om snelheid, conditie en lenig-
heid. Het kogelwerpen en boom-
stam gooien gaat me goed af. 
Het is een techniek die je moet 
leren. We hebben als team niet 
samen kunnen trainen, maar op 
de dag zelf worden de technie-
ken nog goed doorgenomen. En 
we hebben natuurlijk veel erva-
ring in het team in de vorm van 
Aris Blok en Hans Romeijn (te-
genwoordig burgemeester van 
Heiloo – red), Ben Hendriks en 
mezelf. We kunnen hopelijk weer 
een paar bellybumps van Aris en 
Hans verwachten. Verder vind 
ik het heel leuk dat dit jaar on-
ze nieuwe gemeentesecretaris 
Dick Emmer meedoet (zie foto). 
Hopelijk is dat voor meer amb-
tenaren een reden om mee te 
doen. Heel belangrijk voor ons is 
het om ons eens van een andere 
kant te laten zien, jawel in kilt en 
op een sportieve, gemoedelijke 
manier. Het is voor ons een be-
regezellige dag en ook een beet-
je netwerken.
En natuurlijk is ook het goe-
de doel van Rotary Club Velsen 
voor ons heel belangrijk. We zijn 
realistisch genoeg om te weten 
dat we qua score meestal in het 
rechterrijtje eindigen. De eer-
ste plaats zit er voor ons niet in, 
maar natuurlijk laten we ons wel 
van onze sterkste kant zien met 
Clan of the Town Velsen, dat zijn 
we aan ons publiek verplicht.’’ 
(Karin Dekkers)

Lezing over de oorlog
IJmuiden - Zondag 8 mei van 
14.00 tot 15.00 zal de heer Wil 
van Rixel in het Zee- en Haven-
museum een lezing geven over 
de eerste vijf meidagen van de 
oorlog in en rond IJmuiden (10 
tot en 15 mei 1940). Aan de 
hand van dia’s zal hij laten zien 
wat een pandemonium het in en 
rond van de haven van IJmui-
den is geweest. Duizenden 
mensen, waaronder uiteraard 
veel joodse mensen, maar ook 
prominenten, waaronder leden 
van het koninklijk huis,  pro-
beerden Nederland te verlaten 
en nog een plekje te bemachti-
gen aan boord van de tientallen 
schepen die in IJmuiden aange-

meerd lagen. Tegelijkertijd wer-
den honderden Duitse krijgs-
gevangen in loodsen in IJmui-
den ondergebracht. Een logis-
tieke nachtmerrie. Veel sche-
pen en hun passagiers hebben 
nog weten te ontkomen naar 
Engeland, maar ook veel sche-
pen zijn als blokkade tot zinken 
gebracht. Wil van Rixel neemt u 
van dag tot dag mee door de-
ze eerste vijf meidagen van de 
oorlog. Deze lezing is bestemd 
voor volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar. De lezing is gra-
tis toegankelijk op vertoon van 
een geldig entreebewijs van het 
museum. Zie ook www.zeeha-
venmuseum.nl.

Strawberries Heren 1 
wordt zondag gehuldigd
Driehuis - Zondag om 14.30 uur 
spelen de hockeyers van Straw-
berries hun laatste thuiswed-
strijd van het seizoen. De tegen-
stander is hekkensluiter Magnus 
uit Schagen.
Na afloop van deze wedstrijd 
wordt Heren 1 op het terras ge-
huldigd voor de promotie naar 
de derde klasse. Dit gebeurt om-
streeks 17.00 uur. Het kan zelfs 
een kampioensfeest worden als 
naaste concurrent Westerpark 

punten verspeelt tegen MHC 
Hoorn. 
Eerder op de middag staat voor 
Strawberries nog een belangrij-
ke wedstrijd op het programma, 
want om 12.45 uur speelt Dames 
1 thuis tegen AMVJ. Het team 
van Simon de Hoog en Friso Hui-
zinga maakt nog altijd kans op 
promotie naar de eerste klasse. 
De ontmoeting met de ploeg uit 
Amsterdam is in deze strijd van 
cruciaal belang.

SP houdt 
enquête bij 
brandweer
Velsen - Dit weekeinde kreeg 
een delegatie van de SP-fractie 
en -afdeling, bestaande uit Frits 
Vrijhof en Jan Müter, een warm 
onthaal bij de brandweer in Vel-
sen-Zuid. Aanleiding voor het 
bezoek was een enquête van het 
SP-kamerlid Ronald van Raak, 
voor de actieve brandweerlie-
den. De brandweermensen krij-
gen te maken met bezuinigingen 
en reorganisaties. Ook zijn er ex-
perimenten met minder brand-
weerkazernes en minder men-
sen op de brandweerwagen. 
Dit SP-onderzoek vindt plaats 
in samenwerking met de Vak-
vereniging Brandweer Vrijwilli-
gers (VBV) en wordt gesteund 
door de brandweervakbonden. 
In de politiek wordt veel gespro-
ken en besloten over de brand-
weer, maar de mensen die wer-
ken bij de brandweer zijn dege-
nen die weten hoe het werkelijk 
zit. Of het nu gaat om werkdruk, 
professionalisering of regionali-
sering, zij zien hoe het beleid in 
praktijk uitpakt. Hoe het zit met 
de opkomsttijden, de voertuig-
bezetting, de oefenlast of C2000. 
Komt de politiek met goede op-
lossingen of leiden die tot nieu-
we problemen? Dat wil de SP 
weten van de echte deskundi-
gen en daarom vragen zij alle 
brandweermensen mee te doen 
aan het brandweeronderzoek 
van de SP.

State of Nation 
wint Popprijs
Regio - Regio - Het kan niet 
stuk voor de regionale metal-
band State of Negation. Vrijdag-
avond wonnen zij in Heemskerk 
de IJmond Popprijs 2011 na lo-
vende juryrapporten. Een week 
eerder waren zij in Ensche-
dé ook al winnaar van de Me-
tal Battle, daarbij wonnen zij zo-
wel de publieksprijs als de jury-
prijs. Ook hier was de jury zeer 
lovend. In de band spelen Cas-
per Leijen, 17 jaar, uit Santpoort-
Zuid (vocals), Tristan Jacobs, 
22, uit Heemskerk (leadgitaar), 
Pim Nijssen uit Haarlem (ry-
thm gitaar), Mike van Bekkum 
uit IJmuiden (bassist) en Sang 
Jae Kouwenburg uit Amsterdam 
(drums). De band speelt eigen 
nummers, Casper schrijft de tek-
sten en Tristan de grote lijn van 
de muziek, waaraan ook de an-
dere bandleden hun bijdrage le-
veren. State of Negation bestaat 
sinds twee jaar. Naast verschil-
lende andere prijzen mogen zij 
als winnaar van de Metal Bat-
tle ook meedoen aan de Wacken 
Open Air Metal Battle in Weert 
op 8 mei. Dan strijden zij tegen 
andere metalbands van over de 
hele wereld om een optreden op 
het grote Wacken Open Air fes-
tival in Duitsland, het grootste 
metalfestival ter wereld.
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Open ochtend bij 
Roeivereniging De Stern
IJmuiden - Roeivereniging de 
Stern houdt op zaterdag 14 mei 
van 10.00 tot 13.00 uur een open 
ochtend voor geïnteresseerden 
in de roeisport. Op zaterdag 4 ju-
ni 2011 start de Stern met een 
nieuwe basisopleiding roeien.
Roeien is een sport die naast 
enige inspanning ook de nodige 
behendigheid vraagt.
In de basisopleiding maakt de 
beginnende roeier kennis met 
de roeisport en worden de ba-
sisvaardigheden aangeleerd.
De roeiport heeft jong en oud 
veel te bieden! Je bent lekker ac-
tief op het water en kunt op een 
gezellige manier van de buiten-
lucht genieten. Het gehele li-
chaam is in beweging en daar-
door bevordert het de gezond-
heid. De Stern kijkt met name uit 
naar de zogenoemde ‘herintre-
dende’ sporters. Dit zijn de spor-
ters die hun oude sport vaar-
wel hebben gezegd vanwege de 
veelal zware fysieke belasting en 
die toch op een andere wijze aan 
lichaamsbeweging in de buiten-

lucht willen gaan doen. Uiter-
aard zijn ook de niet zo fanatie-
ke sporters welkom bij de Stern.
Om te weten te komen of roeien 
een sport is die bij je past kent 
de Stern een introductielidmaat-
schap van drie maanden. 
Uiteraard kunnen sporters die al 
eerder roeivaardigheden hebben 
opgedaan op elk moment bij de 
Stern instromen. Heb je de leef-
tijd van 13 jaar bereikt en kan je 
zwemmen meld je aan voor de-
ze basisopleiding roeien of kom 
langs op de open ochtend. Roei-
vereniging de Stern is gevestigd 
op het Sluiseiland 38, ter hoog-
te van de Middensluis (achter de 
rijkswoningen).
Direct opgeven voor de basisop-
leiding roeien? Dat kan telefo-
nisch via 0255-500232 of  schrif-
telijk door middel van het in-
vullen en verzenden van het in-
schrijfformulier (downloaden 
van www.rvdestern.nl). Tijdens 
de open ochtend zijn de in-
schrijfformulieren ook voorhan-
den.

Bands uit IJmond 
op Bunkerrock in WT
IJmuiden - Zaterdag 7 mei 
wordt het voor een aantal muzi-
kanten uit de IJmond weer een 
memorabele avond. Na het uit-
werken van nummers, repetities, 
promoten, profileren in de ‘social 
media’ en de vele andere din-
gen die komen kijken bij het on-
derhouden van een band is het 
(weer) zover: een optreden! Daar 
draait het voor een band natuur-
lijk om... en elk optreden blijft - 
voor de meeste - spannend. 
Beginnende bands krijgen over 
het algemeen alleen via band-
wedstrijden de gelegenheid om 
op een professioneel poppodi-
um te staan. Voor deze bands 
is Bunkerrock een unieke gele-
genheid om de sfeer te proeven 
van een groot podium, zonder 
druk van jury’s maar met langere 
speeltijd. Voor bands die al lan-
ger bestaan is het podium ook 
toegankelijk; de enige voorwaar-
de is dat je een regionale band 
moet zijn. Kings of Leon zul je 
dus niet zien optreden op Bun-
kerrock. 
Deze 16e editie bestaat weer 
uit vijf bands. Uit Velsen komt 
Yaya’s Out, in deels andere be-
zetting, vroeger bekend onder de 
naam Crackin’ Up. Deze mannen 
hebben hun band doen ontstaan 
als een eerbetoon aan hun gro-
te helden; de Rolling Stones. Met 

deze dansbare band als knallen-
de afsluiter belooft het nu al wat 
te worden. De meer rock dan 
popband Against All Odds uit 
Beverwijk deed mee aan de Rob 
Acda Awards dit jaar en heeft 
het geschopt tot de finale in de 
grote zaal van het Patronaat; op 
Bunkerrock laten ze nog even 
zien hoe ze zo ver zijn gekomen. 
Uit de oefenruimtes van de pop-
bunker in IJmuiden komt de me-
talband Plough De oorverscheu-
rende muziek van Plough gaat al 
jaren keihard mee en de ener-
gie is er zeker niet minder om 
geworden. Ook uit de popbun-
ker en vol energie zit de IJmui-
dense band NOW ROT. Deze 
band is recent opgericht; Bun-
kerrock wordt het eerste optre-
den. Ze spelen metalcore met de 
nadruk op metal én op core. De 
band DIverse gaat het rustiger 
aan doen; de over het algemeen 
uit Heemskerk afkomstige band 
speelt popklassiekers en mo-
derne covers en geeft sommige 
hiervan een eigen twist.  
Al deze bands vormen dus weer 
een gevarieerd programma in 
het Witte Theater op 7 mei, van-
af acht uur ‘s avonds. Meer infor-
matie te vinden op www.bunker-
rock.nl, kaarten zijn te bestellen 
via het Witte Theater, telefoon 
0255 533557. 

Nieuwe website 
Stichting OIG-IHD
Velsen - De Stichting OIG-IHD 
bestaat uit een organisatie van 
meer dan 100 vrijwilligers die 
hun 500 gasten willen ondersteu-
nen in hun vervoer en hun ont-
spanning. Dankzij de opbrengs-
ten uit de containers en de ver-
koop van meubilair, huishoudelij-
ke spullen en kleding in de ver-
koopruimte aan de Industriestraat 
is de organisatie in staat met ze-
ven busjes, voorzien van een lift, 
vele personen te vervoeren naar 
de opgegeven adressen. Dank-
zij de vervoerscoördinator, de 
centrale postmedewerkers en de 
chauffeurs worden er jaarlijks 
9000 personen vervoerd naar di-
verse bestemmingen, die zij an-
ders niet zouden bereiken, omdat 
zij niet zelfstandig gebruik kun-
nen maken van het openbaar ver-
voer. Naast het vervoer voor gas-
ten met een rolstoel wordt er ook 
liggend vervoer verzorgd. Boven-
dien ondersteunt OIG-IHD met 
haar vervoer de activiteiten van 
De Zonnebloem en de activiteiten 
van de tehuizen uit de nabije om-
geving. 
Naast het vervoer van personen, 
het legen van de containers heeft 
OIG-IHD ook wekelijkse activitei-
ten, zoals het zwemmen voor 70 
gasten  en het handwerken voor 
30 gasten. Iedere twee weken is 

er een Soosavond voor 40 gasten. 
Tevens zijn er de jaarlijkse eve-
nementen zoals de vakantieweek 
voor 50 gasten, de dagtocht voor 
90 gasten en de feestmiddag voor 
120 gasten.
De vele vrijwilligers maken dit 
mogelijk. Toch blijkt dat men veel-
al wel de naam van OIG-IHD kent 
maar menigmaal niet weet wat 
deze stichting nu precies doet. Na 
een overleg met Daan Odijk, do-
cent informatica aan het Ichthus 
Lyceum, heeft een groep leerlin-
gen van 6 vwo zich ontfermd over 
het maken van een website voor 
de Stichting OIG-IHD.
Afgelopen week hebben de leer-
lingen deze website symbo-
lisch overhandigd aan de Stich-
ting OIG-IHD op het Ichthus Ly-
ceum aan de Wolff en Dekenlaan 
te Driehuis. De leerlingen hebben 
aangeven hoe zij te werk zijn ge-
gaan en konden het resultaat via 
een smartbord laten zien. Boven-
dien heeft de docent Daan Odijk 
een uitleg geven over het  plan 
van aanpak. Met deze website 
hoopt de organisatie dat zij nog 
beter bekend kunnen maken, wie 
de OIG-IHD is, wat de OIG-IHD 
doet en welke mogelijkheden er 
zijn voor de gasten in de IJmond 
en Kennemerland. Zie ook www.
oigihd.nl.

Busreis Telstar-
Helmond
Velsen-Zuid – De Supporters-
vereniging van Telstar heeft voor 
de laatste wedstrijd van het sei-
zoen een busreis georganiseerd. 
Niet alleen kunnen de supporters 
van de Witte Leeuwen hun club 
steunen, maar ook afscheid ne-
men van de vertrekkende spe-
lers. Wel zal in het volgende sei-
zoen officieel afscheid worden 
genomen van deze spelers. Voor 
de spelers die blijven is de steun 
van het publiek onontbeerlijk. En 
voor de spelers die nog twijfelen 
over hun bestemming is de aan-
wezigheid van alle fans natuur-
lijk een opsteker. De bus naar de 
wedstrijd Helmond Sport tegen 
Telstar vertrekt om 17.10 uur van-
af Beverwijk bij Cineworld. Van-
af de parkeerplaats bij het Tata 
Steel Stadion is dat om 17.30 uur. 
De kosten voor de reis, inclusief 
toegang tot het stadion, zijn voor 
leden maar 15 euro. Voor niet-le-
den is dat 22,50. Een goede re-
den dus om lid te worden, want 
een lidmaatschap kost slechts 5 
euro en heb je zo terug verdiend. 
Lid worden doe je door je op te 
geven bij info@svtelstar.nl met 
vermelding van naam, geboorte-
datum, adres, e-mailadres en te-
lefoonnummer. Wie nog mee wil 
gaan kan bellen naar het secre-
tariaat van Telstar of direct naar 
de opstapplaats gaan. Men wordt 
verzocht met gepast geld te beta-
len voor de reis en consumpties. 
In de bus zijn consumpties tegen 
redelijke prijs verkrijgbaar. Geldi-
ge legitimatie is tijdens de gehele 
reis verplicht.

1 mei-viering 
in teken van 
kwetsbaren
IJmuiden - GroenLinks, PvdA 
en SP Velsen hebben een 1 mei 
viering gehouden in het Zee- en 
Havenmuseum. Het onderwerp 
van het minisymposium was 
‘Kwetsbaren en marktwerking’ 
met als ondervraag: wat is in de 
IJmond nodig opdat mensen met 
een beperking beter hun plek op 
de arbeidsmarkt kunnen vinden?  
Er was een uitgebreide inleiding 
door Quirijn van Woerkom, be-
leidsmedewerker Chronisch Zie-
ken- en Gehandicapten Raad. 
Bert Zijl gaf, als ondernemer, een 
voorbeeld uit de praktijk en er-
varingsdeskundige Lina Han-
kel werd geïnterviewd door Co-
bi Schoondergang.

Nieuwe penningmeester 
Badmintonclub Velsen
Velsen - Na ruim 18 jaar 
penningmeester te zijn ge-
weest bij badmintonclub 
Velsen, heeft Jan van Rixel 
op de afgelopen jaarverga-
dering het kasboek offici-
eel overgedragen aan Inge-
borg Korpershoek.

Op 13 mei 1993 werd Jan van 
Rixel officieel penningmees-
ter van BC Velsen. Jan heeft 
al deze jaren er zorg voor ge-
dragen dat de financiën van 
de club gezond zijn gebleven. 
Jan houdt er niet van om in de 
schijnwerpers te staan, maar 
op deze avond ontkwam hij er 
niet aan. Na zich ruim 18 jaar 
ingezet te hebben als vrijwil-
liger, die een groot deel van 
het jaar iedere dag gecon-
fronteerd werd met inkomsten 
en betalingen van de club, 
vond Jan dat het tijd gewor-
den was voor iemand anders. 
Jan is een man die nauwgezet 

en nauwkeurig is en zijn werk 
deed zonder dat het bestuur 
zich daar zorgen over hoefde 
te maken. Jan is één van die 
vele vrijwilligers waarop een 
sportclub kan rekenen. De 
voorzitter bedankte Jan voor al 
zijn inspanningen en hij kreeg 
op de deze avond uit handen 
van Kees Mulder het erelid-
maatschap uitgereikt dat hij 
trots en blij in ontvangst nam. 
Zie ook www.bcvelsen.nl
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Terrasvogels F2 - De F2 van SV Terrasvogels is op grandioze wijze kampioen gewor-
den. Bij de laatste wedstrijd wonnen ze zelfs met 4-0. Van de negen gespeelde wed-
strijden hebben ze alles gewonnen, het saldo is 50 doelpunten voor en slechts negen 
tegen en dit alles door geweldig teamwerk. 

RKVV Velsen E top - Dit jaar heeft de E top een geweldig jaar gehad. Zij speelden 
drie competities van ongeveer zeven wedstrijden. In de laatste competitie hebben zij 
alle wedstrijden gewonnen en zijn zij ongeslagen kampioen in de derde poule gewor-
den. 

VV Waterloo F1 - Vorige week zaterdag zijn de kinderen van Waterloo F1 kampi-
oen geworden. De laatste wedstrijd werd tegen Zandvoort gespeeld en werd gewon-
nen met 7-3. Er volgde een prachtig kampioensfeest waarbij iedereen een mooie be-
ker kreeg, een offi cieel kampioensdiploma en een bos bloemen in de kleuren van Wa-
terloo. 

RKVV Velsen Meisjes B - Ongeslagen, met één gelijk spel, en een klinkende laatste 
zege van 9-0 is RKVV Meisjes B de overtuigende kampioen van de voorjaarscompeti-
tie zondag eerste klasse geworden. 

RKVV Dames 2 - Na het kampioenschap van de meisjes B-junioren was het tweede 
paasdag de beurt aan Dames 2 van RKVV Velsen. Na een gesponsord ontbijt werd ge-
wonnen van Dames 1 van VV Stormvogels. Dit seizoen werden slechts punten afge-
staan aan Spaarnwoude en HBC. Met nog één wedstrijd voor de boeg gaan de dames 
en hun begeleiding zich opmaken voor promotie naar de vierde klasse. 

Jan Campertschool - Zowel de meiden als de jongens van groep 6a van de Jan Cam-
pertschool zijn kampioen geworden bij het schoolvoetbal in Velsen. De meiden won-
nen de fi nale met liefst 6-0. De jongens hebben, net als vorig jaar, gevochten tot ze 
er bij neer vielen. Vorig jaar wel in de fi nale, maar geen kampioen. Dit jaar wel. Eind-
stand 2-1, na verlenging!

Kampioenen in VelsenKampioenen in Velsen
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Op zoek naar jou?
Ter versterking van ons team zoeken wij enthousiaste collega’s:
* kapper(ster) / visagist(e) ruime ervaring
* massage / schoonheidsspecialiste afgeronde opleiding niveau 3
* stagiaire 3e jaars-schoonheidsspecialiste niveau 3 of 4

Vereist zijn:
Ervaring, professionaliteit, flexibiliteit, geen negen tot vijf mentaliteit.

Ben je spontaan, servicegericht en weet je van aanpakken?

Reageer dan vóór 15 mei 2011 naar:
info@hblheemstede, t.a.v. Mw. M. Hulsbergen
of per adres: Blekersvaartweg 14a, 2101 CB te Heemstede

Nachtmerries op 
basisschool Toermalijn
Driehuis - Afgelopen donder-
dag voerden de kinderen van 
groep 7 van basisschool de Toer-
malijn uit Driehuis met veel suc-
ces de musical Nichtmare of the 
Toermalijn op. Hun meester Bent 
is dol op musicals en zet daarom 
jaarlijks met zijn klas een eigen 
productie op de planken. Deze 
lustrumeditie kreeg een bijzon-
der tintje, omdat de klas de mu-
sical helemaal zelf  schreef. 
In acht weken tijd zette groep 7 
van De Toermalijn een comple-
te musicalproductie neer. Mees-
ter Bent had wat liedjes bij el-
kaar gezocht en de verhaallijn 
bedacht over drie kinderen die 
noodgedwongen de nacht in 
de school doorbrengen. Dat le-
vert de nodige nachtmerries op, 
waarvan de kinderen in groep-
jes in de klas zelf de invulling 
hebben bedacht en uitgewerkt. 
Naast enge dromen met heksen, 

spoken en bloeddorstige leeu-
wen en indianen, was er ook een 
droom over ruziemaken. En niet 
te vergeten een mooie moraal 
over vreedzaam omgaan met el-
kaar, passend bij het vreedzame 
schoolprincipe. 
,,Doordat het ons verhaal was, 
was het heel makkelijk om je 
rol te spelen”, vertelt Anique van 
Laar. ,,Jammer dat het nu voorbij 
is, nu moeten we weer werken in 
de klas”, merkt Viktor Bakker op. 
Maar volgens een trotse meester 
Bent is er juist heel hard gewerkt 
de afgelopen weken: ,,Een ver-
haal schrijven is gewoon taal. Ze 
leren bovendien met spanning 
om te gaan, samen een product 
neer te zetten, elkaar te helpen, 
onverwachte situaties samen op 
te lossen. Allemaal vaardighe-
den waar ze in het dagelijks le-
ven profijt van hebben.” (Judy 
Landman)

Bloemlezing 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het werk 
van de Santpoortse Hanny Don-
ker is nooit in een hokje te stop-
pen geweest. Ze verkende steeds 
weer nieuwe technieken en leef-
de zich in uit verschillende onder-
werpen die ze uitdiepte. ,,Ik wil-
de steeds iets nieuws in de vin-
gers krijgen en heb altijd al ge-
maakt wat ik zelf wilde. Op school 
al. Moest ik een luierbroekje brei-
en, maakte ik er een ijspetje van.” 
Hanny Donker is nog altijd be-
kend als de juf die het schoolbord 
tot kunstwerk maakte en menig 
oud leerling van haar bewaart 
nog het poëziealbum waar ze 
de mooiste tekeningen in maak-
te. Dingen die voorbij zijn, want 
Hanny Donker kan niet meer ma-
ken wat ze nog allemaal in haar 
hoofd heeft zitten. Ideeën ge-
noeg, maar een gewrichtsziekte 
maakt het schilderen en tekenen 
nagenoeg onmogelijk. Ze heeft 
zich nooit willen herhalen in haar 
kunst en dat zal ook niet gebeu-
ren. Hoewel, zo lang ze leeft heeft 
ze hoop en houdt ze humor en 
zal ze naar mogelijkheden zoeken 
om scheppend bezig te zijn en 
haar ideeën vorm te geven. ,,Din-
gen die ik zie of meemaak, blijven 
in mijn gedachten hangen tot ik 
er iets mee gedaan heb. Ik kan er 
dagen op lopen ‘broeden’. Soms 
is het schilderij in mijn hoofd al 
bijna af voordat het op papier 

staat.” Vijf keer hebben de schil-
derijen van Hanny Donker in ’t 
Mosterdzaadje gehangen. Steeds 
een ander thema waar ze in acryl 
op paneel of papier mee aan de 
slag ging. Dit keer wordt het een 
bloemlezing met werk uit voor-
gaande exposities. Dan zal ieder-
een die het ziet zich verbazen dat 
zoveel diversiteit aan schilderij-
en van één en dezelfde persoon 
zijn. De laatste tentoonstelling 
stond in het teken van Afrikaan-
se beelden en hun bijbehorende 
rituelen. In veel van haar panelen 
laat ze zien dat ieder mens zowel 
kwetsbaarheid als kracht in zich 
heeft. Haar motto is: ,,Leven en 
overleven met blijheid en humor, 
kwetsbaarheid, hoop en kracht.”
Voor ’t Mosterdzaadje heeft Han-
ny Donker elk jaar weer een tref-
fende kerstkaart gemaakt. De 
sprookjesachtige voorstelling van 
’t Mosterdzaadje op de jubileum 
cd die uitgegeven werd bij het 
25-jarig bestaan is ook van haar 
hand. In de maanden mei en ju-
ni zullen de muren in ’t Mosterd-
zaadje veel over het creatieve le-
ven van Hanny Donker laten zien. 
De tentoonstelling is voor en na 
afloop van de concerten te be-
zoeken, maar ook op afspraak 
met Hanny zelf¨023-5372699 .
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Automobilist rijdt
in op voetgangster
Santpoort-Noord - De poli-
tie kreeg vorige week donder-
dagmiddag omstreeks 15.55 uur 
een melding van een aanrijding 
tussen een automobilist en een 
voetgangster  die met haar fiets 
wilde oversteken bij het zebra-
pad op de Hagelingerweg. De 
bestuurder schold de 45-jarige 
vrouw eerst uit omdat zij volgens 
hem kennelijk niet snel  ge-
noeg overstak. Hierna reed hij 
tegen haar fiets aan waardoor 
de vrouw bijna ten val kwam. 
Haar fiets raakte beschadigd. De 

vrouw is voor zover bekend niet 
gewond  geraakt. De bestuurder 
gooide de fiets van de vrouw aan 
de kant. Een getuige die te hulp 
schoot en de automobilist wilde 
kalmeren werd in zijn hand ge-
beten. Hierna  sprong de auto-
mobilist in de auto en reed weg. 
De politie is op zoek naar de au-
tomobilist. 
Getuigen die de politie nog niet 
hebben gesproken worden ver-
zocht contact  op te nemen met 
het bureau in Velsen via 0900-
8844.

Stoomdag bij model-
bouwvereniging Het Y 
Velsen-Zuid - Zondag 15 mei 
houdt de modelbouwvereni-
ging Het Y in Spaarnwoude de 
traditionele Stoomdag, waar-
op met modelstoomtrekkers en 
modelstoomlocomotieven ge-
reden wordt. 
Kinderen kunnen met de 
stoomtrein mee en voor de ou-

deren is dit een gelegenheid 
om met de modelbouw kennis 
te maken. 
Deze open dag is van 10.00 tot 
16.00 uur en vindt plaats op het 
clubterrein aan de Genieweg 
38 A in Spaarnwoude. Route 
R102. De routebeschrijving is 
te vinden op www.mbv-hety.nl.

Kampement in 
de Ruïne van 
Brederode
Santpoort-Zuid – Er is ook dit 
seizoen weer van alles te zien en 
te beleven in de Ruïne van Bre-
derode. Op zaterdag 7 en zon-
dag 8 mei vindt het eerste eve-
nement plaats. De compagnie-
en van Brederode en van Voorne 
slaan hun tenten op. Het publiek 
kan inzicht krijgen in het kample-
ven en er vragen over stellen. Er 
is een boogschietbaan, een wa-
penrek, kook- en slaaptenten, 
de torenkamer wordt middel-
eeuws ingericht, er zijn meerde-
re harnassen te zien. Eind juni 
1426 bestormen en verwoesten 
de in hoofdzaak uit Haarlem af-
komstige Kabeljouwen het kas-
teel van Brederode in Santpoort 
als wraak voor het beleg van hun 
stad. Op het, na 1414, leegstaan-
de kasteel Brederode woonden 
alleen nog de rentmeester en 
enkele krijgslieden zodat de Ka-
beljouwen bij hun aanval nau-
welijks enige tegenstand on-
dervonden. Willem van Bredero-
de keert terug op zijn verwoeste 
kasteel en begint zijn compag-
nieën te verzamelen om op zijn 
beurt het kasteel Heemskerk uit 
weerwraak te verwoesten. Het 
kampleven neemt zijn aanvang; 
er wordt geoefend voor de ko-
mende strijd. Er ontstaat tussen 
de compagnieën wrijving en ru-
zie. Openingstijden: van 10.00 tot 
17.00 uur, kosten: kinderen 1,50, 
volwassenen 3 euro.

Regio - Koninginnedag is zon-
der noemenswaardige inciden-
ten verlopen. Hier en daar wa-
ren er conflicten, opstootjes en 
vechtpartijen, maar die kon-
den meestal door vroeg ingrij-
pen van de politie of beveiliging 
de kop worden ingedrukt. Over-
matig drankgebruik was meestal 
de aanleiding. Ook trad de poli-
tie verschillende keren op tegen 
wild plassen. In totaal zijn acht 
mensen aangehouden.

Rustige 
Koninginnedag
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Stadsschouwburg Velsen
Kaartverkoop nieuwe 
seizoen van start
IJmuiden – Afgelopen vrijdag is 
de kaartverkoop van de Stads-
schouwburg Velsen voor het 
nieuwe theaterseizoen van start 
gegaan. Via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl en met het be-
stelformulier uit de theatergids 
kunnen prachtige plaatsen be-
steld worden voor onder ande-
re Marc-Marie Huijbregts, Veld-
huis & Kemper, Jip & Janneke, 
Arie Koomen, de toneelhit ‘Man-
nen Komen van Mars’ en Alder-
liefste.
Al veel theaterliefhebbers heb-
ben hun keuze gemaakt uit het 
omvangrijke en kleurrijke aan-
bod van de Stadsschouwburg 
Velsen.
Het eerste weekend zijn de 
meeste kaarten besteld voor Bri-
gitte Kaandorp. De comédien-
ne wordt in de verkoop-top-tien 
op de voet gevolgd door Plien & 
Bianca, Karin Bloemen, Erik van 
Muiswinkel (première in Velsen!) 
en de nieuwe productie van Niet 
Uit Het Raam & De Ploeg. De 
Asthon Brothers en Javier Guz-
man zijn ook nog altijd erg ge-
liefd bij het Velsense publiek.
De nieuwe Joop van den Ende-
musical ‘Next to Normal’ met 
hoofdrollen voor musicaldiva Si-
mone Kleinsma, René van Koot-

en (‘Urinetown’, ‘Zorro’) en Freek 
Bartels (‘Joseph’) is in de top tien 
terug te vinden. Evenals Sas-
kia Noort’s ‘De Eetclub’ met o.a. 
Hanna Verboom, Cystine Car-
reon en Chris Tates. Een ande-
re boekbewerking, Tim Krab-
bé’s ‘Het Gouden Ei’, met ster-
acteurs Peter Tuinman en Victor 
Löw maakt de top tien compleet.
Voor deze en andere toppro-
ducties als ‘Ramses, de musi-
cal’, de musical ‘Zangeres Zon-
der Naam’, de streetdance show 
‘Blaze!’, ‘Slagerij van Kampen’ 
en voor toneelstukken met An-
ne-Wil Blankers, Mark Rietman 
en Pierre Bokma zijn nog vol-
op plaatsen te bestellen. Evenals 
voor sprankelende kindervoor-
stellingen als ’Nijntje’, ‘Het Huis 
Anubis’, ‘Hoe overleef ik (zonder)
liefde?’ en ‘Spuit Elf’.
Belangstellenden die nog geen 
theatergids hebben ontvangen, 
kunnen deze gratis opvragen of 
afhalen bij de Stadsschouwburg 
Velsen, Groeneweg 71 in IJmui-
den, telefoon: 0255-515789 en 
info@stadsschouwburgvelsen.
nl. Het complete aanbod (met vi-
deofragmenten om alvast in de 
stemming te komen) is ook on-
line op www.stadsschouwburg-
velsen.nl te raadplegen.

Badmintonseizoen
BC IJmond afgesloten
IJmuiden – Traditioneel wordt 
het badmintonseizoen bij BC 
IJmond afgesloten met een toer-
nooi en aansluitend een feest-
avond. Na de geslaagde editie 
vorig jaar had deze avond het 
thema Oranje gekregen. Aan de 
leden was gevraagd om in oran-
je outfit te komen spelen en ook 
voor de feestavond was ge-
vraagd om in het oranje te ko-
men. 
De opkomst voor het toernooi 
was boven verwachting en op 
negen banen in de versierde 
Sporthal-Oost werd weer fana-
tiek gestreden om de punten. 
Op baan 1 was als handicap een 

oranje zeil om het net gespan-
nen, en op twee andere banen 
dienden de badmintonrackets 
te worden ingeruild voor ‘beach-
bats’. Dit leverde veel lol op bij de 
deelnemers. Tijdens de gezellige 
feestavond met prijsuitreiking 
vond ook nog een drankloterij 
plaats en kon het seizoen fees-
telijk worden afgesloten. 
Op dinsdag 6 september start 
het nieuwe seizoen. 
BCIJ zoekt nog een dame die 
volgend seizoen competitie 
wil spelen in een gezellig der-
de klasse districtteam. Zie ook 
www.bc-ijmond.nl. (foto: Paul 
van de Keer)

Aandacht voor 
Moederdag
IJmuiden - Jaarlijks wordt er in 
Nederland land op de dag voor 
Moederdag aandacht gevraagd 
voor de gezondheid van moe-
ders wereldwijd. Dit jaar ook in 
Velsen. Op zaterdag 7 mei is er 
in het Fidelishof 30 een inloop-
middag van 14.00 uur tot 17.00 
uur met optredens van de Kunst-
bende, chansonniere José van 
Waveren, een modeshow, diver-
se hapjes en stands van onder-
meer de wereldwinkel met leuke 
moederdagcadeaus, de Stich-
ting Babyhope bij wie u over-
gebleven spullen uit het kraam-
pakket kunt inleveren. Ook zijn 
er twee kunstschilders aanwezig 
die, bij wijze van Moederdagge-
schenk, een snelportret van uw 
kind kunnen maken. De bijeen-
komst wordt afgesloten door ca-
baretière Funda Müjde. Toegang 
is vrij.

Wijzer in 
Geldzaken 
Parade in 
bibliotheek
IJmuiden - Hoeveel geld komt 
er bij jou binnen en hoeveel kun 
je uitgeven? Ben je wel goed 
voorbereid op onverwachte uit-
gaven of op minder inkomen? 
Waar heb je recht op en hoe 
zorg je dat je niet meer geld uit-
geeft dan je je kunt veroorlo-
ven?
Om met een gerust gevoel geld 
uit te kunnen geven, moet je 
eerst zorgen dat je grip krijgt op 
je geld. Daarvoor is het belang-
rijk om je geldzaken goed op 
orde te hebben. De beste tips 
hiervoor vind je op de ‘Wijzer in 
geldzaken Parade’ die van 3 mei 
tot 5 juni in de Centrale Biblio-
theek in IJmuiden plaatsvindt. 
De Wijzer in geldzaken Para-
de is een leuke, interactieve reis 
door de wereld van jouw eigen 
geld. De tentoonstelling omvat 
een aantal games en testjes van 
onder andere de Consumenten-
bond, het Nibud, het Geldmuse-
um en De Nederlandsche Bank, 
die je helpen om direct wijzer in 
geldzaken te worden. Zo kun je 
je kennis van je huishoudboekje 
testen en zien hoeveel zakgeld 
op een bepaalde leeftijd gebrui-
kelijk is, maar ook uitrekenen of 
je later wel voldoende pensioen 
krijgt om na pensionering pret-
tig verder te leven. 
Tijdens de tentoonstelling wor-
den in de bibliotheek diverse in-
teressante lezingen en work-
shops georganiseerd, zoals 
Zicht op uw pensioen en Pop-
pentheater meneer Beer. Vraag 
ernaar in de bieb!
De Wijzer in geldzaken Para-
de is gratis te bezoeken tijdens 
openingstijden van de Centrale 
Bibliotheek. Zie ook www.bibli-
otheekvelsen.nl of www.wijze-
ringeldzaken.nl/parade.

Wie staat er op die kiek?
IJmuiden - De heer Schouten 
vond deze twee prachtige foto’s 
uit de twintiger jaren, waar zijn 
schoonmoeder Johanna Mel-
gerd op staat. Johanna was de 
dochter van de smid in Velsen-
Zuid. De smid was welbekend in 
die tijd. Hij verzorgde niet alleen 
het beslaan van paarden, maar 
deed ook het onderhoud van de 
veerpont die toen nog vanaf het 
oude dorp Velsen-Zuid vaarde. 
Deze prachtige foto’s geven een 
mooi tijdsbeeld van de vrolijke 
twintiger jaren. Wie hier nog fa-
milieleden op herkent, of ande-
re goede redenen heeft om de 
foto’s in handen te krijgen kan 
contact opnemen met de heer 
Schouten, via 0255-520939.

Vletterliedentoernooi 
op velden van VSV
Velserbroek - Woensdag 11 mei 
organiseren de Vletterlieden al-
weer voor de 34ste maal hun 
nautische voetbaltoernooi. Tra-
ditioneel wordt het toernooi ge-
houden op de velden van VSV in 
Velserbroek. 
De deelnemende teams hebben 
bijna allemaal een verbintenis 
met het water, zoals de Loodsen 
IJmond en Rotterdam, de vlet-
terlieden uit Amsterdam, Rotter-
dam en IJmuiden. Tevens zijn er 
teams van de Politie en Brand-
weer Velsen. Deze teams zullen 
allemaal hun uiterste best doen 
om ervoor te zorgen dat de CE-
BO niet voor het tweede ach-

tereenvolgende jaar de eerste 
plaats bemachtigd. De Teams 
bestaan uit zeven  spelers en 
er wordt gespeeld in de breed-
te van het veld. Door deze op-
zet is een spektakel verzekerd. 
De alom bekende viskraam van 
ome Leen en de gebroeders Em-
melot zal u dit jaar ook weer van 
de lekkerste gebakken vis voor-
zien en de loterij met als hoofd-
prijs een Mini Cruise naar New-
castle zal ook weer na de prijs-
uitreiking plaatsvinden. 
Kortom voor een dag van voet-
bal en gezelligheid is iedereen 
van harte welkom vanaf 10.30 tot 
16.30 uur.
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Velsen-Zuid - ,,Het gaat goed 
met Telstar, maar we zijn er 
nog lang niet.’’ Aan het woord 
is Steef Hammerstein, com-
mercieel directeur van de 
enige overgebleven betaald 
voetbalclub in Kennemer-
land. Wie hem kent, weet dat 
zijn voetbalhart hem drijft tot 
grote ambities. Meer busi-
nessclubleden, meer suppor-
ters en een hoger kwaliteits-
niveau, dat is wat Hammer-
stein wil.

Door Friso Huizinga

Met de verlenging van de spon-
sorovereenkomst door Tata Steel 
(foto rechtsboven) werd vorige 
week een belangrijke randvoor-
waarde gecreëerd voor het ver-
wezenlijken van de ambities van 
Hammerstein. Het staalconcern 
blijft zeker tot 2014 een substan-
tiële bijdrage leveren aan de fi-
nanciële huishouding van Tel-
star. ,,Maar 12 mei is misschien 
nog wel belangrijker dan afgelo-
pen vrijdag’’, aldus Hammerstein. 
,,Die dag moet ik de Witte Leeu-
wen - de 11 grootste sponsors 
van Telstar - ervan overtuigen 
dat het de moeite waard is om 
zich nog eens drie jaar aan de 
club te verbinden. In 2008, toen 
het Witte Leeuwen-plan werd 
gelanceerd, hebben we gepro-
fiteerd van de euforie van een 
nieuwe tribune en het  gunstige 
economische tij. Er kon toen veel 
meer dan nu. Ik hoop oprecht 
dat de groep Witte Leeuwen in-
tact blijft. Daar ga ik in ieder ge-
val mijn uiterste best voor doen.’’

Uiteraard worden ook de overi-
ge sponsors niet vergeten. ,,Door 
de led-boarding en het matchdi-
ner kunnen we onze sponsors 
meer bieden dan voorheen’’, 
zegt Hammerstein. ,,We hebben 
een klein commercieel team en 
daardoor moeten we slim zijn. 

Onze winst proberen we te pak-
ken uit compacte pakketver-
koop.’’

Wie regelmatig in de business-
club rondloopt, ziet steeds meer 
nieuwe gezichten. Dat komt 
deels door het introductiepro-
gramma voor nieuwe sponsors. 
,,Tijdens de laatste vijf thuiswed-
strijden hebben we 150 poten-
tiële sponsors over de vloer ge-
had. Ik heb de indruk dat vrijwel 
al deze sponsors met een goed 
gevoel zijn vertrokken. Bedrij-
ven zien dat de tribunes vol zit-
ten en dat Telstar duidelijk een 
meerwaarde heeft, ook als het 
gaat om het binnenhalen van 
business. Na afloop van de wed-
strijd worden altijd flink wat vi-
sitekaartjes uitgewisseld. Daar 
draait het voor een sponsor na-
tuurlijk om.’’

Hammerstein (56) heeft zich-
zelf ten doel gesteld om in 2014 
meer dan 300 businesscluble-
den te realiseren. Nu heeft de 
club 160 sponsors, waarvan er 
130 lid zijn van de businessclub. 
,,Ik zie voldoende groeimoge-
lijkheden. Dit is een regio waar 
voetbal leeft. We hebben tot 
op heden te weinig gehaald uit 
het verdwijnen van HFC Haar-
lem, maar misschien heeft dat 
tijd nodig en willen we te snel. 
Verder moet de visserij weer een 
prominente rol gaan spelen bij 
Telstar. Nu draait het vooral om 
Tata Steel en haar toeleveran-
ciers, waar we uiteraard heel blij 
mee zijn, maar in het havenge-
bied valt voor ons nog winst te 
behalen. Dat geldt ook voor de 
bouw, een sector die op z’n gat 
heeft gelegen maar inmiddels 
weer aan het opkrabbelen is.’’

De commercieel directeur deinst 
er niet voor terug om de eigen 
organisatie tegen het licht te 
houden. ,,De kwaliteit van on-

ze dienstverlening kan beter. We 
moeten oppassen dat we niet 
blijven hangen in een veredeld 
amateurisme. Om de kosten laag 
te houden heeft Telstar een flin-
terdunne organisatie. Soms heb-
ben we een schreeuwend tekort 
aan kwalitatief goede mensen.’’ 
Een voorbeeld van iets dat be-
ter moet is het afrekensysteem 
in beide businessclubs. Ham-
merstein: ,,Twee muntjes voor 
een drankje is niet handig. Daar-
door loop je de hele avond met 
een zak vol munten rond. We 
zijn met de Rabobank in gesprek 
over een systeem met pasjes die 
je kunt opladen. Een soort chip-
knip dus, maar dan uitsluitend 
voor betalen bij Telstar. Aan de 
buitenkant staat het wel, maar 
nu moeten we ook binnen door-
pakken.’’

Een goedgevulde business-
club is niet het enige doel dat 

Hammerstein voor ogen heeft. 
,,We willen een stabiele Jupiler 
League-club worden een sta-
dioncapaciteit van 5.000 zit-
plaatsen en gemiddeld 3.500 be-
zoekers. Het moet echt een sta-
dion worden, met rondom tri-
bunes. Er ligt al een plan klaar 
voor de bouw van de noordtri-
bune, maar het is ook belangrijk 
om de huidige faciliteiten aan te 
pakken. Het sanitair en de ho-
reca op ‘oost’ zijn niet meer van 
deze tijd. Als we dat niet snel 
aanpakken, dan vrees ik dat we 
onszelf wegkwalificeren. De tijd 
is aangebroken om zichtbaar 
vervolgstappen te zetten. Dat 
is echt nodig, want ik weet ze-
ker dat we volgend seizoen een 
probleem hebben als het voet-
bal beter wordt. Dan kan het er 
niet meer in!’’ Tijdens de laatste 
thuiswedstrijd op 29 april zaten 
de tribunes met 2.599 toeschou-
wers zo goed als vol. De capa-

citeit van het Tata Steel Stadion 
is op dit moment zo’n 3.000 be-
zoekers.

,,Telstar moet een bedrijf worden 
waar iedereen trots op is. An-
no 2012 kun je als betaald voet-
balorganisatie niet meer leven 
op de emoties van de suppor-
ters. We moeten iedere dag iets 
te bieden hebben. Of het nou de 
schoolvoetbalfinale is, een cli-
nic voor de jeugd of een semi-
nar van een bedrijf, in en rond 
het stadion moet altijd reuring 
zijn. We moeten andere inkom-
stenbronnen aanboren. Dat is 
de enige manier om een gezon-
de voetbalclub te blijven.’’ Vorige 
week werd bekend dat Telstar 
door de KNVB is aangemerkt als 
categorie 3-club. Daarmee be-
hoort Telstar opnieuw tot de se-
lectie groep financieel gezonde 
voetbalclubs in Nederland. (fo-
to’s: Pieter Hoogeveen)

Commercieel directeur Steef Hammerstein van Telstar zit vol ambities

‘We moeten nu doorpakken’
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SWV - Wat is een maat-
schappelijke stage? De een-
voudigste omschrijving is: 
vrijwilligerswerk voor jonge-
ren tussen 12 en 18 jaar. De 
stage is bedoeld om leerlin-
gen op een leuke en zinvolle 
manier kennis te laten ma-
ken met allerlei aspecten uit 
de samenleving. Het is geen 
beroepsgerichte stage.

Bij een maatschappelijke sta-
ge kunnen leerlingen ervaren 
hoe leuk het is om iets voor 
een ander te doen en betrok-
ken te raken bij de maatschap-
pij. Alle middelbare scholieren, 
van het VMBO tot en met het 
VWO gaan in hun schoolcar-
rière 30 uur stagelopen bij een 
organisatie naar keuze. In Vel-
sen kan dat bijvoorbeeld bij De 

Zonnebloem, een peuterspeel-
zaal, een buurtcentrum of op 
Forteiland!
Jonna Becker coördineert van-
uit Stichting Welzijn Velsen de 
stages voor leerlingen uit Vel-
sen. Als stagemakelaar is ze 
een warm pleitbezorgster voor 
dit bijzondere educatieve pro-
ject en merkt dat er vorderin-
gen worden gemaakt. ,,Aan het 
begin van het schooljaar merk-
ten we dat er weinig interes-
se was vanuit de organisaties. 
Een onbekend fenomeen dien-
de zich aan en men stond er 
ook enigszins sceptisch tegen-
over. In de tweede helft van het 
schooljaar zagen we een po-
sitieve verandering. Organisa-
ties zien nu daadwerkelijk kan-
sen en gaan zelf aan de slag 
met het ontwikkelen en plan-

nen.” Jonna vervolgt: ,,Het di-
recte gevolg is: veel aanvragen, 
zelfs zo veel dat we niet genoeg 
leerlingen hebben. Omdat de 
maatschappelijke stage van-
af komend schooljaar lande-
lijk verplicht is gesteld door de 
overheid betekent het concreet 
voor ons dat zes middelbare 
scholen gaan participeren in 
het geheel en dat we dus veel 
stageplekken kunnen gebrui-
ken. Er komt straks een hoop 
werk op ons af, maar we staan 
te popelen om voor elke leer-
ling een geschikte, maar voor-
al leuke stageplaats te vinden. 
Het blijft tenslotte vrijwilligers-
werk, dus het moet plezierig 
zijn om te doen.’’ Niet commer-
ciële organisaties met ideeën 
kunnen mailen naar mas@wel-
zijnvelsen.nl.

De Dwarsligger - Elke dinsdag-
avond om 20.00 uur in Buurt-
centrum de Dwarsligger, gefa-
ciliteerd door Alexander Lagaaij. 
Biodanza, is een ervaringsge-
richte methode voor de harmo-
nieuze ontwikkeling van de per-
soon. Biodanza betekent dans 
van het leven.Het is een uitno-
diging om samen met andere 
mensen te bewegen op heerlij-
ke muziek. Die beleving doet ons 
goed en geeft ons toegang tot  
de levensvreugde die we soms 
vergeten zijn. Je hoeft geen pas-
jes te kennen of leren. Het is 
prettig kleding te dragen waarin 
je makkelijk kan bewegen. Kom 
het leven dansen met Biodanza! 
Meer weten? Bel 0255-512725.

Biodanza

De Spil - Het eeuwenoude vilten 
is bij toeval ontdekt door de no-
maden. Toen zij er over de vacht 
van hun geschoren schapen lie-
pen te stampen, werd het een 
hele dikke lap. Zij hebben die la-
ter gebruikt om tenten, zadeltas-
sen en laarzen van te maken. Nu 
maken wij vilt met olijfzeep en 
warm water, wat ook voor zachte 
handen zorgt. Door de gekaarde 
wol te wrijven gaat de wol aan 
elkaar hechten en ontstaat er al 
heel snel een lapje of een sliertje. 
Het is ook leuk om met verschil-
lende soorten en kleuren wol te 
werken. Bent u benieuwd en wilt 
u zelf iets moois creëren? Kom 
dan kennismaken met de ba-
sistechnieken van vilten. Tijdens 
de workshop kunt u een mooie 
lap maken om later te verwerken 
tot etui, tasje, boekomslag, sleu-
telhanger of een kralensieraad. 
Wilt u een handdoek en een leeg 
spuitflesje meebrengen. De kos-
ten voor de workshop bedra-
gen 20 euro per persoon inclu-
sief materiaal. Datum: zaterdag 4 
juni van 10.15 tot 13.15 uur. Aan-
melden kan via 0255-510186 of 
info@buurtcentrumdespil.nl.

Voor scholieren tussen 12 en 18 jaar

Maatschappelijke
stages straks verplicht

Buurtsport - Zondag 22 mei organiseert Buurt-
sport Velsen voor de zevende keer het asfalt-
toernooi op het Zwanenbloemplantsoen in Vel-
serbroek. Voorgaande jaren is dit toernooi uitge-
groeid tot een groot succes met wel 20 deelne-
mende teams. Er wordt gespeeld op twee vel-
den. De bestaande voetbalkooi en een opblaas-

boarding van 10 bij 20 meter. Het toernooi is voor 
drie leeftijdscategorieën. Van 8 t/m 10 jaar, van 
11 t/m 13 jaar en van 14 t/m 18 jaar. Deelna-
me is gratis. Het asfalttoernooi begint om 13.00 
uur. Voor het eerst is er dit jaar live-muziek van 
de jongerengroep Haze. Aanmelden kan via 06-
11883720 (Ad Otten).

Asfalttoernooi

Workshop 
vilten

De Spil - Tijdens de creatieve 
cupcakes workshop decoreer je 
12 cupcakes met fondant, bo-
tercreme of parels. Workshop-
leidster Lia Zonneveld laat je alle 
foefjes op cupcake gebied zien. 
Natuurlijk mag je na afloop de 
cakejes mee naar huis nemen. 
Op zaterdag 14 mei ben je van 
harte welkom in de keuken van 
Buurtcentrum de Spil van 10.15 
tot 13.45 uur voor de workshop. 
Kosten hiervan zijn 27,50 euro 
per persoon inclusief materiaal. 
Voor iedereen die van bakken en 
decoreren houdt! Inschrijven kan 
per telefoon: 0255-510186 of per 
email: info@buurtcentrumdespil.
nl.

Cupcakes

De Brulboei - Op zaterdag 7 mei 
organiseert de Brulboei een rom-
melmarkt waarvan de opbrengst 
bestemd is voor het buurthuis. Van 
10.00 tot 14.00 uur kunt u op de-
ze gezellige markt rondkijken en 
misschien wel met een moeder-
dagcadeautje thuiskomen. Heeft 
u nog goede bruikbare spullen die 
u niet zelf wilt verkopen, dan kunt 
u die tot die zaterdag inleveren bij 
het buurthuis. Een hapje en een 
drankje zijn er natuurlijk ook en 
de toegang is gratis. Meer weten? 
Bel 0255-510652 en kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl.

Rommelmarkt

De Mel - Donderdag 12 mei is 
de feestelijke opening van het 
praathuis in Buurtcentrum de 
Mel. Het praathuis is zoals de 
naam het al zegt een huis, in dit 
geval een Buurtcentrum, om sa-
men te praten, dit is voor men-
sen die al wel een beetje Ne-
derlands spreken maar dit wil-
len verbeteren. Tevens is het een 
goede aanvulling als je Neder-
landse les volgt. Onder bege-
leiding van vrijwilligers wordt er 
Nederlands gesproken in een 
gezellige vrijblijvende sfeer.  Er 
wordt gepraat over alles wat je 
maar wilt als het maar in het Ne-
derlands is. Het praathuis is van-
af 12 mei iedere donderdagmid-
dag van 13.30 uur tot 15.00 uur. 
De kosten zijn 1 euro. Meer we-
ten? Bel 0251-210050.

Praathuis open

De Spil - Vindt u het ook niet 
handig om eerst speelgoed uit 
te proberen, alvorens u het aan-
schaft? Dit kan! Bij Speel-o-
Theek Tomani in buurtcentrum 
de Spil kunt u namelijk speel-
goed lenen. Dit voorkomt een 
foute aankoop en het houdt de 
afwisseling voor uw kind(eren) 
leuk! Voor een klein bedrag kunt 
u een abonnement afsluiten, zo-
dat u telkens weer samen met 
uw kind(eren) ander speelgoed 
uit kunt zoeken. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Speel-o-theek
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Down met Johnny Rocks! vanaf dinsdag op tv

’Oprichting Garden of Love 
mooiste tijd van mijn leven’
Regio - Dinsdag vond de pers-
presentatie plaats in Panama en 
de verrassing was groot. ,,Ze zijn 
goed, echt supergoed’’, was een 
van de reacties. Onder aanvoe-
ring van Johnny de Mol hebben 
vier jongens en een meisje, allen 
met een verstandelijke beper-
king, een band gevormd. André 
Reimes uit Velserbroek bedacht 
de naam: The Garden of Love. En 
in tegenstelling tot wat de naam 
doet vermoeden, speelt de band 
uitsluitend ruige rockmuziek. 
Evan is het nummer waarmee de 
band wil doorbreken. ,,Dat gaat 
over vreemdgaan’’, vertelt André 
met een brede grijns. 
Voor het tv-programma Down 
met Johnny kwam De Mol vorig 
jaar in contact met zanger André 
(33) en gitarist Mike Walker (26) 
uit Castricum die toen nog sa-
men in de band Hades speelden, 
een initiatief van Muziekschool 
Heemskerk. Hij volgde de twee 
jongens een aantal dagen en dat 
was te zien op tv in Down met 
Johnny. ,,Een prachtige ervaring’’, 
volgens De Mol. Het programma 
eindigde met de wens van An-
dré dat hij eigenlijk een ech-
te band wilde oprichten. Johnny 
bedacht toen een vervolg op zijn 
programma: Down met Johnny 
Rocks! BlazHoffski TV-Producti-
ons van Erik van der Hoff en Dan 
Blazer werd ingeschakeld en 
Johnny ging in opdracht van Ve-
ronica aan de slag met de twee 
jongens. ,,Er moest een drum-
mer komen en een bassist en 
het liefst ook een zangeres’’, ver-

telt André. ,,Met drummer Cesar 
Zuiderwijk van de Golden Ear-
ring hebben we Nils Moor uit-
gekozen als de beste drummer, 
die is echt heel goed! Daarna 
hebben we Tobias Rabelink ont-
moet. Bas van Wageningen, bas-
sist van Di-rect, hielp hem een 
stukje verder. Toen hebben we 
een echte talentenjacht gehou-
den voor een zangeres.’’ 
De vier jongens vormden de ju-
ry en André gaf royale cijfers als 
een achtenhalf en een kwart en 
Mike maakte van een mager vijf-
je na wat protest van een zan-
geres een dikke acht. Albertine 
van Walsem uit Den Haag werd 
terecht uitgekozen als de bes-
te zangeres. In De Nozem en De 
Non in Heemskerk werd vervol-
gens wekelijks een dag lang ge-
oefend onder leiding van mu-
ziekdocent Hans Chialastri. 
Mike bewondert Spike van de 
band Di-rect. En het was Spike 
die hem opwachtte in Den Haag 
om samen een nieuwe gitaar 
te kopen. ,,Het klikte meteen’’, 
zegt Mike. ,,We hebben zo gela-
chen. We zij daarna naar de stu-
dio gegaan van Di-rect, The Ba-
sement. Hebben we met de rest 
van beide bands lekker samen 
gejamd.’’ In dezelfde studio, van 
AT Productions van Edwin Jan-
sen, werd de cd Evan opgeno-
men. Het was ook Edwin Jansen 
die de foto van de band aan zijn 
‘Wall of Fame’ hing en de groep 
wegwijs maakte in het artiesten-
bestaan. Halina Reijn gaf een 
workshop acteren en er vonden 

opnames plaats op het dak van 
het kantoor van de Volkskrant. 
,,Het werd steeds gekker’’, grin-
nikt Mike. ,,We werden daarna 
op de foto gezet door popfoto-
graaf Kees Tabak, we kregen T-
shirts met een stoer logo ge-
maakt door onze collega Bart de 
Pagter en we mochten backsta-
ge bij Kane die in de Ahoy op-
trad. Daar hebben we ook opge-
treden, maar dan alleen voor Ka-
ne. Dat vond ik het allermooiste, 
stonden we daar op zo’n enorm 
podium. De bassist van Kane 
heeft nog met Herman Brood 
gespeeld en daar heb ik mee ge-
praat!’’ Tegelijk wijst Mike naar 
zijn T-shirt waarop het hoofd van 
Herman Brood staat afgebeeld. 
Hij is fan. 
Na de try-out in De Nozem en De 
Non voor genodigden en beken-
de Nederlanders als de jongens 
van Di-rect en zangeres Miss 
Montreal, maakte Johnny de Mol 
bekend waar de band op 5 mei 
speelt: Bevrijdingspop in Zwol-
le waar vorig jaar 160.000 men-
sen op afkwamen. Het maakt de 
bandleden eigenlijk niet eens zo 
veel uit of ze veel bekendheid 
krijgen. André: ,,Dankzij John-
ny is onze wens nu al helemaal 
uitgekomen.’’ En Mike besluit: 
,,De oprichting van The Garden 
of Love was de mooiste tijd van 
mijn leven.’’ 
Op dinsdag 10 mei is de eerste 
aflevering van de serie Down 
met Johnny Rocks! te zien op Ve-
ronica om 20.30 uur. (foto: Kees 
Tabak). 

Vrijwilligersverkiezing 
WC Velserbroek
Velserbroek - Vanaf vandaag 
start Winkelcentrum Velserbroek 
met de sympathieke Vrijwilli-
gersverkiezing: ‘Geef eens een 
Duim!’. In het kader van het ‘in-
ternationale. jaar van de vrijwil-
liger’ past deze plaatselijke ac-
tie prima in het plaatje van so-
ciaal verantwoord ondernemen. 
Winkelcentrum Velserbroek wil 
daarmee dan ook een positief 
signaal afgeven door consu-
menten en bezoekers uit te da-
gen om vrijwilligers te nomine-
ren voor deze actie.
Bent of kent u iemand die maat-
schappelijk betrokken is, altijd 
klaar staat voor een ander of 
zich belangeloos inzet voor een 
goed doel? Doe dan mee aan de 
vrijwilligersverkiezing van Win-
kelcentrum Velserbroek, met an-

dere woorden: ‘Geef eens een 
Duim!’ Via de website van Win-
kelcentrum Velserbroek komt u 
op de webpagina van ‘Geef eens 
een Duim!’. Hiermee kan men 
eenvoudig een vrijwilliger nomi-
neren en tevens kans maken op 
leuke prijzen. De winnende vrij-
williger krijgt niet alleen de titel 
‘Duim 2011’, maar ontvangt ook 
nog eens een prachtige bokaal 
en een dinercheque ter waarde 
van 150 euro! Meer info kunt u 
vinden op: www.winkelcentrum-
velserbroek.nl. Via www.win-
kelcentrumvelserbroek.nl kunt 
u ook stemmen op uw favorie-
te vrijwilliger. Onder alle stem-
mers wordt wekelijks een bood-
schappenpakket ter waarde van 
25 euro verloot. Dus aarzel niet 
en ‘Geef eens een Duim!’.

‘Veranderend gedrag, 
hoe ga ik daar mee om?’ 
IJmuiden - Op dinsdag 10 mei is 
er weer Alzheimer Café in IJmui-
den. Het onderwerp deze  avond 
is: ‘Veranderend gedrag, hoe ga 
ik daar mee om?’ Tijdens de-
ze avond wordt geprobeerd ant-
woorden te vinden op vragen als: 
‘Hoe ga ik om met mijn partner/
ouder die vragen herhaalt of din-
gen op de verkeerde plek legt? 
en ‘Moet ik alles nog wel in over-
leg doen?’
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in de 
Centrale Bibliotheek in IJmuiden 
op het Dudokplein 16 in IJmui-
den. Het programma start om 
19.30 uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrien-
den, buren. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.   

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste ge-
spreksleider. 
Na dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere lite-
ratuur om thuis eens rustig na te 
lezen. Wie wél wil komen, maar 
géén vervoer heeft het bezoek 
liever niet aan familie of vrienden 
vertelt, kan contact opnemen, 
zodat er naar een anonieme op-
lossing gezocht kan worden. Bel 
06-29507734. Meer informa-
tie? Werkgroep Alzheimer Café 
is overdag bereikbaar onder te-
lefoonnummer 06-33631872 of 
kijk op de website: www.alzhei-
mer-nederland.nl/midden-ken-
nemerland. 

Kijkje in de keuken van KNRM
Reddingbootdag 2011
IJmuiden - Op zaterdag 7 mei 
a.s. organiseert de Koninklij-
ke Nederlandse Redding Maat-
schappij (KNRM) haar landelij-
ke open dag. Dé dag om actief 
kennis te maken met het werk, 
de professionele vrijwilligers en 
het materieel van de KNRM. Het 
thema van dit jaar - vrijwilligers-
werk op zee - wordt ingegeven 
door het Europees jaar van het 
vrijwilligerswerk! Bij de KNRM 
draait alles om vrijwilligerswerk. 
Het reddingswerk kan niet be-
staan zonder de 1.100 vrijwilli-
gers. Met hart en ziel zijn velen 
al jaren verbonden aan hun red-
dingstation. 365 dagen per jaar 
staan ze klaar. Niet elke dag 
voor een redding, maar wel 24 
uur per dag beschikbaar. Voor 
échte reddingen en dankba-
re hulpverleningen. De vrijwil-

ligers kunnen hun werk doen 
door de vrijwillige bijdragen 
van mensen die de KNRM een 
warm hart toedragen. En voor 
die mensen is Reddingbootdag. 
Want deze Redders aan de wal, 
zoals de KNRM haar donateurs 
noemt, steunen de redders niet 
alleen met een vaste vrijwillige 
bijdrage, maar daarnaast vor-
men zij een morele achterban 
voor de redders. De Koninklij-
ke Nederlandse Redding Maat-
schappij werd in 1824 bij wij-
ze van particulier initiatief op-
gericht. En nog altijd werkt de 
landelijke hulpverleningsorga-
nisatie geheel zelfstandig, zon-
der subsidies van de overheid. 
7 mei is een uitgelezen moment 
voor niet-donateurs om ken-
nis te maken met de KNRM. Zie 
www.reddingbootdag.nl.



pagina 24 5 mei 2011

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

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“ Een uitvaart 
moet goed bij 
iemand passen.”

Anita Verhoef, Uitvaartleider

UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK

Peuters op bezoek
bij kinderboerderij
IJmuiden - Dit voorjaar stond het 
thema ‘De boerderij’ centraal op 
peuterspeelzaal ’t Piraatje.
In alle groepen werd er voorgele-
zen over de dieren van de boerderij, 
er werden liedjes over gezongen en 
mini boerderijtjes geknutseld. Ook 
was er een week lang een grote 
houten ’limonade’ koe die de kin-
deren mochten melken.
En hoe kun je zo’n thema nu beter 
afsluiten dan met een bezoek aan 
de kinderboerderij in Velserbeek. 
Afgelopen week was het zo ver. Al-
le groepen gingen op een ochtend 
met behulp van een aantal ouders 
met een echte connexion bus naar 
Velsen-Zuid. Er was veel brood mee 

om onderweg de hertjes te voeren 
en alle dieren van de kinderboer-
derij hun buik vol te laten eten. Veel 
peutertjes vonden de meegebrach-
te broodjes zelf erg lekker en von-
den het maar niets om ze aan de 
geitjes af te geven. De peuters heb-
ben lammetjes, babygeitjes, kui-
kentjes konijnen, zwijntjes, kippen 
en nog veel meer gezien.
Er is natuurlijk ook nog in het 
speeltuintje gespeeld. Daarna weer 
terug naar de bus. Veel peuters 
vonden de busreis misschien nog 
wel leuker dan de kinderboerderij. 
Luid zingend reden we terug naar ’t 
Piraatje waarna iedereen moe maar 
voldaan naar huis ging.

IJmuiden - Zaterdag 7 mei, om 
20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
wordt in speeltuin De Veilige Ha-
ven weer een bingo en loterij geo-
ganiseerd. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen. Wie woonachtig 
is in IJmuiden en geen vervoer 
heeft, kan contact opnemen met 
telefoonnummer 0255-527010 of 
0255-518077. Men wordt dan op-
gehaald, en na afloop weer thuis-
gebracht. De opbrengst van de-
ze avond is voor de speeltuin om 
weer leuke speeltoestellen te ko-
pen voor de jeugdige bezoekers 
van de speeltuin.

Bingo- en 
loterijavond

VV IJmuiden 
volop in beweging
Velsen-Zuid - Zaterdag 7 mei 
speelt IJmuiden 1 tegen Ka-
doelen 1, om 14.30 uur, de laat-
ste thuiswedstrijd van het sei-
zoen. Recapitulerend zal dit 
seizoen niet als succesvol in 
de vv IJmuidengeschiedenis-
boeken gaan. Vlak na de win-
terstop werd trainer Bert van 
Duivenbode ontslagen en nam 
oudgediende Ronald Dooije-
weerd het roer over.
Hoewel IJmuiden 1 alles nog 
in eigen hand heeft, is degra-
datie nog steeds niet onmo-
gelijk. Daarom wordt iedereen 
die vv IJmuiden een warm hart 
toedraagt verzocht zaterdag de 
jongens te steunen. Ondanks 
de tegenvallende resultaten is 
de sfeer binnen de vereniging 
en de selectie op sportpark 
Schoonenberg onverminderd 
goed gebleven. 
Om dit te onderstrepen worden 
rondom de wedstrijd van aan-
staande zaterdag diverse initia-
tieven genomen. Voor aanvang 
van de wedstrijd, worden om 
12.30 uur, ten overstaan van 
sponsors en andere aanwezi-
gen diverse contracten onder-
tekend. De vv IJmuiden is bij-
zonder trots dat hoofdspon-
sor Fiorital het contract weer 

met een jaar zal verlengen. Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
zal voor de komende drie jaar 
een belangrijke sponsor van de 
club worden. Patrick van Keu-
len mannenmode/casual jeans 
zal het kantinepersoneel van 
een prachtig overhemd en po-
lo voorzien. Ook zal het sport-
merk Hummel, via Sport 2000 
IJmuiden, weer kledingsponsor 
voor de komende drie jaar zijn. 
Tevens zal de nieuwe hoofd-
trainer David Zonneveld zijn 
eenjarig contract voor komend 
seizoen ondertekenen.
De selectie heeft ook een 
prachtig initiatief van het lid 
Jan van Vliet omarmd. Jan van 
Vliet zal op 9 juni 2011 op de 
fiets de Alpe d’Hues beklim-
men om geld bijeen te brengen 
voor het kankerfonds. Namens 
de selectie zal er een mooi be-
drag worden gedoneerd. Men 
hoopt dat de aanwezigen za-
terdag dit goede voorbeeld zul-
len volgen.
Na afloop van de wedstrijd zal 
het ook nog lang gezellig blij-
ven want er zal muziek aanwe-
zig zijn. Hopelijk kan dan ook 
de verlenging in de derde klas-
se gevierd worden. Tot zater-
dag!

Gebr. de Jong Mini 
Toernooi bij VV IJmuiden
Velsen-Zuid - In de voetspo-
ren van de oudere jeugdpupil-
len hebben de regionaal popu-
laire mini’s van VV IJmuiden nu 
hun eigen toernooi gekregen. 
Op woensdagmiddag 11 mei, 
aanvang 13.15 uur, wordt spe-
ciaal voor hen het Gebroeders 
de Jong Mini Toernooi gehou-
den op Sportpark Schoonen-
berg. Gebroeders de Jong, be-
ter bekend onder de namen ome 
Ruud en ome Jos, zijn al vrijwil-
liger bij de vereniging vanaf de 
tijd dat op de velden van VV Wa-
terloo gevoetbald werd. Voor hun 
inzet voor VV IJmuiden zijn zowel 
Ruud als Jos de Jong inmiddels 
benoemd tot ‘lid van verdienste’.
Het doel van dit toernooi is om 

de kinderen een onvergetelijke 
middag te laten beleven ter af-
sluiting van het seizoen en staat 
geheel in het teken van de voet-
balsport. Plezier mag voor win-
nen gaan en staat daarom voor-
op.
Na afloop is er een prijsuitreiking 
met als beloning voor ieder spe-
lertje een aandenken. Deelne-
mende teams zijn naast de hum-
meltjes van IJmuiden ook de mi-
ni’s van HFC EDO en RKV Vel-
sen. In de aanloop van dit toer-
nooi staat eerst nog de return te-
gen HFC EDO op het program-
ma. Deze thuiswedstrijd voor 
de mini competitie (4 tot jaar) 
zal zaterdag 7 mei om 10.30 uur 
worden gespeeld. 

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Op koningin-
nendag kwamen vijftien trouwe 
klootschieters van sportvereni-
ging Full Speed naar het clubge-
bouw, om daarna het vermaak 
in Spaarnwoude op te zoeken. 
Het onkruid is in een week tijd 
tot een meter hoog uitgelopen. 
Het gaat nu moeilijk worden om 
de ballen te zoeken, verspreiden 
over de baan is belangrijk, tot er 
weer gemaaid is. Het Beeckes-
tijn parcours is dan een alterna-
tief, ook voor de begeleidingen 
met groepen. 
Er waren vier teams. Team 1 
met Jan Sch., Raymond, Ber-
tus en Astrid werd eerste met 

69 schoten en 10 meter. Team 2 
met Lia, Sander, Jan St. en Harm 
werd tweede op 70 schoten en 
27 meter. Team 3 met Ingrid, Ni-
co, Elly en Ton werd derde op 
70 Schoten en 22 meter. Team 4 
met Dirk, Corry en Marissa werd 
vierde op 77 schoten en 22 me-
ter. Niet gek met 7 schoten ver-
schil, Corry en Marissa zijn nog 
beginners.
In de competitie is het spannend 
wie eerste wordt, zaterdag 14 
mei sluit de puntentelling. Meer 
informatie: Harm Jongman, te-
lefoon 0255-514780 of Dirk Sie-
raad, telefoon 0255-515602. Zie 
ook www.svfullspeed.nl.

De Moerberg 
bestaat 40 jaar
IJmuiden – Woonzorgcentrum De 
Moerberg bestaat 40 jaar. Dit gaat 
gebierd worden met een feest-
week, die zaterdag begint. In 1971 
is het geopend door een stich-
ting die een woonzorgcentrum op 
christelijke grondslag wilde rea-
liseren. Nu heeft Zorgbalans het 
onder haar hoede. Al die jaren 
staan huiselijkheid, respect voor 
elkaar, keuzevrijheid en zondags-
rust hoog in het vaandel. Naast het 
huisvesten en verzorgen van seni-
oren en chronisch zieken, biedt De 
Moerberg ook tijdelijke opvang. Er 
zijn drie huiskamers voor de dag-
opvang van mensen met geheu-
genproblemen. Er verblijven 127 
bewoners in De Moerberg. Za-
terdag 7 mei om 15.00 uur is de 
aftrap, dan komt het marsorkest 
van Soli, samen met de majoret-
tes. Gevolgd door een optreden 
van het Spaarne Kwartet. Deze 
dag is speciaal voor de bewoners 
en hun familie. Voor de vrijwilligers 
en vaste deelnemers van de dag-
activiteiten is er op maandag 9 mei 
een concert van Johnny Summer. 
Het IJspaleis zorgt voor een lek-
ker ijsje. De aandacht gaat ook uit 
naar de bewoners van De Planeet, 
De Kleine- en De Grote Beer, de 
servicewoningen uit de buurt. Zij 
kunnen op woensdag in De Moer-
berg gaan luisteren naar  liederen 
van De Boterbloemen, een zang-
koor uit IJmuiden. Donderdag is 
er een receptie voor genodigden. 
Op vrijdagmiddag 13 mei is er voor 
de bewoners een dankdienst in 
de recreatiezaal voorgegaan door 
de pastoraal medewerker van De 
Moerberg, Robert Frede.

IJmuiden – Op het strand bij 
IJmuiden, vlakbij IJmuiderslag, 
is een 36-jarige man uit Delft 
om 16.00 uur tijdens het vliege-
ren ernstig ten val gekomen. De 
reddingsbrigades van Bloemen-
daal en IJmuiden waren snel ter 
plaatse. De man was even buiten 
bewustzijn en is per ambulance 
overgebracht naar het VU-zie-
kenhuis in Amsterdam. Hij bleek 
een bloeding in het hoofd te heb-
ben overgehouden aan zijn val.

Ernstig ten val



pagina 26 5 mei 2011

VSV klimt naar 
derde plaats
Velserbroek - Vooraf zag het er 
niet zo gunstig uit voor VSV. Maar 
liefst zes basisspelers werden deze 
zondag gemist. Wilmink en Maat 
geblesseerd, Schol en Abdelaziz 
geschorst en Meijer en Pitstra op 
vakantie. De sterkte van de selectie 
kon op deze wijze getest worden, 
zeker toen na tien minuten ook 
nog Randy Riedijk geblesseerd het 
veld moest verlaten. Aan de hand 
van de sterk spelende Martin Wal 
en Orlando Williams werd het team 
op sleeptouw genomen. Zilver-
meeuwen liet niet echt zien dat het 
voor het voor het behoud van de 
tweede klasse streed en onderging 
de wedstrijd tamelijk lijdzaam. Bei-
de ploegen werden niet echt ge-
vaarlijk en daardoor was het even 
schrikken dat de Zaankanters toch 
op 0-1 kwamen. Een voorzet werd 
door Furlen Bouma in inplaats 
van over het eigen doel gekopt. 
Zo stond VSV na 25 minuten on-
verwacht op achterstand. Dat was 
het sein voor de Velserbroekers 
om wat meer initiatief te nemen en 
kort voor de pauze resulteerde dat 
in de gelijkmaker. Een fraaie com-
binatie tussen Schippers en Bou-
ma werd door El Kandousi bin-
nengekopt bij de tweede paal en 
de 1-1 was een feit. Na de pauze 
greep VSV het initiatief en al snel 
leek de actieve El Kandousi de 2-1 
te maken , maar zijn lob ging rake-
lings naast. Een kwartier later spat-
te een vrije trap van Metgod op de 
lat uiteen en kort daarna kreeg 
dezelfde speler uit een klutssitu-
atie de bal voor zijn voeten maar 
in plaats van vol met de wreef te 
schieten plaatste hij de bal in de 
handen van de doelverdediger. De 
partij leek op een gelijkspel uit te 
draaien tot daar ineens de verder 
onzichtbare Martens was. Na een 
mooie steekbal van Wal kwam hij 
vrij voor de keeper en liet hij zien 
waar hij goed in is, het afmaken 
alleen voor de doelman. Beheerst 
werd de bal binnen geschoten en 
de overwinning was een feit. Door 
dit resultaat gaat VSV met KFC 
strijden om de derde periode. Bei-
de teams hebben 16 punten uit 
zeven wedstrijden, met een beter 
doelsaldo voor de Velserbroekers. 
KFC gaat zondag op bezoek bij de-
gradatiekandidaat Kolping Boys en 
VSV moet naar Heiloo om daar te-
gen het voor lijfsbehoud vechtende 
de Foresters te bekampen. Wellicht 
zit er nog meer in vat in deze won-
derlijk verlopende competitie.

Gastlessen op de Bosbeekschool
‘Ik lust veel meer
dan ik eerst dacht!’
Santpoort-Noord - Als een 
goochelaar tovert chefkok Jeani-
ta Brouwers van Eetlokaal het 
Palet uit Santpoort de verschil-
lende soorten groentes om in de 
lekkerste gerechtjes. Eén van de 
kinderen van groep vijf van de 
Bosbeekschool roept dan ook: 
‘Dat groentekoekje met koolrabi 
was echt lekker! Ik lust veel meer 
dan ik eerst dacht.’

Kinderen en groente: niet de 
meest voor de hand liggen-
de combinatie zou je denken. 
Maar als de kinderen zelf mogen 
ruiken, voelen, proeven, hak-
ken én er enthousiaste verha-
len over horen, worden ze van-
zelf nieuwsgierig en blijkt het 
erg mee te vallen in de groepen 
5 van de Bosbeekschool. 
De leerlingen uit groep 5 zijn 
sinds maart wekelijks aan de 
slag in de schooltuin bij volks-
tuinvereniging ZWN. Inmiddels 
hebben zij veel groenten in zaad- 
of plantvorm in de grond ge-
stopt. Maar hoe ziet die groen-
te er nu uit wanneer hij helemaal 
volgroeit is? En hoe zal deze dan 
smaken, zo uit de grond of vers 
verwerkt tot een hapje?

De leerlingen kregen afgelo-
pen week alvast een voorproefje! 
Drie ouders van leerlingen heb-
ben de gastlessen voor hun re-
kening genomen. Caroline van 
den Bemt (www.happiefood.
nl) leerde de kinderen dat el-
ke groente onder de grond be-
gint met groeien en eigenlijk 
een eetbaar deel van een plant 
is. Zij liet de plantdelen voelen 
en rauw proeven. Jeanita Brou-
wers (www.eetlokaalpalet.nl) 
heeft telkens een groente op een 
andere manier bereid en laten 
proeven. De bloemkoolsoep en 
bietenmousse waren erg in trek! 
Manja Stolk, vaste hulpouder op 
de schooltuin en expert in vege-
tarisch koken, vertelde de kinde-
ren waarom mensen steeds va-
ker vegetarisch eten en heeft ze 
kennis laten maken met de kik-
kererwt, de linzen en de boter-
boon. De groenten die de leer-
lingen hebben geproefd werden 
gesponsord door Primeurshop 
Bol. Hopelijk smaken de zelfver-
bouwde bieten, radijsjes, wor-
telen, bloemkolen, koolrabi’s, 
courgettes, stamslabonen, aard-
appelen en nog veel meer bin-
nenkort net zo goed!

NK Jeugdschaak
Velserbroek - Het NK Jeugd-
schaak wordt van 30 april tot 8 mei 
gehouden in het Nova College aan 
de Zijlweg te Haarlem. Iedere dag, 
vanaf 11.30 wordt er geschaakt 
op 40 borden. Dit is live te vol-
gen op de website http://nkjeugd.
nl. Van Schaakclub Santpoort uit 
Velserbroek hebben zich vijf spe-
lers geplaatst: Nathalie en Ilias 
van der Lende, Bas en Daan Ha-
ver en Dave Looijer die deze week 
dagelijks de eer van de club mo-
gen hooghouden. Op het Alkmaar-
se Schaakkampioenschap deden 
twee spelers van Santpoort mee: 
Brian Mollenkamp van het twee-
de en Wim Dijkman van het derde, 
‘Brain’ haalde een tpr van 1874 en 
won een geldbedrag van 85 euro, 
een mooi resultaat. Wim Dijkman 
(foto) deed het ook goed hij haalde 

50% en een tpr van + 0.68. Helaas 
is Santpoort voor de beker uitge-
schakeld door het sterke HWP 2,5-
1,5. Daan Haver won en Nathalie 
van der Lende speelde knap remi-
se. Het laatste schaaknieuws staat 
op www.schaakclubsantpoort.nl

BC Het Terras 20 jaar
Santpoort-Noord - De zelf-
standig opererende Bridgeclub 
Het Terras, onder ausspiciën van 
de ANBO, Algemene Neder-
landse Bond van Ouderen Sant-
poort/Velserbroek, had tot de fa-
tale brand in 2007 haar domici-
lie in Dorpshuis Het Terras, daar-
na kregen zij de ruimte in de 
IJmond MTS te Santpoort. 
Helaas is ook hier een eind aan-
gekomen, aangezien het ge-
bouw afgebroken wordt en de 
grond een nieuwe bestemming 
krijgt. Helaas zitten B.C. Het Ter-
ras en andere verenigingen nu 
zonder clubhuis. Hopelijk zijn al-
le verenigingen weer onderdak 
bij de aanvang van het nieuwe 
seizoen.
De laatste keer dat B.C. Het Ter-
ras dit seizoen speelde was dins-
dag 26 april in De Zoete Inval te 
Haarlemmerliede ter gelegen-
heid van haar 20-jarig bestaan.  
Alle bridgers werden met koffie 
en gebak in de Spaarnezaal, ont-
vangen, waarna voorzitter Siem  
Voet het welkomstwoord voerde. 
In de Claes van Kietenzaal werd 

met veel enthousiasme het grote 
jubileumbridgetoernooi gehou-
den. Tijdens de ingelaste pauze 
werd het bestuur bedankt voor 
het vele werk dat zij in de afge-
lopen jaren hebben gedaan en 
dat  ging gepaard met het be-
kende bloemetje en flesje. Na 
het toernooi werd er geborreld. 
Mevrouw Miep de Jong werd tot 
erelid benoemd en Anneke van 
Moorten tot Lid van Verdienste, 
waarbij zij een prachtig kleinood 
kregen. Zij hebben hun sporen 
dik verdiend tijdens de afgelo-
pen jaren. Miep, niet alleen bij 
de club als spelleider maar ook 
nog steeds druk met het oplei-
den van aankomende bridgers. 
Anneke beheert op sublieme 
wijze de penningen. 
Daarna werd de leden een heer-
lijk diner voorgeschoteld, dat al 
snel veranderde in een diner-
dansant, dankzij muzikant Ni-
co Bakker die velen bridgers tot 
dansen bewoog.  Al met al een 
heel bijzonder en geslaagd ju-
bileumfeest waarop het bestuur 
met trots kan terugkijken.

Strawberries Dames 1 
keert terug top-3
Driehuis - Strawberries Dames 
1 heeft zondag met 2-0 gewon-
nen van Spandersbosch. Door dit 
resultaat én de winst van Houten 
op AMVJ is het team van Simon 
de Hoog en Friso Huizinga opge-
klommen naar de derde plaats op 
de ranglijst. De timing is uitste-
kend, want vorige week maakte 
de hockeybond bekend dat deze 
plaats hoogstwaarschijnlijk recht 
geeft op deelname aan de extra 
play-offs voor promotie naar de 
eerste klasse. Deze play-offs wor-
den georganiseerd omdat er door 
fusies en terugtrekkingen plaat-
sen vrijkomen in de hogere klas-
sen. 
Strawberries kwam na ongeveer 
tien minuten op voorsprong door 
een hard ingeslagen strafcor-
ner van Madelon Wientjes-van 
Waalwijk van Doorn: 1-0. De te-
genstander uit Bussum had gro-
te moeite met het snelle combi-
natiespel van de thuisploeg. Fio-
na Dalhuijsen kreeg twee goede 

mogelijkheden en ook de inge-
vallen Femke Joustra was dicht-
bij een treffer. Verdedigend stond 
het bij Strawberries als een huis. 
Met name Floor Bas maakte een 
goede indruk, maar ook laat-
ste vrouw Annemijn Zuiderduin 
speelde een uitstekende wed-
strijd. En als de bal er dan toch 
eens doorheen kwam, dan stond 
keepster Janet Bondi op de goe-
de plek. Omdat het tweede Vel-
sense doelpunt lang uitbleef, 
groeide bij Spandersbosch het 
besef dat er een gelijkspel uit 
het vuur gesleept kon worden. 
Daardoor kreeg Strawberries nog 
meer ruimte. De beste kansen 
waren voor de thuisploeg en de 
2-0 van Renske van Driel was dan 
ook dik verdiend. Zondag speelt 
Strawberries Dames 1 om 12.45 
uur thuis tegen AMVJ, de num-
mer 4 van de ranglijst. Winst op 
het team uit Amsterdam is nood-
zakelijk om de derde plaats vast 
te kunnen houden.

Velsen – Het gaat slecht met de 
huismussen. De 60-jarige Vogel-
werkgroep Zuid-Kennemerland 
is daarom een zoekactie begon-
nen naar de huismussen Velsen. 
Iedereen wordt verzocht waar-
nemingen van huismussen door 
te geven via de site www.mus-
sentelling.com. Conclusies kun-
nen pas getrokken worden als 
het broedseizoen afloopt. De 
achteruitgang van de mus komt 
waarschijnlijk door grote veran-
deringen in het leefgebied.

Huismussen
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Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 16 mei 2011 naar Weekblad De Jutter & De Hof-
geest, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden of mail uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw 
telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

K. Lagerberg, Burg. Rambonnetlaan 15, IJmuiden: 1 uur gratis piste Snow Planet. A. Goebert, Dr. W. Nijestraat 
1, Spaarndam: 1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. A. Falke, Harddraverslaan 5, Santpoort-
Noord: zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. K. Koster, Leeuweriklaan 17, IJmuiden: cadeaubon Mara 
Home Decorations t.w.v. E7,50.  I. Harmsen, Steenbokstraat 23, IJmuiden: Cadeaubon t.w.v. 20 euro te besteden 
bij Xanadu te IJmuiden.

WInnaarS van De vorIge puZZel:

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888

De oplossing van de vorige puzzel is: vrouWenverSIerDer. De bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

KRUISWOORDPUZZEL

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777

www.smulll-snacks.nl

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro

Smulll Snacks
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‘Het beste dan maar’
in Stadsschouwburg
Velsen - Het cabarettrio Ernes-
to & Marcellino met Wilfried (de 
broer van Herman) Finkers neemt 
op dinsdag 10 mei (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen af-
scheid van hun fans in de IJmond 
met de voorstelling ‘Het beste dan 
maar’. Als zij eind mei definitief 
stoppen, hebben ze bijna twintig, 
respectievelijk tien jaar aan al-
le onzin in de wereld hun eigen 
onzin toegevoegd. Dit materiaal is 
samengebundeld in hun huidige 
voorstelling ‘Het beste dan maar’. 
Nu de voorstelling er staat komen 
ze tot de conclusie dat deze voor-
stelling een prachtig slotakkoord 
is van alles wat ze geproduceerd 
hebben en hebben ze het gevoel 
dat daar niets aan toegevoegd 
hoeft te worden.
Ernesto & Marcellino zijn al bij-
na twintig jaar en zeven voor-
stellingen bezig het theaterpu-
bliek te vermaken met pure kol-

der, rake persiflages en klinkkla-
re onzin. De laatste vier voorstel-
lingen treedt het duo op als trio 
dankzij de vaste medewerking 
van Wilfried Finkers. Sinds Fin-
kers deel uit maakt van het toch 
al succesvolle tweetal is de humor 
er alleen maar onzinniger op ge-
worden.
Hun ‘best of’-programma is de 
manier om kennis te maken (voor 
het te laat is!) met het tijdloos 
staaltje rauwe onbenulligheid met 
een zeer hoge grapdichtheid van 
Ernesto & Marcellino. Een feest 
van herkenning voor de trouwe 
fans! De heren geven het publiek 
graag vooraf één kijkadvies mee: 
‘denk niet alleen aan jezelf, denk 
ook eens aan iets leuks’. Prijs: 
20,75 euro, CJP 17,75 euro, inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Fameus Japans drum-
spektakel Yamato
Velsen - Oneindige energie en 
razendsnelle armbewegingen. 
Yamato, the drummers of Ja-
pan, zijn weer terug in Europa 
met hun nieuwe show ‘Gamus-
hara The Beat of Courage’. Op 
woensdag 11 mei (20.15 uur) ko-
men ze naar de Stadsschouw-
burg Velsen voor een spetterend 
en enerverend optreden. Yamato 
brengt een moderne uitvoering 
van de eeuwenoude taiko: een 
traditioneel en muzikaal spekta-
kel met Japanse drums. 
In ‘Gamushara’ zal het geluid va-
riëren van percussie-instrumen-
ten, de chappa (kleine koperen 
bekkens) tot en met soms mens-
hoge odaiko-trommels. Een aan-
tal van de drums die de band 
gebruikt is al meer dan 400 jaar 
oud! En variëren in grootte van 
draagbaar tot enorm en zijn al-
lemaal gemaakt van één massief 
stuk boomstam en dierenhuid.
‘Ga overal naartoe als je wordt 
uitgenodigd en maak de wereld 
een beetje gelukkiger.’ Onder dat 
motto treedt de Japanse percus-
siegroep Yamato al jaren op. De 
leden wonen in één dorp en wer-
ken van vroeg tot laat aan het 
vervolmaken van hun techniek. 
Ze hebben zich toegelegd op 

hedendaagse percussie. Natuur-
lijk beheersen de slagwerkers de 
klassieke stijlen, maar Yamato is 
ook altijd op zoek naar vernieu-
wing. Die zit hem niet alleen in 
het instrumentarium, maar ook 
in de acrobatische en clownes-
ke nummers. 
Toegang 35,75 euro, CJP 30,75 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

IJmuiden - Donderdag 5 en 
dinsdag 10 mei, om 20.30 uur, 
draait het Witte Theater, Kanaal-
straat 257, de film ‘Sonny Boy’., 
naar de gelijknamige bestsel-
ler van Annejet van der Zijl. Ri-
ka (Ricky Koole) verlaat haar 
man en haar vier kinderen en 
vestigt zich in Den Haag. In de 
herfst van 1928 ontmoet ze de 17 
jaar jongere Surinaamse Walde-
mar. Ze krijgen een stormachti-
ge verhouding. Rika raakt al snel 
zwanger en bevalt van een zoon, 
Waldy, die ze ‘Sonny Boy’ noe-
men. Als de oorlog uitbreekt, 
verandert Rika’s pension in een 
toevluchtsoord voor onderdui-
kers. Totdat er op een morgen 
een inval plaatsvindt. Ze zijn ver-
raden en worden samen met al-
le onderduikers afgevoerd. Toe-
gang 7 euro/5 euro.

‘Sonny Boy’ in 
Witte Theater

Pia Douwes als Maria 
Callas in Schouwburg
Velsen - De grootste operadi-
va aller tijden is ongetwijfeld Ma-
ria Callas. In het toneelstuk ‘Mas-
ter Class’, op donderdag 12 mei 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen, geeft een wat oude-
re Maria Callas een master class 
aan drie jonge operazangers. Over 
de rug van deze drie jonge talen-
ten en een pianist vecht Callas 
een strijd uit met een aantal gro-
te spoken uit haar verleden. Cal-
las scheldt, pakt aan, bespot, lacht 
uit en haalt herinneringen op aan 
haar stormachtige en vaak tragi-
sche leven. 
Musicaldiva Pia Douwes, die on-
lang 25 jaar in het vak zat, kreeg 
met ‘Master Class’ de gelegenheid 
zich op een bijzondere toneelstuk 
van hitauteur Terrence McNally te 
storten. Een kans die ze ten vol-
le benutte, blijkens de vele goede 
recensie die haar en de productie 
ten deel vielen. Ook het publiek is 
razend enthousiast en bekroonde 
‘Master Class’ met een nominatie 
voor de Toneel Publieksprijs. Het 
uitstapje dat Pia Douwes maakt 
van musical naar toneel, wordt 
op deze manier door het publiek 

beloond. In ‘Master Class’, over 
het leven van operalegende Ma-
ria Callas, speelt Pia Douwes de 
rol van meedogenloze zangcoach 
met verve. Via www.avrotoneel-
publieksprijs.nl kan door bezoe-
kers van de voorstelling gestemd 
worden. In september wordt be-
kend welke voorstelling de grote 
publieksfavoriet van dit seizoen is. 
De toegang bedraagt 28,75 euro, 
CJP 25,75 euro. Inclusief pauze-
drankje en garderobe.

Stadsschouwburg Velsen
Vera Mann in Jacques 
Brel-musical
Velsen - Zes jaar geleden over-
donderden Vera Mann en Rob 
van de Meeberg het publiek in 
het Thalia Theater met een won-
derschone musical over het le-
ven van Jacques Brel. 
De twee musicalsterren wer-
den voor hun rollen ieder on-
derscheiden met een Musical 
Award. Om een groter publiek 
kennis te laten maken met de-
ze parel onder de musicals haalt 
de Stadsschouwburg Velsen de 
voorstelling op vrijdag 13 mei 
(20.15 uur) voor één keer terug. 
Op schouwburgformaat zal Vera 
Mann op weergaloze wijze het 
beroemde Brel-repertoire tot le-
ven wekken.
De Belgische chansonnier 
Jacques Brel (1929-1978) was 
een groot poëet en een gepas-
sioneerd zanger en componist. 
Het leverde prachtige chan-
sons op als ‘Ne me quitte pas’, 
‘Amsterdam’, ‘Marieke’, ‘Les Fla-
mandes’ en ‘Quand on n’a que 
l’amour’.
‘In de schaduw van Brel’ draait 
om Jojo George Pasquier, vriend 
en bodyguard van Brel. Hij stond 
zijn leven lang in Brel’s scha-
duw en is vergeten wie hij zelf is. 
Om zichzelf terug te vinden moet 
hij op zoek naar Brel. Na dertig 
jaar vergetelheid komt hij aan in 
het Voorportaal. Hij kan zich niet 

meer herinneren wie hij is en 
probeert daar via liederen en zijn 
herinneringen aan Brel achter te 
komen. Hij wordt daarbij gehol-
pen door een muziektherapeu-
te. Naast de bekendste chan-
sons van Brel, zoals ‘Laat me 
niet alleen’ en ‘Bruxelles’ schre-
ven Martin van Dijk (bekend als 
pianist van o.a. Hans Dorrestijn) 
en Lars Boom nieuwe chansons 
voor deze voorstelling. Prijs 26,75 
euro, CJP 23,75 euro,  inclu-
sief pauzedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Roy Beusker en Margreet Duin)

IJmuiden - Woensdag 11 mei  
om 20.30 uur staat toneel-
groep Cargo op de planken van 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257. Nemigen Witlox is (zelfbe-
noemd) leider van al wat leeft. 
Als hij de dag begint valt hem 
klatergoud ten deel. Zijn ziel is 
helder als bergkristal. Zijn han-
delen buitenaards. Hij legt aan 
niemand verantwoording af. 
Nee, verantwoording staat in 
dienst van hem. Bejubeld en 
aanbeden leeft hij op eenza-
me hoogte. Ondersteund door 
zijn vertrouwensarts doet hij 
waar hij het best in is: ‘zijn’ in 
de meest ongenaakbare zin van 
het woord. Scheppingsdefect 
over het programmeringsfout-
je in de mens dat ‘machtswel-
lust’ heet. Tot er op een dag... 
Spel: Justus van Dillen, Con-
stance Kruis, Dimme Treurniet 
en Heike Wisse. Toegang 11 eu-
ro/9 euro.

Toneelgroep 
Cargo in WT

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900



Infopagina Gemeente Velsen

5 mei 2011 Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

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

In mei is het stadhuis dicht op 
donderdag 5 mei (Bevrijdings-
dag) en vrijdag 6 mei (verplich-
te vrije dag). In juni is het stad-
huis dicht op donderdag 2 juni  
(Hemelvaartsdag), vrijdag 3 juni 
(verplichte vrije dag) en maandag 
13 juni (Tweede Pinksterdag).

Website 
geldkompas 
Moet u rondkomen van een mini-
muminkomen? Hebt u geldpro-
blemen? Of andere problemen 
maar geen geld om ze op te los-
sen? Bij Geldkompas Velsen zoekt 
u eenvoudig op wat u in uw situa-
tie kunt doen. 

Donderdagmiddag 28 april is in het 
stadhuis de aftrap gegeven voor de 
website van Geldkompas Velsen. De 
gemeente Velsen is de eerste gemeen-
te in Noord-Holland die de samen-
werking met Geldkompas aangaat! 
Geldkompas Velsen is een website 
waar u antwoord vindt op tientallen 
vragen over geld. En vele handige tips. 
Bij elk antwoord en iedere tip vindt u 
organisaties die u verder kunnen hel-
pen. Kijk op www.geldkompasvelsen.
nl.

Asfalteerwerkzaamheden Basisweg
Maandag 16 mei 2011 start 
aannemingsbedrijf BAM We-
gen met asfalteerwerkzaam- 
heden aan de Basisweg in Vel-
sen-Noord.

Vanwege de uitvoering van de-
ze werkzaamheden wordt de Ba-
sisweg afgesloten voor doorgaand 
verkeer uitgezonderd voor de aan-
liggende bedrijven. De werkzaam-

heden starten maandag 16 mei 
en duren tot en met vrijdag 22 ju-
li 2011.
De Basisweg en de Wijkermeerweg 
vormen de schakel tussen de indu-
striegebieden Velsen-Noord I en 
IV. Het wegdek van de Basisweg is 
aan vervanging toe en de afwate-
ring laat te wensen over. De recon-
structie zorgt ervoor dat de Basis-
weg en Wijkermeerweg weer goed 

begaanbaar zijn, dat het wegbeeld 
weer past bij de functie van de weg 
en dat de hoeveelheid water op 
straat na zware buien afneemt. 

De werkzaamheden worden van-
wege de bereikbaarheid van de 
aanliggende bedrijven gefaseerd 
uitgevoerd. De bereikbaarheid van 
de bedrijven worden door middel 
van omleidingen aangegeven.

Lintjesregen in Velsen
Traditioneel is 29 april de dag 
van de lintjesregen. In Velsen 
zijn elf inwoners in het zonne-
tje gezet voor hun jarenlange in-
zet op diverse gebieden. 

Sommigen zijn met een smoesje 
naar het gemeentehuis gelokt. Eén 
van hen is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau en tien 
anderen zijn benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Het over-

kwam elf Velsenaren afgelopen 
vrijdag, 29 april. Zes dames en vijf 
heren werden geëerd voor hun ja-
renlange inzet als vrijwilliger op di-
verse gebieden. Als bestuursvoor-
zitter van de Stichting Santpoort; 
decorbouwer bij de Velser Gemeen-
schap; conciërge / stoker van het 
Technisch College Velsen; mede-
oprichter van de landelijke Stich-
ting Kind en Brandwond. Op www.
velsen.nl kunt u lezen waarom de 

gedecoreerden in aanmerking zijn 
gekomen voor een onderscheiding. 
Op de foto staan van links naar 
rechts: mevrouw Masereeuw, me-
vrouw Van de Pieterman, mevrouw 
Van Unen, de heer Van Velzen,  
mevrouw Heijdenrijk, burgemees-
ter Weerwind, de heer Van Eck, de 
heer Scholts, de heer Uijtendaal, 
mevrouw Verschoor, mevrouw Ba-
ron en de heer Van Sprang. (foto: 
Aris Schutte/Hein van Leeuwen)

Elf Velsenaren geëerd in de Burgerzaal
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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 donderdag-
avond 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 bestemmings-
plan, 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 werkdag 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 vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en 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 ondernemer 
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, hondenlosloopplaatsen, 
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 straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen 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 afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation 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: 
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 bijzon-
dere 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 daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

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 gehandicapten

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 elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burge-
meester 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, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 

Franc Weerwind.

Voor vragen over:

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

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

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

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 

toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den 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
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-  Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 
Velsen-Zuid

Verkeersmaatregel

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

- de gecreëerde tijdelijke in/uitrit tussen de hoofd-
rijbaan en de parallelweg van Gijzenveltplantsoen 
alleen te bestemmen voor bouwverkeer door het 
plaatsen van borden C1 met onderbord ‘uitgezonderd 
bouwverkeer’ voor de duur van het woningbouw-
project;

- voorrangsregelingen in te stellen op het kruispunt 
van de tijdelijke in/uitrit met de hoofdrijbaan van 
het Gijzenveltplantsoen en met het fi etspad zodanig 
dat verkeer op de in/uitrit voorrang dient te verlenen, 
door middel van het aanbrengen van haaientanden 
op het wegdek en het plaatsen van de borden B4, 
B5 en B6 voor de duur van het woningbouwproject 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar

Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop 
het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan Burgemees-
ter en Wethouders van de gemeente Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden

Nadere informatie

Het gehele verkeersbesluit kunt u inzien bij de recep-
tie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Wijk aan Zeeërweg - Moterhuis’

Burgemeester en Wethouders van Velsen zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Wijk 
aan Zeeërweg – Motorhuis te IJmuiden.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijk aan Zeeërweg -
 Motorhuis’ heeft betrekking op twee terreinen aan 
weerszijden van de Wijk aan Zeeërweg ter hoogte van 
de gesloopte panden van garagebedrijf het Motorhuis.
Het plangebied wordt aan de westzijde grofweg 
begrensd door de Warmenhovenstraat, aan de 
oostzijde door de Houtmanstraat, die overgaat in 
de Van Linschotenstraat aan de noordkant van de 
Wijk aan Zeeërweg. Aan de noordzijde wordt het 
plangebied begrensd door het bedrijfspand aan de 
Van Linschotenstraat nr. 14. In het plangebied zullen 
zorgwoningen en reguliere woningen in de vorm van 
appartementen worden gerealiseerd.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan voor 
een ieder met ingang van 6 mei 2011 gedurende zes 
weken ter inzage. 

Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekking 
hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te zien bij 
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
De receptie is van maandag tot en met vrijdag 

geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur (op 6 mei, 2,3 en 13 juni 
is het stadhuis gesloten). Eveneens is een exemplaar 
van het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden. Het 
bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienummer 
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0704WIJKAAN-
ZEEE1-O001.

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien u 
dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken 
met de heer P. Blom, telefoon (0255) 567 200.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 26 april tot 
en met 29 april 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld. 
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000309 Westlaan 25 Velserbroek 
  het inrichten van een jongeren 
 ontmoetingsplaats (26/04/2011)
w11.000308 Duin en Kruidbergerweg 6 Driehuis 
 het renoveren van een grafmonument 
 (26/04/2011)
w11.000313 Minister Lelylaan 2 Velsen-Zuid 

het kappen van een boom (28/04/2011)
w11.000312 Reyndersweg ong. Velsen-Noord 
 het maken van 3 afsluitbare werk-
 inritten ivm onderhoud 3 nog te 
 bouwen windturbines
 (28/04/2011)
w11.000311 Betelgeuzestraat 16 IJmuiden 
 het veranderen en vergroten van een 
 bedrijfsgebouw (28/04/2011)
w11.000310 Huis te Wissenlaan 56 Santpoort-Noord 
 het plaatsen van een poort in de erf-
 afscheiding (28/04/2011)
w11.000316 De Hagedisstraat 1 Velsen-Noord 
 het veranderen en vergroten van een 
 garage (29/04/2011)
w11.000315  Rijksweg 243 A Velserbroek 
  het slopen van een wijkpost en het 
 oprichten van een tijdelijke wijkpost
  (29/04/2011)
w11.000314  Hofgeesterweg 75 Velserbroek 
  het plaatsen van een erfafscheiding  
 (29/04/2011)

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvragen dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

w11.000149  Hoofdstraat 169 Santpoort Noord 
  het veranderen van een schuur   
 (15/02/2011)
w11.000160  Wüstelaan 32, Santpoort-Zuid 
  vervangen oude ramen op de boven-
 verdieping (21/02/2011)
w11.000188  Reyndersweg 1 Velsen-Noord 
  het verplaatsen van terrasschotten  
 (04/03/2011)
w11.000200  Wolff  en Dekenlaan 1 Driehuis 
  het vergroten van een school met 
 18 lokalen, algemene ruimten en een  
 gymzaal (09/03/2011)
w11.000222  Velserbroekse Dreef 9 Velserbroek 
  het veranderen van de voor- en zijgevel  
 van een bankgebouw (18/03/2011)

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 bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter 
het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Bouwvergunning

BP-138-2010  Platformweg 3 Velsen-Noord
  het installeren van een zuurstofopslag-
 tank (21/04/2011)
BP-139-2010  Olieweg 6 Velsen-Noord
  het veranderen van een opslaghal tbv  
 opslag PGS15 artikelen (21/04/2011) 

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000093  Zadelmakerstraat 140 Velserbroek 
  het paatsen van reclame (02/05/2011)
w11.000185  Van den Vondellaan 44 Driehuis 
  het kappen van een 1 ceder boom 
 (26/04/2011)
w11.000187  Hagelingerweg 229 Santpoort-Noord 
  het veranderen en vergroten van een 
 woning met een dakopbouw (26/04/2011)
w11.000189  Van den Vondellaan 33 Driehuis 
  het veranderen en vergroten van de 1ste

verdieping van een woning (26/04/2011)
w11.000192  Smallekamp 2 Velserbroek 
  het vergroten van een schuur   
 (26/04/2011)
w11.000199  Radarpost 1: Middensluiseiland, Radar- 
 post 2: Velsen-Zuid en Radarpost 3:
  Buitenhuizen 
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 het aanleggen van 3 tegelpaden bij 
 3 radarposten (02/05/2011)
w11.000210  Stephensonstraat 20 IJmuiden 
  het inpandig veranderen van een kinder- 

dagverblijf (02/05/2011)

Verleende evenementenvergunning

De Burgemeester van Velsen heeft op grond van artikel 
2:17 Algemene plaatselijke verordening voor het
organiseren van een evenement de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld): 

i11..002808  Rondom Stratingplantsoen Velsen-Noord 
 Dorpsfeest Velsen-Noord op 17 t/m 
 19 juni 2011 (27 april 2011).
i11.008499 Driehuizerkerkweg vanaf Valeriuslaan 
 tot Hofdijklaan Driehuis 
 Dorpsfeest Driehuis op 24 en 25 juni  
 2011 (27 april 2011).
i11.002709 Skatebaan Zwanebloemplantsoen 
 Velserbroek 
 Asfalttoernooi op 22 mei  2011 
 (27 april 2011)
i11.000831 Plein 1945 IJmuiden 

 Duurzame Autoshow op 18 juni 2011  
 (27 april 2011)
i11.003259 Lange Nieuwstraat en Plein 1945 
 IJmuiden 
 Moonlight Shopping op 27 mei 2011 
 ( 27 april 2011) 
i11.00312 Spaarnwoude Velsen 
 Kikarun op 12 juni 2011 (28 april 2011)
i11.001564 Crematorium Westerveld Driehuis 
 Concerto in Memoriam op 5 juni 2011 
 (28 april 2011)

Drank en Horeca

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:
i11.003970  Cepheusstraat 27 IJmuiden 
 uitoefenen van een horecabedrijf, 
 verzonden (26 April 2011)
i11.001334  Kennermerlaan 25 IJmuiden 
 uitoefenen van een horecabedrijf, 
 verzonden (26 april 2011)

Aanwezigheidsvergunning Kansspeelautomaten

Burgemeester heeft op grond van de Wet op de Kans-

spelen ( Art. 30b) onderstaande vergunning verleend:
i11. 003970  Cepheusstraat 27 IJmuiden 
 aanwezigheid van 2 kansspelautomaten  
 (26 April 2011)
i11. 001334 Kennermerlaan 25 IJmuiden 
 aanwezigheid van 2 kansspelautomaten
 (26 April 2011)

Film- en foto opnamen

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft 
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor 
het maken van fi lm en/of foto opnamen:
i11.004029 Amperestraat/duingebied IJmuiden 
 fi lm foto-opnamen 17 mei 2011 
 (28 april 2011)

Standplaats

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor 
het innemen van een standplaats:
i11.002882 Broekbergerlaan/ Hagelingerweg 
 oliebollen van 14 november tot 
 31 december (28 april 2011)
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Stadsschouwburg Velsen
Cabaretspektakel van 
Schudden in Velsen
Velsen - ‘Wat goed is, heeft 
het lef zich voortdurend in een 
nieuw jasje te steken’, schreef 
de Poelifinario-jury. Met een 
nieuwe nominatie voor de fel-
begeerde hoogste cabaretprijs 
op zak, heeft het cabaretduo 
Schudden zich definitief geves-
tigd in de hoogste regionen van 
het visuele en fysieke cabaret-
theater. Het nieuwe programma 
‘Noorderzon’ zal Emiel de Jong 
en Noël van Santen op zaterdag 
14 mei (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen weer als 
gegoten zitten.
‘Noorderzon’ moest een pro-
gramma worden over afscheid 
nemen en nieuwe wegen in-
slaan. En wat past daar beter 
bij dan een koffer? Honderd 
koffers! Een koffer heeft zo-
als zijn eigenaar zijn eigen ver-
haal, zijn eigen geschiedenis en 
die brengt Schudden op het po-
dium tot leven. ‘Noorderzon’ is 
een tragikomisch programma 
vol herenigingen en verbrekin-
gen, vol afscheidsrituelen en 
open armen die ontvangen, vol 
volmaaktheden en schrijnen-
de tekortkomingen. Schudden 
heeft ervoor gekozen om niet 
voor de makkelijke lach te gaan, 
hun humor schuurt en dat blijft 
nog lang nagloeien. De pers is 
razend enthousiast: ‘smullen 
van Schudden’, ‘het duo slaat de 
grens tussen cabaret en toneel 
aan gruzelementen’. ‘Schudden 
tovert er scène na scène poë-

zie uit en laat de onvolkomen-
heden van het bestaan onver-
bloemd zien’ en ‘Sketches als 
een goed lopende machine’. 
De door de pers bejubelde 
voorstelling ‘Noorderzon’ van 
Schudden is genomineerd voor 
de Poelifinario 2011, de prijs 
voor de beste cabaretvoorstel-
ling van het seizoen. De ju-
ry schreef: ‘In Noorderzon ge-
bruikt Schudden een stapel 
koffers om alle theatrale regis-
ters open te trekken. De twee 
hebben elkaar gevonden in een 
vorm waarin cabaret, toneel, va-
riété en mime op logische wij-
ze in elkaar overvloeien. Op 
het podium staan twee topac-
teurs die scène op scène aanto-
nen hoe groot hun vindingrijk-
heid is. In knappe, strak gemon-
teerde sketches geven Emiel de 
Jong en Noël van Santen de 
koffers telkens weer een dwaze 
bijrol. Het eindresultaat is een 
weergaloos fantasievolle en fil-
mische voorstelling die niet al-
leen vermaakt, maar ook ontre-
gelt en ontroert.’
Deze nominatie is de derde op 
rij. Ook de voorstellingen ‘Zout’ 
en ‘Ruis’ werden genomineerd. 
De Poelifinario wordt op zondag 
23 oktober uitgereikt in De Klei-
ne Komedie. 
Toegang 18,75 euro, CJP 15,75 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (foto: 
Rob Bronshoff)

Velsen - ‘Simply the Best’ is niet 
zomaar een liedjesshow. Het is 
de meest persoonlijke en inspire-
rende show van theaterdiva Ruth 
Jacott. Daarin ‘wandelt’ zij langs 
helden uit de soul en jazz als Ti-
na Turner, Billie Holiday, Diana 
Ross en Beyoncé. Met anekdotes 
en herinneringen maakt zij de-
ze diva’s tastbaar. Schrijver Frank 
Houtappels (‘Gooische vrouwen’) 
componeerde het persoonlijke 
verhaal van de zangeres en musi-
calregisseur en choreograaf Mar-
tin Michel (o.a. van de ook in Vel-
sen populaire hitmusical ‘Hair-
spray’) voert de regie. Verhalen 
en songs komen tot leven in de-
ze sterke one-woman-show met 
begeleiding van een achtkoppig 
orkest. Op dinsdag 17 mei (20.15 
uur) treedt de souldiva op in de 
Stadsschouwburg Velsen. Voor 
het concert zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. De toegang be-
draagt 35,25 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Meer 
informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Ruth Jacott 
met ‘Simply 
the Best’

Thalia Theater
Lenteconcert met 
Frommermann
IJmuiden - Wie gevoel heeft 
voor humor en voor muziek, kan 
niet teleurgesteld worden door 
Frommermann. Sinds een aan-
tal seizoenen verrassen de zeven 
topzangers een doorgaans uit-
verkocht Thalia Theater op een 
prachtig zondagmiddagconcert. 
Op zondag 22 mei (15.00 uur) 
kan het publiek wederom genie-
ten van de loepzuivere stemmen 
van de Frommermann-zangers 
en van het speelse gemak waar-
mee zij inspelen op de muzika-
le fantasie van het publiek. ‘Met 
‘Pak Aan!’ viert Frommermann 
het vijfjarig bestaan. 
Na drie succesvolle theater-
tournees door Nederland slaat 
Frommermann een nieuwe weg 

in met vocaal cabaret. ‘Pak Aan!’ 
combineert de uitzonderlijke vo-
cale kwaliteiten van Frommer-
mann met muzikale parodieën 
en variétéacts. Met die variété-
acts komt het zeker goed, aan-
gezien de regie in handen is 
van kleinkunstmeester Karel de 
Rooij (bekend van Mini&Maxi). 
De choreografie is in handen van 
Hans Minnaert (Internationaal 
Danstheater). Het publiek staat 
een weergaloos stemmencircus 
zonder vangnet te wachten. Toe-
gang 21,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Locatie: 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52. Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.




