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Wij wensen
u fijne
Pinksterdagen.
Onze kantoren zijn op
Tweede Pinksterdag gesloten.
Het is tijd voor de Rabobank.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen
Freddy Oversteegen en Doortje Bonekamp met de CD bij de laatste rustplaats van Jan Bonekamp op de Westerbegraafplaats

Herdenking Jan Bonekamp

Opdat wij niet vergeten
IJmuiden - Op 4 mei werd op de
Westerbegraafplaats
verzetsheld
Jan Bonekamp herdacht.
Bonekamp overleed op 21 juni 1944.
Samen met Hannie Schaft pleegde
hij die dag een aanslag op de Zaanse politieman Ragut, een handlanger van de Duitsers. De aanslag
lukte, maar Ragut zag nog kans Bonekamp in zijn buik te schieten. Hij
bezweek dezelfde dag aan zijn verwondingen in een Amsterdams ziekenhuis. Jan Bonekamp werd 30
jaar. Na de oorlog werd de urn met
zijn as bijgezet in het familiegraf.
Daar sprak Conny Braam de mensen toe. ,,Jan was onverzettelijk, hij
was fel tegen onrecht en ook tegen
fascisme en racisme. Hij schrok nergens voor terug. Ik heb respect voor

hen die verzet pleegden. Dat mogen
we nooit vergeten, ook vandaag de
dag niet. We moeten alert en waakzaam blijven’’, zegt de schrijfster.
,,De herdenking inspireert ook mensen, zo werd onlangs het Comité ter
herdenking van IJmuidense Verzetstrijders opgericht. Een mooi initiatief.’’
Conny Braam las een fragment uit
het boek ‘Witte Ko’ van Jan Brasser
voor. Hierna zong Peter van Til een
lied, dat Jan Schrama speciaal ter
nagedachtenis aan Jan Bonekamp
schreef. De CD met dit lied werd
daarna overhandigd aan Doortje
Scholz-Bonekamp, dochter van Jan
en aan Freddy Dekker-Oversteegen,
medeverzetsstrijder.
Doortje was een meisje van vier jaar,

toen haar vader stierf. ,,Ik schoot vol
bij het lied, het doet me heel wat’’,
zegt ze. Freddy was veertien toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak en ze
was vijftien jaar, toen ze in het verzet
ging. ,,Ik hield me vast aan de onverzettelijkheid en de vastberadenheid
van Jan’’, vertelt ze. ,,Het was een
spannende tijd. Ik vind het mooi dat
hier vandaag aandacht aan gegeven
wordt en het is schitterend, dat er
ook zo veel jonge mensen bij zijn.’’
De opkomst was veel groter dan
verwacht. Na afloop zou er een informeel samenzijn volgen bij Conny
Braam thuis. ,,Ik weet niet of jullie
allemaal in mijn huis passen’’, roept
ze. ,,Maar we gaan het gewoon proberen.’’ (Carla Zwart)
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Graffitispuiters
aangehouden

Het dagelijks leven in de middeleeuwen

Kastelendag Ruïne van Brederode

Even terug naar de
spannende middeleeuwen
Santpoort-Zuid - Even weg uit de
tijd van mobieltjes, elektriciteit en
magnetronvoedsel. Dat kon zondag
in de Ruïne van Brederode. De hele
dag was de ruïne tegen een kleine
vergoeding te bezoeken. Het Verbond van Christophorus zorgde voor
de toepasselijke sfeer. Zij hadden
zich opgesteld om en in de ruïne om
de bezoekers een duidelijk beeld te
geven van het leven in de late middeleeuwen. Deze dag werd georganiseerd in het kader van de Dag van
het Kasteel 2008 .
Allerlei middeleeuwse bezigheden

waren te bezichtigen, zoals het roken van vis, het trekken van kruidenthee, het koken van eten en het
slijpen van hout. Zonder gebruik
te maken van gas en elektriciteit.
Ook voor de jonge bezoekers was
het interessant, zij konden hun eigen kaars of armband maken, naar
spannende verhalen luisteren en
kennis maken met een lastig middeleeuws spelletje.
Verhaaltjesverteller ‘Onkruid’ hield
kleine groepjes mensen aan om een
oud middeleeuws verhaal te vertellen en de goochelaar van het hof

maakte jong en oud aan het lachen.
De zon zorgde voor veel bezoekers
en een mooi beeld van de ruïne.
De mensen van het Verbond van
Christophorus waren iets minder
blij met het warme weer. Zij liepen
rond in nagemaakte middeleeuwse
kleding om het beeld zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Deze
kleding is niet erg zomers, zij zochten dan ook de schaduw op. Daarentegen was het een geslaagde
dag. Want wie wil er nou niet leven
in de droomwereld van de middeleeuwen? (Marjolein Blaauwbroek)

Velserbroek - Vorige week maandag rond 15.15 uur kregen politieagenten een melding dat een groep
jongeren graffiti aan het spuiten
was op een zijmuur van een school
aan de Grote Buitendijk. Ook hebben zij een woning daarnaast besmeurd met graffiti. De groep bestaat uit drie jongens van 14, 15 en
16 jaar oud en afkomstig uit Velserbroek en Beverwijk en een 13-jarig
meisje uit Velserbroek. Een 14-jarige jongen uit de groep bleek later onschuldig. De drie anderen
zijn aangehouden en kunnen een
taakstraf via bureau Halt tegemoet
zien.

De kinderen, juffen èn zelfs ouders hebben zichtbaar geleerd en genoten van
deze heerlijke smaakbeleving

Smikkelen en smullen
op de Bosbeekschool
Santpoort-Noord - De week voor
de vakantie heeft groep 4 van de
Bosbeekschool gewerkt aan een
groenteproject.
Dit project stond onder leiding van
Caroline van den Bemt van Happiefood. Zij heeft met behulp van verschillende vakmensen een onderzoek gedaan naar de eetbeleving
van kinderen.
Op maandag 21 april kwam groenteman Ard Bol en zijn collega Robin
Röhl van Primeurshop Bol over zijn
vak en groente vertellen.
Met twee goed gevulde manden
groenten maakten de kinderen kennis met diverse groenten en leerden zij van welk deel van de plant
de groenten komt. Ook konden de
kinderen groenten proeven. Hierbij
ging het om de smaak: Is het zuur,
zoet, zout, hartig of bitter?

En hoe voelt het in je mond? Hard,
zacht, warm of koud, is het sappig,
vettig of korrelig?
Op dinsdag 22 april werden de
groepen in tweeën gesplitst. De ene
groep ging in de klas een heerlijke
salade bereiden en de andere groep
werd ontvangen in Eetlokaal ’t Palet door Cor Koster. De chefkok van
’t Palet, Jeanita Brouwers, heeft samen met chef patissier Hidde de
Brabander, van Landgoed Duin en
Kruidberg, gekookt voor de kinderen. De kinderen kregen een ‘Proeverij voor topproevers’ van 5-gangen. Deze proeverij bestond uit allerlei gerechtjes gemaakt van asperges. De topper van deze dag was
de bitterbal van asperges met ham
en prei. De kinderen vonden het asperge-ijsje toch wel het vreemdst,
maar wel erg lekker!

Fietsdriedaagse Santpoort
Santpoort - De Santpoortse fietsdriedaagse gaat dit jaar gewoon
door. Geen nieuws zult u zeggen,
maar dat valt nog te bezien. In de
rijstebrijberg van autopuzzelritten,
bokbiertochten,
tennisweekends,
golfuitstapjes en nog zo het een en
ander dreigen de zaken voor de gewone en ware amateur niet zelden
verloren te gaan en streven organisatiecommissies in de waan van
de dag plotseling hogere doelen na
dan een simpel ritje per tweewieler
waarop immers geen spectaculair
motorgeknetter te beleven is en je
grootste hindernis een lekke band
kan zijn.
In Café Bartje blijft gelukkig ook nog
veel bij het oude en in het pinkster-

weekeinde kunt u weer ouderwets
op de pedalen. Van zaterdag 10 tot
en met maandag 12 mei kunt u starten vanaf 12 uur voor ritjes die een
kilometer of veertig zullen bedragen. Onnodig te zeggen dat er voor
een afwisselend, zelfs spannend
parcours is gekozen dat echter ook
voor de minder geroutineerde pedaleur geen probleem mag zijn.
Als u door drukke werkzaamheden of niet te vermijden familiebezoek niet alle drie dagen van de partij kunt zijn is dat geen punt. Zelfs
voor een enkel ritje bent u van harte
welkom.
Kosten zijn twee euro en vijftig cent,
waar een leuke attentie tegenover
staat.

Diefstal van
volkstuincomplex
Santpoort-Noord - In de nacht van
2 op 3 mei zijn er meerdere diefstallen gepleegd van koperen kraantjes
en leidingen vanuit de tuintjes van
de volkstuinverenigingen IJmond en
Hofgeest. Door de diefstallen werden vele leidingen en overige zaken vernield. De voorzitters van de
verenigingen hebben aangifte gedaan bij de politie. In totaal werden
bij bijna 50 huisjes vernielingen gepleegd. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

MOEDERDAG CADEAUTIP
Zie onze advertentie verderop in deze krant
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I n f o P A G I N A s p e c ia l ” V E I L I G H E I D ”

Wijkplatform kijkt
naar het grotere geheel
De tien Wijkplatformen van
Velsen, zoals die van Zee- en
Duinwijk, bestaan uit
vrijwilligers en zijn door de
gemeente in 1997 ingesteld
als gesprekspartner. Ze
adviseren in kwesties die
spelen in de gemeente, onder
andere rond veiligheid.
“We spreken niet namens de
bewoners”, benadrukt voorzitter
Ina de Vos. “Dat kan ook niet,
want we zijn niet gekozen.
Maar wij bekijken altijd het
grotere geheel. Elke maand
nodigen we ‘spelers’ uit op
onze vergaderingen - zoals de
wijkbeheerder, wijkagent en de
woonconsulent van Woningbedrijf Velsen - om betere
adviezen te kunnen geven.”

bewonerscomplex waren twee
ingangen waar spullen in de
brand werden gestoken. Ik heb
de gemeente er meteen op
gewezen en uiteindelijk heeft
zelfs de burgemeester zich ermee
bemoeid. Binnenkort hebben we
weer overleg met de gemeente.
En dan was er de vraag of de
noordkant van de Orionweg een
50- of 30-kilometerweg moest

worden. “Veel mensen vonden 30.
Leek ze veiliger. Maar het
Wijkplatform heeft geadviseerd de
snelheid op 50 te houden. Het is
een ontsluitingsweg, waar
evengoed harder wordt gereden.
Bovendien zouden we anders
dit probleem verplaatsen, en dat
willen we zeker niet. We geven
gevraagd én ongevraagd advies,
maar de gemeente hecht gelukkig
veel waarde aan onze mening.’’

“Velsen is één van de veiligste
gemeenten van Nederland. In de
breedste zin van het woord.
Allesomvattend dus, en daarom
maken wij over dit belangrijke
onderwerp goede afspraken met
onze partners. Maar wat houdt
deze integrale benadering
precies in?
Bij integrale veiligheid hebben we
het over drie dingen: openbare
orde, fysieke veiligheid met als
aandachtpunt rampen en crises, en
sociale veiligheid. Het spreekt
natuurlijk voor zich dat die drie
aspecten nauw met elkaar
verbonden zijn.
In Velsen zijn we nu heel ver met
rampen- en crisisbeheersing. Het
is belangrijk om goed voorbereid te
zijn, zeker omdat we binnen
onze gemeentegrenzen een
samenloop van risico’s hebben;
grootschalige en complexe
bedrijvigheid (zoals Corus),
havengebied, strand, grote
evenementen en we liggen dicht bij
Schiphol. Die voorbereiding is nu
op orde. Via de Veiligheidsregio Kennemerland bundelen we
onze krachten door goed samen –
als betrokken gemeenten en met de
hulpverleningsdiensten – te
oefenen en op te leiden. Een
ander goed voorbeeld is de
bedrijfsbrandweer van Corus; die
nu verweven is in de reguliere
crisisbeheersing. En voor grote
evenementen als Dance Valley
liggen draaiboeken klaar.
Daarnaast wordt de Velsertunnel
opgeknapt en mag via deze tunnel
vanaf 2010 geen ammoniak meer
worden vervoerd.

Keetbergflat
Adviezen over bijvoorbeeld de
Keetbergflat. De hoge flat wordt
binnenkort gesloopt en er zijn
verschillende nieuwbouwplannen
ontwikkeld. “Wij mochten ze al
vroeg zien en erop ‘schieten’.
Onze werkgroep ruimtelijke
ordening heeft ze bestudeerd en
wij waren dus níet tegen
hoogbouw, zoals veel mensen.
Omdat we weten dat veel
bewoners in Zeewijk willen
blijven.
Dat bedoelen we met het ‘grotere
geheel’. De wijk heeft ook een
veel betere naam dan vroeger,
omdat de gemeente - met ons als
gesprekspartner - er behoorlijk in
heeft geïnvesteerd. De wijk ziet er
beter uit, en dat komt ook de
veiligheid ten goede.’’
Canopusplein
Ook het Canopusplein was
veel in het nieuws de laatste
tijd, vanwege hangjongeren.
De Vos kreeg er een e-mail
over, van wijkgenoten. “Bij een

Veilig Velsen

Voor de openbare orde (denk
hierbij aan bijvoorbeeld hangjeugd,
vandalisme en overlast) werken
we nauw samen met de politie.
Vanuit een activiteitenplan met
gezamenlijke prioriteiten (die stellen
we aan de hand van de uitkomsten
van de leefbaarheidsmonitor)
maken we met elkaar (politie,
gemeente, maatschappelijke
instanties en wijkplatform) een
gericht actieplan per wijk. Zo krijgt
het wijkgericht werken een nieuwe
impuls. In Velserbroek en Zee- en
Duinwijk draait hiervoor een proef.
Als daar nu plotseling veel overlast
van hangjongeren is, dan stelt een
team van professionals een set van
maatregelen op om die overlast
drastisch te laten dalen. Heel
praktisch dus.

Sociale veiligheid is een heel ander
verhaal. Die heeft te maken met
het veiligheidsgevoel, een goed
welzijnsniveau, goed wonen, maar
ook het openbare groen en de
inrichting van de wijken.
Bijvoorbeeld: hoe is de begroeiing
bij een fietspad? Is de verlichting
adequaat en is er toezicht?
U begrijpt dat veiligheid voor een
groot deel al bereikt is als openbare
orde én rampen en crisisbeheersing
goed zijn geregeld. Maar ook
uw veiligheidsgevoel vind ik heel
belangrijk. Al met al een
hele klus, die we met elkaar
moeten klaren. Veilig Velsen:
dat doen we samen!”
Peter Cammaert,
Burgemeester

Ina de Vos
Foto: Reinder Weidijk

‘Veiligheid niet alleen kwestie van gemeente’

Achter de schermen
gebeurt veel
Zo op het oog lijkt er niet veel
beveiliging in het havengebied
van IJmuiden te zijn. Maar schijn
bedriegt. Er is juist veel gedaan
om de veiligheid zo hoog
mogelijk te krijgen. Het is alleen
- bewust - onzichtbaar.
Frans Baud is algemeen directeur
van de Koninklijke Verenigde
Scheeps Agenturen van Halverhout
& Zwart en Zurmühlen B.V.
(KVSA). Dit bedrijf beheert onder
andere ook de Felison Terminal,
vanwaar mensen van en naar het
buitenland kunnen reizen. Ook
is hij voorzitter van de Haven
Ondernemersvereniging IJmond,
die honderdtachtig leden telt.
Hij erkent dat het diverse OudIJmuiden, waar het havengebied
ook onder valt, een ‘risicofactor’
heeft. “We hebben hier bedrijven
die werken met stoffen die gevaar
voor de gezondheid kunnen
opleveren, als er iets misgaat. Zelf
vervoeren we met KVSA mensen
via onze terminal. Dus ja, het is
heel belangrijk dat er een goede
veiligheidsorganisatie is.”
Gebiedsagent
Belangrijk is in eerste instantie
het contact met de gebiedsagent.
“Hij kent de buurt, kan bij mensen
aankloppen. De sociale controle is
hier ook groot, mede omdat het op
zich een klein gebied is. Mensen
kunnen hier niet zomaar anoniem
zijn. Als er iemand bij de terminal
rondloopt die daar niet hoort, dan
valt dat op. Vaak alleen al door het
gedrag.”
Er is de laatste twee jaar veel
veranderd, sinds gemeente Velsen
een veiligheidscoördinator heeft
aangesteld. Baud heeft regelmatig
contact met hem, net als meerdere
ondernemers. “Het werkt heel
goed, de organisatie zit prima in
elkaar. Veel veiligheid is niet te
zien, onzichtbaar voor de burger,
maar achter de schermen is veel
gebeurd. En er gebeurt nog steeds
veel.”
De ondernemers worden
bijvoorbeeld goed op de hoogte

gehouden als er eens iets aan
de hand is. “We hebben hier een
tijdje geleden de ontmanteling van
enkele bommen gehad, en toen is
heel adequaat gehandeld. We zijn
door de gemeente snel ingelicht,
wisten of de ferryboten konden
uitvaren, of we konden blijven
laden. Onduidelijkheid was er geen
moment.”
Als er melding voor gevaar is, ligt
ook een plan van aanpak klaar.
“Ook al is het waarschijnlijk niks.
Als een brandmelder afgaat, kómt
de brandweer. Als iemand onwel
raakt, is er snel een ambulance, of
iemand van de GGD ter plaatse.
Juist vanwege het risico dat hier
kan ontstaan.”
De plicht
Baud benadrukt wel dat altijd ook
verantwoordelijkheid bij de
ondernemingen zelf ligt, en dat
veiligheid niet alleen een zaak van
de gemeente is. “Als bedrijf heb je
bijvoorbeeld de plicht ervoor te
zorgen dat er niet gemakkelijk kan
worden ingebroken. Je doet je huis
toch ook goed op slot?” Daarbij
horen ondernemingen actief mee
te denken, vindt Baud. “Wij hebben

Frans Baud
Foto: Reinder Weidijk

onze eigen beveiliging, zeker bij de
terminal, redelijk ver doorgevoerd.
Maar we beseffen dat er altijd iets
kan gebeuren. Ik klop het meteen
af, maar het kan voorkomen dat een
illegale persoon tussen de lading
terechtkomt. De ladingen die we
vervoeren komen uit heel de wereld
naar IJmuiden. Het Midden-Oosten,
Afrika vooral. Daarom zoeken we
zelf altijd naar ‘zwakke plekken’.”
Soms geven
ondernemers zelf aan wat kan
verbeteren. “Wij vonden een
tijdje geleden dat het verstandig
was steekproefsgewijs mensen te
controleren op de terminal.
Nu wordt, ook door de douane,
regelmatig gecontroleerd op
verboden waar.
Wij zijn geen drugsexperts, maar
weten wel dat deze controles de
veiligheid, en zeker het
veiligheidsgevoel, kunnen
vergroten. De burgemeester was
het met ons eens, en heeft zich er
hard voor gemaakt. Die
steekproeven zijn snel geregeld.
Dat is het grote voordeel.
Wij kunnen op het gebied van
veiligheid altijd alles bespreken met
de gemeente.”

Foto: Co van Leeuwen

Astrid Kee, Havenmeester Amsterdam:

“IJmuiden niet (on)veiliger
dan Rotterdam of Zeeland”
“Ja de haven in IJmuiden is
veilig”, stelt de Amsterdamse
Havenmeester Astrid Kee. “Maar
je moet je wel bewust zijn van de
risico’s die een haven met zich
meebrengt.”
Wereldwijd worden hoge eisen
gesteld aan de scheepvaart. Astrid
Kee: “Een haven is een draaischijf is
waar verschillende partijen bij
elkaar komen om ladingstromen
af te handelen. Tijdens dit proces
kunnen onveilige situaties ontstaan.
Daarom zijn er regels en eisen voor
het vervoer van lading. Vooral voor
natte bulk (vloeibare stoffen zoals
ruwe olie en chemicaliën) gelden
strenge veiligheid- en
opleidingseisen voor de
bemanning.”
Strenge controles
Het Centraal Nautisch Beheer
(CNB) is een samenwerkingsverband tussen de vier havengemeenten langs het Noordzeekanaal: Amsterdam, Zaanstad,
Beverwijk en Velsen. In opdracht van
dit CNB heeft Haven
Amsterdam de regie in handen om
alles veilig, vlot en mileuverantwoord te laten verlopen.
De aanwezigheid van een bedrijf als
Corus of DSM zorgt er wel voor dat
de haven een verhoogd risicoprofiel
heeft door de kans op zware
ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Maar strenge controles bij deze
bedrijven, en veel aandacht voor
veiligheid intern bij de bedrijven,
zorgen ervoor dat de haven van
IJmuiden niet (on)veiliger is dan die

van Rotterdam of Zeeland.
Haven Amsterdam is
verantwoordelijk voor alles wat op
het water gebeurt. Zodra een schip
aan wal komt, is de betreffende
havenmeester de ‘baas’. Volgens
Astrid Kee heeft IJmuiden hierin een
uitzonderingspositie. “Het
havenmeesterschap is belegd bij
drie partijen: NV Zeehavens
IJmuiden, Corus en de Milieudienst
IJmond.” Goede internationale,
nationale en lokale afspraken zijn
dus essentieel om de veiligheid in
en rond de haven te waarborgen.
Visie op Noordzeekanaal
De lokale aanpak uit zich onder
meer in een platform van vijf
burgemeesters van betrokken
gemeenten (Velsen, Beverwijk,
Amsterdam, Zaanstad en
Haarlemmerliede -Spaarnwoude).
Dit platform neemt jaarlijks alle
regels en initiatieven voor de
havenveiligheid grondig onder de
loep. Het Interregionaal
Coördinatieplan Noordzeekanaal speciaal voor bestuurlijke
afstemming - en het project
Waterrand zijn daar voorbeelden
van. De laatste is een pilot
waarbij wordt gekeken hoe de
incidentbestrijding op het
Noordzeekanaal vastgelegd kan
worden. Maar er is ook een
gezamenlijk havenveiligheidsplan
(Port Facility Security Plan)
waarin preventieve maatregelen
staan die door schepen en
scheepvaartgerelateerde
bedrijvigheid bij verschillende

veiligheidsniveaus ondernomen
moeten worden. Hierbij werken
gemeente, politie en havenbedrijf
nauw samen. De positieve
ervaringen in deze projecten en de
ambitie om proactiever te
werken, hebben er toe geleid dat de
vijf burgemeesters ook een
gezamenlijke visie op veiligheid voor
het gehele Noordzeekanaalgebied willen ontwikkelen.
Zo kan bij grootschalige incidenten
een betere afstemming en
samenwerking plaatsvinden.
Mooi om te zien
De International Ship Port Facility
Security Code is zo’n internationale
‘afspraak’ waardoor havens
worden verplicht maatregelen te
nemen voor de beveiliging van
schepen en havenvoorzieningen.
Het hek bij de Noordersluis is een
goed voorbeeld van een maatregel
die de haven ook voor
nieuwsgierige bezoekers een stuk
veiliger moet maken. Astrid Kee
begrijpt wel waarom veel mensen
een kijkje komen nemen op de
kade en worden ‘gegrepen’ door de
zeevaart. “Het is mooi om te zien
en het ziet er ongevaarlijk uit. Maar
dat is het niet. Wij moeten daarom
uit voorzorg maatregelen nemen en
bezoekers zouden zich bewuster
moeten zijn van het gevaar dat ze
lopen. Dan kunnen we met elkaar
zoveel mogelijk incidenten
voorkomen. Gebeurt er toch iets,
dan zijn alle partijen door
veelvuldig oefenen op elkaar
ingewerkt en liggen er
draaiboeken klaar.”

pagina 4

8 mei 2008

Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250
info@velsen.nl / www.velsen.nl

MEDEDELINGEN
Adres
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

water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 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.
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 de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop

Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register
van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde
rechten
- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden: van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot
20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp
bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties.
Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burgemeester, telefoon (0255) 56 72 48.
Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur.
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.
Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van
de desbetreffende wethouders, onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp waarover men wil spreken.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u
zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer,
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugdzorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot
wethouder Annette Baerveldt,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid,
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg,

* Gevraagd:
Woningruil, gevr. eengezinsw. in omg. Aang. portiekflat (5 tr.) 3/4 kamer, hoekw.
Meer info: 0255-795014
* Te koop:
Aanhanger 215 x 15 pijnappel 350,-. Tel: 06-42228822
* Gevraagd:
Gashaard Dru, Faber of Pelgrim. Liefst niet te duur. Max.
tot 20,-. Tel: 06-14175946

- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTS-masten
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot
wethouder Margo Bokking,
secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,
Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

GRENSCORRECTIE VELSEN-HAARLEM

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97

Open huis dag. Kunstencentrum Velsen, zaterdag
17 mei van 11.00 tot 15.00
uur. Muziek, beeldend dans.
Troelstraw. 20 IJmuiden
* Te koop:
Damescoat mt. 44, te goot gekocht. Nieuw. Lichte kleuren. 35,-. Tel: 06-42576949
* Aangeboden:
Te huur, kamer in IJm. centrum.
Toilet, keuken en badkamer
gez. gebruik. Tel: 06-36295855

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot
wethouder Carel Ockeloen,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.

De gemeenteraad van Velsen heeft op 10 april 2008 het herindelingsontwerp tot grenscorrectie met de gemeente Haarlem vastgesteld,
zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen GT 610 en GT 611.
De gemeentegrenscorrectie betreft een drietal locaties:
1. Delftlaan: de weg, die door het grillige verloop van de gemeentegrens in beide gemeenten ligt, wordt onderhouden door Haarlem.
Door de correctie komt de weg in zijn geheel in Haarlem te liggen.
2. Vlietweg: de weg is in het verleden in samenwerking tussen Haarlem
en Velsen aangelegd en wordt onderhouden door Velsen. De gemeentegrens ligt erg grillig langs en over de weg. Door de correctie komt
de weg in zijn geheel in Velsen te liggen.
3. Zijkanaal B: van alle woonboten ter plaatse liggen er drie op Haarlems
grondgebied; door de grenscorrectie komen ze allemaal in de
gemeente Velsen te liggen.
De ter plaatse geldende bestemmingsplannen van Velsen en Haarlem
blijven echter van kracht totdat de raad van Haarlem dan wel Velsen
daarvoor andere bestemmingsplannen laat vaststellen. Dan is uiteraard
de gebruikelijke mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op grond
van de Wet Ruimtelijke Ordening van toepassing.
Het herindelingsontwerp ligt met ingang van 13 mei 2008 gedurende
acht weken (dus tot en met 8 juli 2008) ter inzage bij het bureau Geoinformatie & Statistiek in het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden. Eenieder kan in die periode zijn zienswijze geven door
een schriftelijke reactie te sturen naar het college van Burgemeester
en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunnen belanghebbenden telefonisch contact opnemen met de heer ing. J.A. Blom, hoofd
bureau Geo-informatie & Statistiek, telefoonnummer (0255) 56 73 94.
De gemeenteraad neemt vervolgens het definitieve besluit tot grenscorrectie, dat ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van NoordHolland wordt gestuurd. Het ziet ernaar uit dat de grenscorrectie per
1 januari 2009 van kracht zal zijn.
De gemeente Haarlem volgt dezelfde procedure. Wij verwijzen u naar
de publicatie van die gemeente.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de
volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer

aantal en soort

dagtekening
kapvergunning
Huis te Wissenlaan ong.
13 meidoorns
6 mei 2008
(bomen mogen worden gekapt vanwege herstraatwerkzaamheden in
combinatie met het Bomenplan Velsen 2003)
Venusstraat ong.
4 iepen
6 mei 2008
(bomen mogen worden gekapt vanwege het plaatsen 3 noodlokalen
t.b.v. basisschool De Zandloper)
Harddraverslaan 1
1 linde en
6 mei 2008
1 scheve den
Wüstelaan 7
1 conifeer
6 mei 2008

BL-131-2008 Dammersboog 2 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-132-2008 Dammersboog 4 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot
13.00 uur) van 15 mei 2008.
BL-100-2008 Kruidbergerweg 64 te Santpoort-Noord; het oprichten
van een berging
BL-109-2008 Driehuizerkerkweg 282 te Driehuis; het veranderen van
een garagedeur
BL-116-2008 Hollandse Aak 6 te Velserbroek; het plaatsen van een
dakkapel (achtergevel)
BL-117-2008 Hollandse Aak 7 te Velserbroek; het plaatsen van een
dakkapel (achtergevel)
BL-119-2008 Hofdijklaan 29 te Driehuis; het veranderen en vergroten van
een woning (uitbouw en verplaatsen keuken naar garage)
BL-121-2008 Kieftendellaan 57 te Santpoort-Noord; het veranderen
van de achtergevel van een woning
BL-122-2008 Stelling 3 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-123-2008 Rijksweg 333 te Velserbroek; het legaliseren van een
erfafscheiding
BL-124-2008 Andromedastraat 10 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een berging
BL-125-2008 Stelling 50 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een
schaftkeet en een container
BP-67-2008 James Wattstraat 2 te IJmuiden; het veranderen van een
bedrijfsgebouw (gevel)
BP-73-2008 Rooswijkweg 191 te Velsen-Noord; het oprichten van een
gasflessenberging
BP-89-2008 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het oprichten van 16 nieuwbouwwoningen
BP-97-2008 Texelstraat 43 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een bedrijfsgebouw
BP-98-2008 Alexander Bellstraat 40 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-99-2008 Hofdijklaan 29 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van de 1e verdieping van een woning
BP-100-2008 Johan Maurits van Nassaulaan 51 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van de 1e verdieping van
een woning
BP-102-2008 Westerduinweg 22 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw
BP-103-2008 Westerduinweg 22 te IJmuiden; het plaatsen van een
windmolen
BP-104-2008 Frans Naereboutstraat 43 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van de 1e verdieping van een woning
BP-105-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen
van een kantoorgebouw (3G-16)
BP-106-2008 Acaciastraat 17 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
BP-107-2008 Kennemerlaan 77 te IJmuiden; het splitsen van een winkel
BP-108-2008 Middensluisweg ong. te IJmuiden; het plaaten van een
autoafzetsteiger
BP-109-2008 Canopusplein 3A, 5, 6 en 7, Betelgeuzestraat 1 en
Steenbokstraat 2 te IJmuiden; het gewijzigd uitvoeren
van BP-45-2006 (het veranderen en vergroten van een
winkelcentrum en het oprichten van een kiosk)
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT (ART. 19)
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BP-21-2008 Hoofdstraat 270 te Santpoort-Noord; het oprichten van
een paviljoen tuinhuis
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 9 mei t/m 19 juni 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANLEGVERZOEK

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

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-5-2008
Duin- en Kruidbergerweg 2 te Driehuis; het aanleggen
van een tuinmuur en een trap in talud
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 4 weken na
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

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

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-99-2008 Hofdijklaan 29 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van de 1e verdieping van een woning
BP-109-2008 Canopusplein 3A, 5, 6 en 7, Betelgeuzestraat 1 en
Steenbokstraat 2) te IJmuiden; het gewijzigd uitvoeren
van BP-45-2006 (het veranderen en vergroten van een
winkelcentrum en het oprichten van een kiosk
BP-110-2008 Harddraverslaan 10 te Santpoort-Zuid; het veranderen
en vergroten van de 2e verdieping van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-126-2008 Dokweg 38 te IJmuiden; het veranderen van de gevel van
een showroom
BL-127-2008 Bickerlaan 14 te Santpoort-Noord; het plaatsen van een
dakkapel (acherzijde)
BL-128-2008 Linie 19 te Velserbroek; het legaliseren van een erfafscheiding
BL-129-2008 Louise de Colignylaan 12 te Santpoort-Zuid; het plaatsen
van twee dakkapellen (voor- en achterzijde)
BL-130-2008 Wijnoldy Daniëlslaan 29 te Santpoort-Zuid; het veranderen
en vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde)

* Aangeboden:
Kamer te huur incl. g.w.l., gemeenschap. gebruik keuken, douche en wc. 300,- incl. Tel: 06-16788854
* Schoonheidssalon
Het Rozenbos voor een heerlijke ijsbollenmassage. Graaf
Florislaan 25 in Beverwijk.
Tel: 0251-214490
* Te koop:
Speedboot met 80 pk bb, incl. trailer. Tel: 06-22041250

* Te koop: Compl. sl. kamper
uit gr. moederstijd. V.v. smeedijzer besl. en mooi houtsnijwerk.
2 Pers. twijfelaar incl. lattenbodem en matras + bijp. nachtkastjes, 3-deurs linnenkast, bureau, tafeltje, tv-kastje in dezelfde stijl. Alleen compl. te koop.
Vr. pr. 495,-, alles in goede,
maar gebruikte staat. Tel: 0615666576 of 06-51794146
* Te huur: Kamer in IJmuiden. Tel: 06-11309791

* Gevraagd:
Wordt gratis bij u opgehaald: tv, video, stereotoren,
dvd, d, gsm. Defect geen bezwaar. Tel: 06-17484847
Te koop:
Caravanspiegels 30,. Tel: 0255-518425
Te koop:
Kroonluchter met 6 el. kaarsen 65,-, eiken wandmeubel
met glaskast, verl. en bar, 240
breed 80,-. Tel: 0255-511303

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering van 9 t/m 22 mei 2008 ter inzage.
BP-47-2008 Sparrenstraat 19 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
BP-82-2008 Willebrordstraat 27 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BP-57-2008 IJsseltjalk 5 te Velserbroek; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
BP-68-2008 Wijkerstraatweg 193 te Velsen-Noord; het veranderen
van de voorgevel van een kapsalon
BP-70-2008 Kennemerlaan 46 te IJmuiden; het legaliseren van een
uitbouw (achtergevel)
BP-76-2008 Planetenweg 271 8000 te IJmuiden; het legaliseren van
6 lichtmasten
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

Te koop:
Degalux zonnescherm, nieuw,
gecoat + gasveren en slinger
180 cm, uitval 72 cm, kl. bruin/
oranje 150,-. Tel: 023-5361717
Te koop:
Philips ktv, mono + text +
afst. bed., kleur zwart, 51
cm beeldbr. tv is echt 100%
65,-. Tel: 023-5365300
Gevraagd:
Zwitserlandvignet.
Tel: 023-5391318

Te koop:
Voortent voor caravan Knaus
400, omloop 8,20 m. Domus Lance, 3 weken gebruikt 50,-. Tel: 023-5371646
Te koop:
Disselslot voor caravan of aanhanger 22,50. Tel: 023-5380138
Ruilen:
Mijn Deka Basiqzegels, AH Tarzanzegels en Bruna Nijntjes
voor jouw Artiszegels. Graag
belletje. Tel: 023-5390914

Gevraagd:
Bankstel of 2-zits stof of leer,
zwart of bruin, tv-kast zw. of
bruin, eethoek, 6 stoel, zw.
of br. Tel: 0255-532708
Te koop:
Sterke rollator met zit 30,, handpainted Delfts blauw
bord, doosn. 40 cm 50,. Tel: 0255-533899
Te koop:
Hosta in pot, diverse soorten
1,- p. p. 25,-. Tel: 0251-220227
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Het jacht dat vrijdag vlak voor Zandvoort zonk

KNRM redt zeven zeilers
van zinkende jachten
Regio - Drie reddingboten van de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij zijn in de nacht en
vroege ochtend van 1 mei in touw
geweest voor zinkende jachten ter
hoogte van IJmuiden en Zandvoort.
Beide incidenten stonden geheel
los van elkaar. Zeven opvarenden
zijn van hun zinkende schip gehaald
en in IJmuiden aan wal gebracht. De
zeiljachten zijn verloren gegaan.
Omstreeks 02.00 uur ontving het
Kustwachtcentrum in Den Helder
een noodbericht van het jacht ‘Regina’, dat zich op ongeveer 65 kilometer westelijk van IJmuiden bevond. Het zeiljacht had een gebroken mast. Aan boord waren vier
opvarenden. De reddingboot van
IJmuiden en een helikopter van de
Koninklijke Marine spoedden zich

naar de opgegeven positie. Vanwege de weersomstandigheden kon
een te hulp gesneld vrachtschip de
opvarenden van het jacht niet aan
boord nemen. Ook de helikopter, die
een heliredder op het jacht had afgezet wachtte bij voorkeur de hulp
van de reddingboot af. Alle opvarenden zijn later veilig aan boord van de
reddingboot ‘Koos van Messel’ genomen. Het jacht is korte tijd later
gezonken.
Een paar uur later meldde het zeiljacht ‘Phanton’ met drie personen
aan boord water te maken op ongeveer 9 kilometer ten westen van
Zandvoort. De reddingboot van Katwijk, die al voor een zoekactie gealarmeerd was, spoedde zich naar
de opgegeven positie en ook de
Zandvoortse reddingboot werd ge-

alarmeerd. Pogingen om met pompen het jacht drijvende te houden
zijn mislukt. De opvarenden zijn
daarop veilig aan boord van de reddingboot van Zandvoort genomen.
De geredden zijn in het boothuis van
de KNRM in IJmuiden opgevangen.
Ze zijn voorzien van eten en drinken
en droge kleding.
De politie onderzoekt de toedracht
van beide incidenten. Beide ongevallen hebben geen relatie met elkaar. Dat twee zeiljachten in één
nacht zinken in hetzelfde kustgebied is zeldzaam. De omstandigheden waren ongemakkelijk: een harde noordenwind, kracht 7 Beaufort
en een ruwe zee. Dank zij de goede
noodapparatuur, goede communicatiemiddelen en coördinatie konden zeven mensen worden gered.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. 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 ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
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, Velserbroek 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: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel.
0255-515348.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023versie 3.0
5319148.
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Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
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@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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. 9.0016.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl
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Nog 4 dagen!!!
Tropische sferen op
sfeervolle Bevrijdingspop
Haarlem - Slippers, héle vieze voeten, vertrapte plastic bekertjes, gevulde bekertjes, rode wangen, zakken patat met mayonaise en vooral lekker genieten van de muziek en
de warme zon. Zo laat Bevrijdingspop Haarlem zich dit jaar omschrijven.
Het is de 28ste keer dat Haarlem
massaal naar de Haarlemmerhout
trekt om van het festival te genieten.
Het is daarmee het oudste bevrijdingsfestival van Nederland, waar
dit jaar zo’n honderdduizend bezoekers vrolijk rondliepen.
Het publiek genoot van de indrukwekkende line-up, met onder andere: Juliette & the Licks, Silverstone, Claw Boys Claw, Alain Clark en
Pete Philly en Perquisite. Veel talent
dus uit eigen omgeving. En ook vertrouwd gezicht Giel Beelen presenteerde in ‘zijn Haarlem’ het festival.
Het was voor iedereen een dag om
lekker te genieten, ook aan de kleintjes was dit jaar gedacht met het
kinderfestival. En vooral de temperatuur zorgde voor een extra goede
sfeer. Een sfeer die past op bevrijdingsdag.
Erwin Hoogzaad uit Haarlem: ,, Ik

werd wakker met de gedachte: Wat
ben ik ook een geluksvogel, mooi
weer en straks lekker genieten op
Bevrijdingspop. En dit gevoel is hier
nog net zo sterk. Ik vind de sfeer wel
passen bij de dag van de vrijheid. Iedereen gaat heel relaxt en gemoedelijk met elkaar om, er zijn hier
nooit problemen.`’
Want dit feest gaat natuurlijk niet alleen om de muziek, maar ook om de
vrijheidsgedachte. Ook het bevrijdingsvuur maakt dit duidelijk.

Dan is onze praktijk voor fysiotherapie weer terug op De Lange Nieuwstraat.
U kunt ons vinden op nummer 6a, op een voor ons zo vertrouwde plek. Op
nummer 10 zijn wij in maart 1985 begonnen, daarna kwam nummer 8 erbij
en nu na een periode van 11 jaar zijn wij weer terug op het honk.
De cirkel is dus weer rond!

Elk jaar wordt dit vuur vanuit Wageningen naar Haarlem gebracht. Dit
jaar werd het vuur door rugbyvereniging RFC Haarlem opgehaald en
werd het rond vijf uur onder luid gejuich in Haarlem ontstoken.
Kortom, Bevrijdingspop 2008 was
weer een feest. Een feest waar ook
de boodschap, die Pete Philly heel
duidelijk aangaf toen hij zijn optreden afsloot, weer tot zijn recht
kwam: Peace! (Janneke van Beusekom)

Bij Zebra Uitzendburo BV

VVD op werkbezoek
IJmuiden - Vrijdagmiddag heeft de
Wethouder van de VVD, Arjen Verkaik, met leden van het bestuur en
zijn fractie een bezoek gebracht aan
Zebra.
,,Voor het eerst dat een politieke
partij bij ons komt kijken’’, volgens
Henk Brandjes, directeur. ,,Wij zijn
belangrijk voor de IJmond omdat
wij wekelijks minimaal 300 uitzendkrachten aan het werk hebben’’, legt
Henk Brandjes uit tijdens een pre-

sentatie van zijn bedrijf. Wij zijn een
grote werkgever. ,,Wie wij zijn, hoe
wij werken en wat wij nog gaan
doen de komende tijd’’.
Daarna was er nog tijd voor discussie over de parkeerproblematiek rond de Kennemerlaan en over
werkgelegenheid in de gemeente Velsen. Zebra is inderdaad belangrijk aan het worden voor de gemeente Velsen en Beverwijk, aldus
de leden van de VVD.

Vanaf dinsdag 13 mei a.s. bent u welkom voor al uw behandelingen
fysiotherapie Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht in onze praktijk aan
de Grahamstraat 105, welke na een kleine interne verbouwing u nog meer
behandelcomfort gaat bieden.
Kom langs op de Lange Nieuwstraat 6a of op de Grahamstraat 105 in
IJmuiden of pak de telefoon 0255-532211. www. fysiomaas.nl
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Donderdag 8 mei
Filmschuur Haarlem: 19.00: The
Darjeeling Limited. 19.15: Naissance
des Pieuvres. 21.00: Paranoid Park.
21.15: Into the Wild.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: De Wetten van Kepler
speelt ‘Winterkoorts’, 20.30 uur.
Op avontuur met de boswachter.
Vertrek 20.30 uur bij ingang Bleek
en Berg, Bergweg in Bloemendaal.
Aanmelden verplicht 023-5411129
of www.npzk.nl.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
De gebroeders Ouedraogo.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Koller. Aanvang
21.00 uur. Toegang 12,50. Café: Fabiana Dammers. Aanvang 21.30 uur.
Toegang gratis.

Vrijdag 9 mei
Minimarkt wijksteunpunt Zeewijk
van 10.00 tot 14.00 uur.
Open huis Israël Producten Centrum, Zeeuwstraat 12 in VelsenNoord. Van 10.00 tot 18.00 ur.
Kijken-met-je-neus-tocht. Vertrek 11.00 uur vanaf de balie duincentrum De Zandwaaier, Zeeweg
in Overveen. Aanmelden via 0235411129 of www.npzk.nl. Om 21.45
uur vertrekt een sterrentocht vanaf
de Zandwaaier.
Filmschuur Haarlem: 16.30: 4 Maanden, 3 Weken 2 Dagen. 16.45/19.00:
The Darjeeling Limted. 19.15: Naissance des Pieuvres. 21.00: Paranoid
Park. 21.15: Into the Wild.
Klaverjassen klaverjasvereniging
Velsen-Noord. Aanvang 20.00 uur in
dienstencentrum Watervliet, Wijkerstraatweg/Doelmanstraat.
Toneelschuur Haarlem: 20.00: Het
was zonder twijfel een ongeluk.
20.30: De gebroeders Ouedraogo.
Swingsteesjun Feestje. Station
Haarlem, wachtkamer 2e klasse,
perron 3a. 20.00 tot 01.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Tango
Fire’. Aanvang 20.15 uur.
Antonia Zharava en Kayo Tsukomoto in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15
uur. Bijdrage in onkosten wenselijk.
Theatergroep Eglentier speelt
‘Zilver’ in De Luifel van Casca, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang
20.15 uur. Toegang 10,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Juno’, 20.30 uur.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Hell in Haarlem.
23.00 tot 07.00 uur. Toegang vvk 15,-,
aan de deur 18,- vanaf 18 jaar. Café:
Shinbone, 23.00. Toegang gratis.

Zaterdag 10 mei
Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden, tegenover de Vomar. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Boekenmarkt op de Dreef in Haarlem. Belle van Zuylen staat centraal.
Plantjesdag bij Volkstuinvereniging ZWN in Haarlem-Noord. Van
10.00 tot 14.00 uur.
Nationale Molen- en Gemalendag. De traditionele fietstocht van
respectievelijk 15 en 30 kilometer
start vanaf 10.00 uur bij vier verschillende molens in Haarlem.
Moederdagwinkeltje in winkelcentrum Velserbroek. Kinderen kunnen een moederdagcadeautje kopen. Open van 10.30 tot 15.30 uur.
Molen- en gemalendag. Gemaal
De Velserbroek aan de Oostbroekerweg 17 is geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Molen de Zandhaas in
Santpoort zet de deuren open van
10.00 tot 15.00 uur.
Gezonder door wandelen. Wandeling start om 11.00 uur bij ingang
Midden Herenduin, Duin en Kruidbergerweg in Driehuis t.h.v. nr. 18.
Kosten 10,-. Aanmelden via 0235411129 of www.npzk.nl.
Fietsdriedaagse Santpoort. Vanaf
12.00 uur kunt u op de pedalen. Vertrek vanaf café Bartje. Kosten 2,50.
Tim Immers opent om 12.00 uur
de vernieuwde golfbaan in Spaarnwoude.
Filmschuur Haarlem: 14.15/19.00:
The Darjeeling Limited. 14.30: Astrid Lindgren vertelt 4+. 16.30: 4
Maanden, 3 Weken en 2 Dagen.
17.00/21.00: Paranoid Parak. 19.15:
Naissance des Pieuvres. 21.15: Into
the Wild.
Oefenwedstrijd StormvogelsTelstar
tegen DVV Delft, 18.00 uur.
CD-presentatie Wendy Molee om
20.00 u in De Brandnetel, Tuinvereniging Poelpoldervreugde, Boerhaavelaan 70 Haarlem.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Het was zonder twijfel een ongeluk.
Salsa Station Haarlem, perron 3a,
wachtkamer 2e klasse. Van 20.00 tot
01.00 uur.
Swingsteesjun Dance Classics.
Station Haarlem, wachtkamer 2e

8 mei 2008
klasse, perron 3a, 20.00-01.00 uur.
Theatergroep Eglentier speelt
‘Zilver’ in De Luifel van Casca, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang
20.15 uur. Toegang 10,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Lucette van den Berg
speelt Friling. Aanvang 20.30 uur.
Shuffle in de Lichtfabriek, Haarlem.
van 22.00 tot 04.00 uur.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: 90’s
NOW! Van 23.00 tot 04.00 uur. Kleine
zaal: Sjonnie Disco & Meester Moeilijk, 23.00-04.00 uur. Café: Krankencafé, 23.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 11 mei
Moederdag en Eerste Pinksterdag
Luilakzwemmen, Zwembad De
Heerenduinen van 09.00 tot 12.00
uur. Van 10.00 tot 11.00 uur zal
ZPCH uit Hoofddorp een introductieles synchroonzwemmen geven.
Haarlemse dichters lezen voor uit
eigen werk in de molen De Adriaan.
Van 13.00 tot circa 16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00/21.15:
Into the Wild. 15.00: Astrid Lindgren
vertelt 4+. 16.45/19.00: The Darjeeling Limited. 17.00/19.15: Naissance
des Pieuvres. 21.00: Paranoid Park.
Moederdag in Nicky’s Place, Van
Oosten de Bruynstraat 60 Haarlem.
Aanvang 14.15 uur. Toegang 7,50.
Toneelschuur Haarlem: 14.30/16.30
uur: Liggen op je rug. Jeugdvoorstelling 5+.
Moederdagconcert door To Be in
de Lutherse Kerk, Witte Herenstraat
22 in Haarlem. Aanvang 15.00 uur.
Moederdag dinerbuffet bij Brasserie Het Buitenhuis, Oostbroekerweg
17 Velsen-Zuid. Van 18.00 tot 20.30
uur. Kosten 21,95 per persoon.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: Café: Texas Tea. Aanvang 21.00 uur.
Toegang gratis.
Eye on the Future in de Lichtfabriek, Minckelersweg 2 Haarlem.
Van 22.00 tot 04.00 uur.

Informatieavond sportverenigingen over combinatiefuncties in de
Sport. Kantoor SportSupport, Gen.
Spoorlaan 2 Haarlem-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Nachtegalen in het Reinaldapark.
Vertek 20.00 uur van parkeerplaats
Zomervaart/Prins Bernhardlaan in
Haarlem. Deelname is gratis, aanmelden niet nodig.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: H.I.T. Finale dans/
kleinkunst. Aanvang 20.00 uur. Toegang 8,-. Café: Roommate. Aanvang
21.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraatm257
IJmuiden: Theatergroep Aluin speelt
‘Hotel Midlife’. Aanvang 20.30 uur.
Vleermuizen spotten op Landgoed Elswout. 21.45 Uur verzamelen
op Landgoed Elswout, Elswoutslaan
in Overveen. Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50. Tijdig aanmelden via
www.npzk.nl of 023-5411129.

Rommelmarkt

IJmuiden - Zaterdag 10 mei wordt
op het Kennemerplein, tegenover
de Vomar, van 09.00 tot 16.00 uur de
eerste rommelmarkt gehouden. Bel
voor een kraam 0255-524491.

Internet cursus
in
bibliotheek
IJmuiden - In de maand van de

mediawijsheid organiseert de bibliotheek een introductie op internet
en wordt geleerd hoe een e-mailadres aan te maken. Opgeven kan
voor de volgende data: maandag 19
mei en maandag 26 mei van 10.00
tot 12.00 uur, vrijdag 16 mei en vrijdag 23 mei van 10.00 tot 12.00 uur
via 0255-525353 of bij de Centrale
Bibliotheek IJmuiden.

Voor vakkundig advies...

www.vinkvloeren.nl

ASSENDELFT-PURMEREND-HAARLEM

Maandag 12 mei
Tweede Pinksterdag
Campingbeurs van 10.00 tot 16.00
uur Spaarnwoude Resort, locatie
Het Buitenhuis, Velsen-Zuid.
Draaiorgelmanifestatie in Haarlem, 11.00-18.00 uur in het gebied
tussen Klokhuisplein en de Botermarkt. De Grote of St. Bavokerk is
open tussen 10.00 tot 16.00 uur.
Tussen 12.00 en 14.00 uur worden
de schapen op kinderboerderij Park
Velserbeek, geschoren.
Open dag Spaarnwoude Resort,
Oostbroekerweg 17 Velsen-Zuid.
Van 14.00 tot 17.00 uur.
Amsterdamse Volksdansgroep
Paloina geeft twee voorstelling in
de molen De Adriaan. Van 13.30 tot
14.00 uur en van 15.00 tot 15.30 uur.
Toegang gratis.
Salsamatinee in de Wijnkerk, Vestestraat 1 Haarlem. Van 14.00 tot
18.00 uur. Toegang gratis.
Filmschuur: 14.00/21.15: Into the
Wild. 14.30: Astrid Lindgren vertelt
4+. 16.30: 4 Maanden, 3 Weken en 2
Dagen. 16.45/19.00: The Darjeeling
Limited. 19.15: Dam Streed MovieZone. 21.30: Paranoid Park.
Jubileum donateursconcert 25
jaar ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, 15.00 uur.

M. Nobels tekent sponsorcontract BC IJmond

Woensdag 14 mei
Parkinson inloopmiddag in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Van
13.30 tot 16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Astrid
Lindgren vertelt 4+. 15.15/21.15:
Into the Wild. 16.30: 4 Maanden, 3
Weken en 2 Dagen. 19.00: The Darjeeling Limited. 19.15: Naissance des
Pieuvres. 21.00: Paranoid Park.
Rondleiding langs de bunkers van
kustbatterij Heerenduin. Aanvang
19.00 uur. Info/reserveren via www.
wn2000.nl of 023-5747424.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Juno’, 20.30 uur.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: Café:
Canadians, 21.30 uur, gratis entree.

Donderdag 15 mei
Wethouder Cultuur Chris van Velzen onthult om 16.00 uur de herplaatste gevelstenen van het Rosenstock-Huessy Huis en een gevel op
de binnenplaats van Hagestraat 10
in Haarlem.
Toneelschuur Haarlem: 18.30 uur:
Vrede & Oorlog. 20.00 uur: Alabama
Chrome try-out.
Filmschuur Haarlem: 19.00: I’m Not
There. 19.15: Paris première. 21.45:
The Darjeeling Limited. 22.00: Paranoid Park.

Holiday Inn IJmuiden wint
Community Involvement

IJmuiden - De eigenaren en General Managers van de hotels van InterContinental Hotels Group (IHG)
kwamen op dinsdag 8 april bijeen in
de UK om de bijzondere bijdragen
aan het succes van de hotelketen te
vieren tijdens de IHG Europe, Middle East & Africa (EMEA) Awards.
Het Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach, welke valt onder de IHG keten, heeft de Community Involvement Award 2007 gewonnen vanwege haar significante bijdrage aan
de lokale gemeenschap. Zo is mede
dankzij het hotel het strand toegankelijk voor mindervaliden, draagt
het hotel bij aan de reïntegratie van
werknemers met een beperking
en heeft het hotel onder ander de
IJmond Onbeperkt gewaarwordingdag medegeïnitieerd.
De award ceremonie werd gehouden in Farnborough, met aansluitend een feestelijk diner op The
Royal Ascot Racecourse in Berkshire, waar 106 winnaars van de in
totaal 651 IHG hotels uit Europa,
Midden Oosten en Afrika waren sa-

mengekomen. Er kwamen veertien
award categorieën aan bod voor de
InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn en Express by Holiday Inn
hotels tijdens de prestigieuze ceremonie.
Kirk Kinsell, IHG’s President EMEA
zei: ,,De EMEA Awards ceremonie
van IHG is een goede gelegenheid
om de tophotels per regio te belonen en om met alle landen samen
de betrokkenheid van de hotels te
vieren. Het is belangrijk dat we de
teams erkennen, die extra inzet
hebben getoond om ‘Great Hotels
Guests Love’ te creëren.”
Maud Goppel, General Manager van
het Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach, is zeer verguld met de prijs:
,,Het is een grote eer dat het harde
werk en de toewijding van ons team
wordt beloond met een prijs als de
Community Involvement Award. Deze prijs zal ons team zeker inspireren om het verantwoord ondernemen binnen onze organisatie dit
jaar naar een nog hoger niveau te
brengen.”

Nobels Autoservice nieuwe
hoofdsponsor BC IJmond
IJmuiden – Afgelopen zaterdag
werd door dhr. M. Nobels van Nobels Autoservice het contract ondertekend om voor de Badmintonclub IJmond als hoofdsponsor op te
treden. De IJmuidense sportvereniging heeft meer dan 100 leden en
heeft zowel recreatieve spelers als
competitieteams, die in heel Noord-

Holland actief zijn. De heer Nobels
is net als zijn vrouw zelf ook fanatiek badmintonner en kent deze gezellige vereniging goed. De stap om
via een hoofdsponsorschap de club
extra te steunen was daarom niet
zo groot. Nobels Autoservice is gelegen aan de Kromhoutstraat 46 in
IJmuiden.

De band Blauw is ook dit jaar weer van de partij (foto: Jacob Doets)

Seaside bij paviljoen Noordzee

Dinsdag 13 mei
Inloopochtend voor rugpatiënten
in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Van 10.30 tot 12.30 uur.
Dag van de Beroerte. Test uw
bloed op de prikpoli van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Van
11.00 tot 16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: The
Darjeeling Limited. 19.15: Naissance
des Pieuvres. 21.00: Paranoid Park.
21.15: Into the Wild.
Brainstormsessie over Haarlem
Klimaatneutraal in de fractiekamer
van GroenLinks stadhuis Haarlem.
Aanvang 20.00 uur.

Kirk Kinsell, IHG’s President EMEA feliciteert Maud Goppel, General Manager
van het Holiday Inn IJmuiden Seaport

Verkoopadviseur Ruud Jongsma heeft een passie voor auto’s

Verkoopadviseur Ruud Jongsma

Kwart eeuw Motorhuis
Velserbroek - Als kind al was
hij gek van auto’s. Hij zat met een
schrift op de achterbank van de auto van zijn vader en schreef de kentekens van passerende auto’s op.
Nu nog, als een collega het kenteken van een auto noemt, dan weet
hij wie daar bij hoort.
Donderdag 1 mei was Ruud Jongsma 25 jaar in dienst van Het Motorhuis. Hij begon er als junior verkoper, nu is hij er al die tijd met veel
plezier verkoopadviseur. Hij begon
25 jaar geleden voor autobedrijf van
de Velden in Santpoort, dat werd
overgenomen door van Lent en dat
resulteerde weer in Het Motorhuis
Santpoort en IJmuiden. Sinds een
maand zitten die twee bedrijven in
een prachtig nieuw pand in Velser-

broek.
Hoewel het 1 mei hemelvaartsdag
was, moest Ruud gewoon werken.
Hij mocht iets later beginnen en de
zaak en zijn stoel waren versierd.
Maar er was een occasionshow die
druk bezocht werd en al zijn aandacht opeiste.
Aan het einde van de dag kreeg hij
bloemen en was er champagne. Een
kwart eeuw verkoopadviseur is niet
niks.
Ruud doet het met veel plezier. ,,Ik
heb een passie voor auto’s en het is
mooi als je daar je beroep van kunt
maken’’, zegt hij. ,,Het is prima werken hier. Geen dag is hetzelfde en ik
kan mensen van dienst zijn met mijn
advies. Dat is heel dankbaar werk.’
(Carla Zwart)’

Jamsessie in muziekcafé
de Halve Maan

Santpoort-Noord - Woensdag
14 mei wordt de zevende Jamsessie in muziekcafé de Halve Maan
gehouden van 20.00 tot 23.00 uur.
De inmiddels populaire jamsessies
worden ondersteund door het vaste sessieteam, te weten: Robin van
Rijswijk-gitaar, Bas Kors, gitaar, Rafael Fernandez, bas, Marcel Selier,
drums/zang, Mike van Baekel, toet-

sen en Rob van den Berg, gitaar/
zang. De gastvrouwen Lany en Anne
verwelkomen de bezoekers met een
drankje en een hapje. Diegenen die
mee willen spelen of zingen kunnen
zich van te voren aanmelden bij tonhelwes@quicknet.nl. Een volledige
backline is aanwezig, maar deelnemers dienen wel een eigen instrument mee te nemen.

IJmuide aan Zee - De ware muziekliefhebber moet op zaterdag 10
mei bij Paviljoen Noordzee op het
IJmuiderstrand zijn, want daar vindt
het Seaside festival plaats.
Vijf jaar was dit door de Beverwijkse
band Blitz georganiseerde festival
op het strand van Wijk aan Zee, vorig jaar staken zij het Noordzeekanaal over naar paviljoen Noordzee.
Dat is van beide kanten goed bevallen en daarom wordt het op zaterdag 10 mei geprolongeerd.
,,Paviljoen Noordzee is de ideale
plek voor dit muziekfestival’’, zegt
Pim Geurts van de band Blitz. ,,Er is
een overdekte ruimte met voldoende plek voor iedereen, met warm
weer kan het dak er af zodat je bijna buiten staat. En als je de muziek
even zat bent –wat ik me haast niet
voor kan stellen- dan kun je lekker
even een strandwandeling gaan maken. Ook voor je natje en je droogje
wordt prima gezorgd door Frans en
Ursula van Noordzee.’’
Om 15.00 uur begint de band
Shooting Dice. Daarna speelt om

16.00 uur de band See Vous Play,
een debuut van een band met eigentijdse muziek uit Haarlem en
omstreken die na een jaar oefenen
een repertoire heeft om het podium
mee op te gaan. Om 17.00 uur begint
Future, een band die veel covers van
de Golden Earring speelt. Om 18.00
uur is het podium voor Blauw, een
band die uit werknemers van de politie uit Haarlem en omstreken bestaat. De organiserende band Blitz
speelt pure rock & roll om 19.00 uur,
daarna volgt Full Speed. Om 21.00
uur is de beurt aan Stone Deff, een
bluesband uit Beverwijk en omstreken. Het festival wordt afgesloten
door de band Liquid en de organisatie is daar bijzonder trots op. Deze
band heeft een geweldige zangeres,
Darifa. Zij zingt het repertoire van
Kate Bush tot aan Nina Hagen.
Kortom: genoeg te beleven voor elke muziekliefhebber. Komt allen op
zaterdag 10 mei vanaf 15.00 uur
naar Paviljoen Noordzee en geniet
van het gratis toegankelijke Seaside festival!

Sabotage van liften in flats

Pas op met de liftdeuren
IJmuiden - Afgelopen weekeinde zijn veel liftstoringen gemeld bij
flats in Zee- en Duinwijk. Firma Otis
meldt dat deze storingen, die in verschillende flatgebouwen plaatsvonden, zijn veroorzaakt door een persoon die de liften opzettelijk saboteert. Kennelijk beschikt deze persoon over de juiste materialen om
dat te doen.
Firma Otis en Woningbedrijf Velsen
willen bewoners van de flats en gebruikers van de liften waarschuwen,
omdat het in sommige gevallen mogelijk is de liftdeuren te openen, terwijl de lift elders is. Daardoor zouden nare valpartijen kunnen gebeuren. Woningbedrijf Velsen heeft de
bewoners van de betreffende flats
door middel van brieven gewaarschuwd voorzichtig te zijn bij het
gebruik van de liften.
Het probleem met de deuren doet
zich alleen voor als sprake is van

een storing. Indien er geen storing
is kunt u veilig van de lift gebruik
maken. Het is daarom belangrijk attent te zijn op het feit of de lift een
storing meldt. Probeert u in dat geval de deuren niet te openen, maar
bel direct de storingsdienst van Otis,
via 0800-0224752. Deze meldingen
worden vanwege het gevaar met
voorrang behandeld. Waarschuwt u
ook de kinderen die gebruik maken
van de lift.
Woningbedrijf Velsen verzoekt u op
te letten als u iets verdachts in of bij
de liften ziet. U kunt in zo’n geval
contact opnemen met de politie via
0800-8844. Er is inmiddels aangifte
gedaan bij de politie.
Woningbedrijf Velsen werkt er met
firma Otis hard aan om het probleem van de liftdeuren op te lossen. Zodra dit het geval is, zullen bewoners hiervan op de hoogte worden gesteld.
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Wouter Hoogedijk wint
vierde wedstrijd Zuidpier
IJmuiden aan Zee - Tijdens super mooi weer, volop zon en weinig
wind wist Wouter Hoogedijk 18 vissen met een totale lengte van 550
cm op de kant te brengen. Henk
Deutekom werd tweede met 16 vissen met een totale lengte van 498
cm. Ben Vreenegoor werd derde
met 15 vissen met een totale lente
van 439 cm.
Bij de koppels werden Fons Gijtenbeek en Maarten Hollander eerste
met 25 vissen met een totale lengte van 747 punten. De gebroeders
Fred en Jan van Schaagen werden

Gazon bij Regenboog
zomaar omgeploegd

tweede met 22 vissen met een totale
lengte van 677 cm. Ben Vreenegoor
en Wout van Beijeren werden derde
met 22 vissen met een totale lengte
van 647 cm.
Er zijn 222 vissen gevangen door 32
wedstrijd vissers 2 bleven er zonder
vis. De gevangen vissoorten zijn: bot,
gul, knorhaan, meun, slijmvis, steenbolk en wijting. Nadat Bas Hollander
en Vincent van Wendel de tombola hadden verzorgd kon Hans Hendriks met de prijs uitreiking beginnen hetgeen altijd weer een spannende aangelegenheid is.

Finaleplaatsen bij EK fietscross
Velsen - In het Duitse Weiterstadt is
afgelopen weekend de finale ronde
van het Europees kampioenschap
fiescross verreden met Robin, Claudia en Sharon van der Kolk als deelnemers.
Op vrijdag moest Robin, teamlid van
Heltos-Footlocker, aantreden in de
Junior Cruiser klasse. Ondanks dat
Robin heel goed weg was werd hij
in de eerste bocht helemaal naar
de buitenste rand gereden. Gelukkig bleef hij op de fiets en kwam als
zesde over de finish.
Op zaterdag moest Robin in de 20
inch klasse Junior Men starten. Hier
pakte hij twee keer een eerste en
een keer een tweede plaats.. Wederom had hij een goede start in de
A-finale maar het ging weer fout in
de eerste bocht. Hij wist ook hier als
zesde de eindstreep te bereiken.
Op zondag reed Robin nog sterker dan de vorige dagen. Echter in
de halve finale werd hij tijdens het

Ingezonden brief

springen van een heuvel geraakt
door een tegenstander en kwam
zwaar ten val. Toch is Robin zevende geworden in de eindstand van de
Europese competitie.
Claudia, teamlid van Free Agent Benelux, begon op zaterdag, niet geheel fit haar wedstrijd. Haar doel
was om de A-finale te bereiken.
Daar was de start goed maar een
tegenstandster raakte haar met het
stuur en Claudia kwam zwaar ten
val. Ze kwam lopend over de finish
als achtste maar moest wel meteen
naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk
zal zij enige weken uitgeschakeld
zijn.
Sharon , ook teamlid van Free Agent
Benelux, reed op zondag een goed
toernooi. Bij de start van de halve finale ging er al wat fout en ze moest
vanuit een kansloze positie opklimmen. Gelukkig wist Sharon zich
te plaatsen voor de A-finale. Daar
kwam ze als zesde over de finish.

F4 twee keer kampioen
IJmuiden - Het was zaterdag feest bij Stormvogels Telstar, want de F4 wist
zich wederom te plaatsen voor het kampioenschap. Vorige week vrijdag
werden deze jongens nog gehuldigd in het Telstar-stadion voor hun kampioenschap in de najaarscompetitie en nu werden zij ook kampioen in de
voorjaarscompetitie. ‘We are the champions’, klonk luid door de kantine
waar de jongens van de F4 werden getrakteerd op kinderchampagne en
patat. De officiële huldiging zal pas volgend seizoen plaatsvinden. Het team
krijgt ook nog een dagje Linnaeushof aangeboden. Voor de teambuilding
hebben zij het niet nodig, want als het aan deze spelers ligt, blijven ze ook
volgend jaar in de E-tjes bij elkaar. (foto: Ton Heijnen).

IJmuiden - Uit ingezonden brieven
en artikelen in de plaatselijke dagen weekbladen valt het mij elke
keer weer op dat door de gemeente
zo slecht wordt geluisterd naar wat
leeft onder haar burgers. Ondanks
dat zij propageert open te staan
voor vragen en meningen moet ik
uit de reacties van burgers en belangengroepen opmaken dat deze
vanuit hun praktijkbeleving vaak
een heel andere mening zijn toegedaan. Net als bij de Regenboog, dit
complex werd in 2002 opgeleverd.
Zoals de bewoners was voorgesteld
zou de grond rondom het complex worden voorzien van een gazon met hier en daar wat terpachtige heuveltjes met daarop een enkele bomenpartij. Na een half jaar
bewoning was er echter nog niets
gerealiseerd en bestond de grond
alleen maar uit zand, bouwafval en
hondenstront.
In die periode werd ons medegedeeld dat het plan tot aanleg van
een gazon was gewijzigd en dat
het een soort duinlandschap zou
worden. Deze wijziging gaf veel
onrust onder de bewoners, maar
met goede argumenten werd toen
nog in goed overleg met de afdeling Groenvoorziening besloten er
toch een gazon van te maken. De
grond werd geëgaliseerd en op het
bestaande bouwafval werd een
laag van enkele centimeters zwarte grond gestrooid en daarna ingezaaid. Ondanks de onvriendelijke
ondergrond wist Moeder Natuur
toch een grasmat te creëren. Deze mat was echter geen lang leven beschoren, want vanwege de

grond en de slechte staat van onderhoud veranderde het beoogde
gazon alras tot een grote woestenij. Vanuit de bewoners ontstond
toen het plan om dat deel van het
grondoppervlak aan de voorzijde
van het gebouw zelf te onderhouden. Het daartoe benodigde tuingereedschap werd aangeschaft, waaronder een sprinklerinstallatie en
een elektrische grasmaaier. Enkele bloembakken wisten het geheel
nog te verfraaien. Tot ieders tevredenheid heeft dit zo een aantal jaren geduurd, maar wie schetst onze
verbazing en tevens woede dat na
jaren zorg onzerzijds, onlangs bij
de renovatie van de Kruisberglaan
zonder enig overleg het door ons
verzorgde deel in opdracht van de
gemeente door een dragline volledig werd omgeploegd. Volgens de
verantwoordelijke opzichter moest
alles geschikt worden gemaakt
voor de aanleg van een stukje duinlandschap. Weg mooi aanzicht, plezier en gedane werkzaamheden.
Dat deel van het gazon waar wij
ons medeverantwoordelijk voor
voelden is nu omgetoverd tot een
armzalig stukje grond met wat
schrale struiken waar straks de
stukken plastic, oude kranten en lege blikjes het decor zullen vormen.
Zoals u ziet, na zoveel jaren toch
weer terug naar af.
De eerlijkheid gebiedt nog wel te
zeggen dat in mijn optiek de renovatie van de overige groenvoorziening wel de toets der kritiek kan
doorstaan.
Naam en adres bij redactie bekend

DCIJ-nieuws

Ook E1 SVIJ kampioen
IJmuiden - In navolging van het
eerste van SVIJ en de F1 en de E2 is
het SVIJ F1 ook gelukt. En zelfs twee
keer. E1 van SVIJ is zowel kampioen van de najaarscompetitie derde klasse en de voorjaarscompetietie tweeede klasse geworden. Onder leiding van Dennis Wolthuis en

Klootschietjournaal

Lucette van den Berg

Lucette van den Berg
in het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 10 mei om
20.30 uur staat Lucette van den
Berg op de planken van het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden.
‘Friling’ is een reis naar het moderne
New York door de ogen van de jiddische cultuur en traditie. Het is een
uitzonderlijk programma dat geheel
is gewijd aan de in New York woonachtige Jiddische componiste Beyle
Schaechter-Gottesman, vriendin en
mentor van Lucette. Traditiegetrouw
worden de liederen mondeling overgeleverd. Van den Berg heeft ze bij
de componiste thuis gehoord, nagezongen, vervolgens genoteerd
en er een passend arrangement bij
gemaakt. De meeste ademen een

weemoedige sfeer en zijn doortrokken van de joodse ‘neshome’ (ziel).
De muziek en de teksten zijn uitermate breekbaar, teer en intiem. Van
den Berg beschouwt de fascinerende klankenwereld van het Jiddische
lied als haar ‘roots’. De kracht van
haar optreden schuilt in het muzikaal
doorleefde, in de openhartigheid, in
soms hartverwarmende, soms hartverscheurende elementen. Lucette’s
begeleidingsband bestaat uit: Carel
den Harog, viool, Caspar Terra, Klarinet, Joke Bakker, contrabas/ cello,
Coos Lettink, accordeon en Reinout
Vrijhoef, gitaar/ mandoline. (www.
lucettevandenberg.nl)
Toegang 11 euro of 9 euro met WTpas.

Film ‘Juno’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 9 en woensdag
14 mei draait het Witte Theater om
20.30 uur de film ‘Juno’
De 16-jarige Juno is een intelligent buitenbeentje dat niet op haar
mondje is gevallen. Als ze onverwacht zwanger wordt, komt ze voor
een zware beslissing te staan. Ze
beraamt een plan om de perfecte
ouders voor het ongewenste kind
te vinden. De lokale voordeelkrant
biedt uitkomst! Juno vindt kandidaten in Vanessa en Mark, een ge-

Henk van den Oever en natuurllijk
hun eigen inzet en samenspel zijn
ze tot dit resultaat gekomen. Op de
foto staan boven de leiders Henk
en Dennis en onder van llinks naar
rechts Christiaan, Youri, Mitchell,
Haroen, Vincent, Delano, NIck, Joey
en Baba.

trouwd stel dat goed in de slappe
was zit maar geen kinderen kan krijgen. Het is wel duidelijk dat Vanessa
dolgraag een kind wil maar bij Mark
heeft Juno zo haar twijfels. De film
weet humor en drama op subtiele
wijze te combineren in een film die
uitblinkt door spontane vertolkingen
en grappige details. Bekroond met
Oscar voor Beste Scenario.
Tegen inlevering van dit artikel 2
euro korting. Toegang normaal 6
euro.

Velsen-Zuid – De klootschieters
van sportvereniging Full Speed waren zaterdag op weg naar het clubgebouw om de loting mee te maken. Met argusogen wordt gekeken wie met wie speelt in het team.
Een gezonde vorm van broodnijd is
daarna aanwezig onder de spelers,
van gaan we voor de volle bak (vier
punten) of wordt het wat minder. De
spanning in de kop van het puntensysteem is voelbaar maar ontaardt
niet in fanatisme, zo sportief zijn we
gelukkig nog wel.
Team 1 met Jan, Ton, Dirk en Cees,
werd eerste met 76 schoten en 19
meter dus 4 punten. Team 4 met Bianca, Harm en Lia, werd tweede met
83 schoten en 14 meter dus 3 punten. Team 2 met Elly, Joke en Ber-

Te zwaar voor
de sluizen

IJmuiden - Een Poolse vrachtwagenchauffeur reed vorige week
dinsdag rond 19.00 uur met zijn
truck met oplegger over het sluizencomplex op de Zuidersluisweg. De
combinatie bleek dusdanig zwaar
beladen te zijn, dat de weegbrug
beschadigd raakte. (De Middensluis heeft een aslastbeperking van
1,6 ton, de asbelasting van de combinatie was 6000 ton). De vrachtwagencombinatie werd stil gezet op
de Middensluisweg en zal daar met
een ponton vanaf gehaald moeten
worden. De bestuurder heeft een
bekeuring van 1000 euro gekregen
voor de aslastoverschrijding.

Klaverjassen
StormvogelsTelstar

Oproep showband Voorwaarts
IJmuiden - Oud leden van showband Voorwaarts, dit mag u niet missen!
Laatste oproep voor de reünie van 24 mei. Opgeven voor 16 mei. Gegevens
zijn op te vragen via a.zantinge@quicknet.nl, tel. 0255-536716 (na 18.00
uur).

IJmuiden - Vrijdag waren er weer
dertien tafels bezet in de kantine van StormvogelsTelstar aan de
Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden.
De hoofdprijs, een tas gevuld met
boodschappen, ging deze keer
naar de heer G. Rommers. De marsen prijs ging naar mevrouw W.Retz
met 4 marsen. Tussenstand: 1. met
54477 punten; 2. met 54103 punten; 3. met 54083 punten. Marsen:
1. met 54 marsen.
Vrijdag 9 mei is de laatste avond van
dit seizoen welke wordt afgesloten
met een feestavond voor de mensen
die het hele seizoen hebben geklaverjast.
Bel voor meer informatie, tel. 0255513826 of 06-34040940 of mail
hj.retz@quicknet.nl.

tus, werd derde met 85 schoten en
58 meter dus 2 punten. Team 3 met
Nico, Sonja, Jan en Jannie, werd
vierde met 87 schoten en 30 meter dus 1 punt. Na het klootschieten
was er na afloop de jaarvergadering
waarin weer nieuwe ideeën door de
leden werden aangevoerd, het bestuur gaat dit verder uitwerken.
Ook was er aandacht voor de veiligheid: alleen gooien als iedereen
oogcontact heeft met de werper. De
duinroute en de Beeckestijnroute
zijn weer sterk verbeterd zodat deze
weer opgenomen kunnen worden in
de weeknummers voor afwisseling.
Voor info bel Nico Prins 0255 –
518648 of Dirk Sieraad 0255 –
515602 of kijk op onze website
www.svfullspeed.nl

Jeugd bijt van zich af
IJmuiden - In de onderlinge competitie debuteren een aantal jeugdspelers, dat bij de senioren de nodige ervaring moet opdoen. Hoewel
de uitslagen niet altijd in hun voordeel zijn komen ze al regelmatig tot
goed tegenspel en hebben de senioren steeds meer moeite om de
weerstand te breken.
Jan Apeldoorn moest aantreden tegen Rick Hartman (11 jaar), Berrie
Bottelier (14 jaar) en Vince van der
Wiele (11 jaar). het werd bepaald
geen makkelijke avond voor Apeldoorn. Hartman speelde een uitstekende partij en schroomde zelfs
niet om op winst te spelen. Met
een tweetal verrassende combinaties verschalkte hij zijn geroutineerde tegenstander en het mocht een
wonder heten dat Apeldoorn nog
een remise bereikte. Alleen van Vince van der Wiele, die eveneens fel
op winst speelde slaagde Apeldoorn
erin om te winnen.
Berrie Bottelier zette alles op alles
om tot een puntendeling te komen.
In een fraaie klassieke partij slaagde
hij daarin.
De 14-jarige Conall Sleutel is al wat
verder in zijn ontwikkeling en weet al
de nodige punten te behalen. Tegen
één van de DCIJ-coryfeeën, Martin
van Dijk, kwam hij tot uitstekend tegenspel en behaalde moeiteloos en

IJMUIDEN - NOORD
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verdiend een punt uit de strijd. Jan
Maarten Koorn, die dit seizoen aspiraties heeft om een plaats in het eerste tiental af te dwingen, werd door
Koos de Vries op niet mis te verstane wijze van het bord gespeeld. Nicole Schouten kwam tegen Harrie
van der Vossen tot uitstekend spel
en wist zowaar op dam te komen. Al
met al bleek de prijs, dam voor drie
schijven, net iets te duur en werden
de punten alsnog gedeeld. Bij Piet
Kok is er altijd volop strijd te zien.
Jesse Bos, de gedoodverfde favoriet
voor de clubtitel, moes al zijn kunnen in de strijd gooien om de winst
te bewerkstelligen.
Cees Pippel boekte een regelmatige
winst op Cees van der Steen. Maar
ook daar viel de beslissing eerst na
felle tegenstand van Van der Steen.
Peter Pippel leek op een regelrechte
winst af te gaan tegen Kees van Nie.
Door een onnauwkeurigheid in het
afspel moest hij uiteindelijk tevreden zijn met remise. Eerste tiental
speler, Cees van der Vlis kwam goed
weg tegen Bram van Bakel. In het
middenspel keek Van der Vlis tegen
een schijf minder aan en het zag er
naar uit dat Van Bakel zou winnen.
Maar het klopte allemaal net niet en
een dolgelukkige Van der Vlis hield
zowaar nog een punt over uit het
duel.

wijk
neemt de

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord
woensdag 14 mei 19.30 uur in de Spil
Op woensdagavond 14 mei aanstaande
houdt het wijkplatform IJmuiden-Noord
haar maandelijkse vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. Tijdens
deze vergadering praten we met de
wethouder (of zijn vertegenwoordiger) en
de politie over zaken als leefbaarheid en
(sociale) veiligheid in de wijk
IJmuiden-Noord: het gebied tussen de
Lange Nieuwstraat/De Noostraat en
Julianakade/IJmuiderstraatweg. Inbreng
van mensen die in deze wijk wonen is
daarbij onmisbaar, daarom nodigen we u
graag uit onze vergadering bij te wonen. Aanmelden vooraf is niet nodig. Het eerste half uur
van onze vergadering is speciaal voor uw vragen, opmerkingen of problemen gereserveerd. De
vergadering begint om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 22:00 uur.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
Openingsfeest speelplaats Homburgstraat (foto). Onlangs hebben we aan omwonenden
gevraagd zich op te geven voor het organiseren van een buurtfeest.
Het RFK Kalverstraat (uitbreiding AH) is vrijgegeven voor inspraak. Tot 23 mei kan een
inspraakreactie gegeven worden.
Een programma van eisen en randvoorwaarden voor ‘Winkelcentrum IJmuiden’ is
vrijgegeven voor inspraak. Tot 16 mei kan een inspraakreactie gegeven worden.
Voelt u zich in brede zin betrokken bij de wijk en wilt u zich daar actief voor inzetten, bel dan
naar Johan Zwakman, tel. 0255-521397. We verwelkomen u graag als wijklid.
Bezoek ook eens onze website: www.ijmuidennoord.nl
Wilt u dat we u op de hoogte houden van onze activiteiten, geef dan uw e-mail adres door aan
johan.zwakman@ijmuidennoord.nl
Johan Zwakman
Voorzitter
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Nieuwe docu-soap

Belevenissen aan boord
van een cruiseferry
IJmuiden - Op vrijdag 9 mei start
een nieuwe docu-soap op RTVNH getiteld ‘IJmuiden-Newcastle’,
waarin de kijker de belevenissen
volgt van passagiers en de bemanning aan boord van de cruiseferries
van DFDS Seaways. Dagelijks gaan
in IJmuiden vele honderden passagiers aan boord van een cruiseferry naar Engeland. Acht weken lang
laat ‘IJmuiden-Newcastle’ zien wie
dat zijn en waarom zij op reis gaan.
Van minicruise-passagiers of vakantiegangers tot zakenreizigers en beroepchauffeurs onderweg naar Engeland of Schotland.
Onderweg zorgt de bemanning van
het varende, luxe hotel – dat ondermeer bestaat uit vijf restaurants,
Navigators Bar, nachtclub, casino
en bioscoop – voor veiligheid en
vermaak. Voor de bemanning is dit
niet alleen hun werk, maar ook een
manier van leven. ‘IJmuiden-New-

castle’ volgt het leven aan boord bij
DFDS Seaways. Dat betekent bijzondere ontmoetingen, mooie verhalen, opmerkelijke gebeurtenissen
en alle hens aan dek op de deinende Noordzee.
n de eerste aflevering staan Riet en
Ton centraal. Het koppel maakt een
romantische minicruise en ziet de
reis met DFDS Seaways als ‘try-out’
voor een échte cruise aan boord van
een cruiseschip. Ondertussen maakt
de jubilerende Nederlandse Ferrariclub zich klaar voor een tour naar
en door Ierland ten behoeve van de
Doe Een Wens Stichting. Maar liefst
40 Ferrari’s hebben zich verzameld
op het autodek. Daarnaast vertoont
de episode het reilen en zijlen van
Jacob, de Nederlandse receptionist
aan boord van de King of Scandinavia.
Vanaf 9 mei, elke vrijdag om 17.30
uur, gedurende acht weken.

Luilakzwemmen
bij De Heerenduinen

IJmuiden - Zwembad De Heerenduinen heeft met luilak wederom
het traditioneel Luilakzwemmen.
De jeugd van Velsen en omstreken
is van harte welkom om tussen 6.008.00 uur luilak te vieren in het water. Om de zwemmers goed wakker
te maken zullen de aquasounds die
rondom het zwemwater opgesteld
staan, eigentijdse muziek laten horen.
Op moederdag, zondag 11 mei,
heeft moeder gratis toegang tot het
zwembad, mits begeleid door een

betalend kind.
Tijdens het gezinszwemmen van
09.00-12.00 uur zal ZPCH uit Hoofddorp, van 10.00-11.00 uur een introductieles synchroonzwemmen geven aan moeder en kind.
ZPCH is de regerend Nederlands
kampioen bij de teams. Rosanne
Klein Geltink Nederlands kampioen
solo en tiende op het afgelopen EK
in Eindhoven, zal met haar teamgenoten de moeders en hun zoon/
dochter inwijden in de geheimen
van het synchroonzwemmen.

Vanaf links: Ouderenadviseur Coby Bos, baliemedewerkster Annemiek Wagenmaker, Wim Polman van Gehandicapten Beraad Velsen en sociaal raadsvrouw Monicque Boersma, allemaal van Het Loket Velsen

Deskundige service op breed vlak

Het Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg
IJmuiden - Weet u niet wat u aanmoet met een klacht over een product of een dienst, heeft u advies
nodig op sociaaljuridisch gebied of
over uw veranderende leefomstandigheden, dan kunt u met bijna al
uw vragen terecht bij Het Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg
aan Rijnstraat 2 in IJmuiden. Dit is
een uniek serviceloket dat op een
breed vlak adviseert, bemiddelt en
helpt, voor alle inwoners van Velsen.
Het unieke is de verregaande samenwerking tussen de verschillende instanties die meewerken, maar
daarnaast verwijst men ook naar
andere instanties met wie zij samenwerken. Juist door die samenwerking zijn zij in staat u adequaat
te helpen de weg te vinden in het
bos van reglementen en u daadwerkelijk te helpen bij uw vraag.
Binnen Het Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg vindt u de Sociaal Raadslieden en de Formulierenbrigade van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland, het Frontoffice
en Ouderenadviseurs van Zorgbalans in Velsen, WonenPlus Velsen,
Gehandicaptenberaad Velsen, Cliëntenraad Werk Wet en Bijstand
Velsen en Stichting MEE. Er zijn verschillende open inloopuren, maar
bij de meeste instanties kunt u op
afspraak terecht. Afspraken kunt u
maken via 0255-533885.
Omdat de deskundigheid van Het
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en
Zorg zich uitstrekt over een bijzon-

der breed gebied is het vaak moeilijk duidelijk te maken wat zij allemaal doen, want dat is niet gering.
Maar omdat de hulp bijzonder laagdrempelig is kunt u al uw vragen direct bij de balie kwijt, waarna wordt
gekeken tot wie u zich het best kunt
wenden. Soms is dat gemakkelijk en
kunt u met klachten over de garantie van een product direct naar de
Sociaal Raadslieden die service geven op sociaaljuridisch gebied. Maar
ook voor complexe vragen bijvoorbeeld bij echtscheiding, geldproblemen, huiselijk geweld, huisvesting,
mantelzorg, handicap, ouder worden of hulp bij het invullen van welk
formulier dan ook staat Het Loket
Velsen voor u klaar. Het Loket Velsen werkt bijvoorbeeld samen met
de gemeente, met de Voedselbank
en tal van andere organisaties en
begeleidt u naar de beste oplossing
in uw situatie.
Het Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg werkt ook preventief,
zoals met de cursus ‘Beter leren
omgaan met geld’, die twee keer per
jaar plaatsvindt onder begeleiding
van een maatschappelijk werker en
sociaal raadsvrouw.
Bij dit serviceloket treft u zowel deskundige professionals als ervaringsdeskundige vrijwilligers met een
luisterend oor. Het Loket Velsen voor
Wonen, Welzijn en Zorg is er voor u
en al uw zorgen. Via het centrale telefoonnummer 0255-533885 krijgt u
alle informatie over spreekuren en
het maken van afspraken.

Vrijdag 9 mei komen Antonina Zharava en Kayo Tsukamoto in ‘t Mosterdzaadje

Cello-pianoduo van grote
klasse in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Uit Parijs komen ze naar ’t Mosterdzaadje; de
celliste Antonina Zharava en de pianiste Kayo Tsukamoto. Deze topmusiciennes spelen op vrijdag 9 mei
om 20.15 uur een programma met
werken van Bach, Crumb, Beethoven en Sjostakovitsj. De celliste Antonina Zharava (Minsk 1986) was
eerder in ’t Mosterdzaadje te gast.
Zij neemt haar pianiste uit Parijs
mee, de in Osaka geboren Kayo
Tsukamoto. Met Antonina Zharava
vormt zij een duo en samen richtten
zij een kwartet op dat de grote podia betreedt.
Geopend wordt met de ouverture
van J.S.Bach. De sonate voor cello
van Crumb wordt niet veel gehoord.

De sonate opus 102 van Beethoven,
gecomponeerd aan het begin van
Beethovens laatste creatieve periode, behoort tot één van de hoogtepunten uit de celloliteratuur. Het
werk met partijen die volledig gelijkwaardig zijn, is uiterst compact,
maar kent een rijkdom aan ideeën
die adembenemend is. De sonate
van Sjostakovitsj uit 1934 had direct al bij de eerste uitvoering groot
succes en behoort sindsdien tot het
ijzeren repertoire voor cello en piano.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625. De toegang is vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Kijk voor meer informatie op www.mosterdzaadje.nl.

Schapen scheren in Velserbeek
Velsen-Zuid - Op tweede pinksterdag (12 mei) worden op de kinderboerderij in Park Velserbeek weer
schapen geschoren. Tussen 12.00
en 14.00 uur zullen er ongeveer 30
schapen geschoren worden die niet
alleen afkomstig zijn van de kinderboerderij maar ook van verschillende hobby-schaaphouders uit de omgeving. Er zullen verschillende schapenrassen te zien zijn zoals Zwartbles, Swifters, Coburger Fuchs, Solognot en Ouessant, het kleinste
schapenras dat bestaat.
Daarnaast worden er voor kinderen

verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere het zelf scheren op een kunstschaap, het werken
met wol en het melken van een koe.
Er zijn demonstraties op een spinnenwiel en komt er een imker. In de
weide lopen veel jonge dieren waaronder geiten en lammetjes. In de
stal is een aparte ruimte ingericht
waar de kinderen onder begeleiding
een jong konijntje mogen vastpakken en aaien. Ook zijn er weer kuikens van verschillende rassen.
Het Park Velserbeek is te vinden aan
de Parkweg in Velsen-Zuid.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De Brulboei,

Kanaalstraat 166 IJmuiden,
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Bloemschikken, wekelijks dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten
vier lessen 14,50 excl. materiaalkosten.
Scrapbooking. Cursus bestaat uit zes lessen. De cursus start vrijdag 16
mei bij voldoende deelname. Kosten 30 euro. Van 09.30 tot 11.30 uur.
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De Mel,

Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord,
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.

De Spil,

Frans Halsstraat 29 IJmuiden,
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl.

De Koe,

Geen krant gehad?

Zadelmakerstraat 3, Velserbroek,
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
Lentedisco voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Van 19.30 tot 22.30
uur. Toegang 1,50.
Luilakontbijt. Vanaf 06.00 uur staan de tafels gedekt en kun je gratis met
al je luilakvrienden en vriendinnen genieten van een overheerlijk ontbijtje.
Het ontbijt is voor iedereen vanaf 10 jaar.

Nieuws voor
de schoter?

Bel 0255-533900

info@deschoter.nl
De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden,
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl

Nieuws voor de schoter?

Dae rs- internationale
De lDit weekeinde
Dwgger regatta
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B
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Velsen-Zuid - Dit pinksterweekend,
van zaterdag 10 tot en met maandag 12 mei, organiseert de Kennemer Modelboot Club (KMBC) weer
een spectaculaire internationale
modelspeedboot regatta. Plaats van
dit evenement is modelbootvijver de
Ven, direct gelegen achter ReinUnie
Velsen, in recreatiegebied Spaarnwoude.
Gevaren word met modelspeedboten, die radiografisch bestuurd worden, en voorzien zijn van heuse verbrandingsmotoren, in vier categorieën, namelijk 3.5cc/7.5cc/15cc en
35cc motorinhoud. De boten zijn
grotendeels door deelnemers zelf
gebouwd en ontworpen, snelheden
die behaald kunnen worden liggen

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

tussen de 60 tot wel 100 km, al naar
gelang de klasse waarin word gevaren. Elke deelnemer vaart op zaterdag en zondag twee kwalificatieheats van 20 minuten. Het hoogste
aantal ronden telt om in aanmerking te komen voor de finales, die
op maandag zullen worden gevaren. Het deelnemersaantal staat op
170, het aantal deelnemende boten
ligt al ver boven de 220 stuks. Twaalf
landen zullen act de presence geven , waaronder dit jaar deelnemers
uit Slovenië, en Bellarus.
Kortom, een grootse happening op
het Nederlandse modelbootgebied,
mede mogelijk gemaakt dankzij
Spaarnwoude en de zeer vele sponsors.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano
maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur.
Schilderen
donderdagochtend
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00
uur. Er kunnen weer nieuwe leden
geplaatst worden.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-12650716, mevrouw Nupoort.
Vrijwilligers gezocht die kunnen
helpen bij diverse activiteiten. Voor
interesse kunt u contact opnemen
met mevrouw Nupoort, telefoon
06-12650716. Zij is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag.
Zelf kleding maken op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.30 uur.
Schilderen maandagmiddag, dinsdagmiddag creatief, woensdagmorgen kleding maken, woensdag tiffany, donderdag darten, vrijdagmiddag tiffany. Activiteiten worden gegeven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur
computerles.
Darten, iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Houthobby elke middag open
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 0642106818.
Elke donderdagmorgen is er computerles voor mensen met Afasie.
Op Vrijdagmorgen is iedereen
welkom voor computerles, de stichting werkt met de Davilex-methode, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen
tempo een onderdeel van de computer onder de knie krijgen.
De stichting is geopend van 9.30 tot
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Vrijdag 9 mei: ossenstaartsoep, rode kool met hacheè, appelmoes en vla als dessert.
Woensdag 14 mei: aspergesoep,
zuurkoolstamppot met worst en ijs
met slagroom toe.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor
de open tafel. Aan het eind van de
maaltijd altijd een kopje koffie. Kosten 4,50 euro.
Opgeven uiterlijk 2 dagen van te voren.
Restaurant is er op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en
13.00 uur (rond 11.30 uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een
3-gangen a la carte menu inclusief
drankje voor 5,50.
Vrij biljarten op maandag- en dinsdagochtend. Verder op alle middagen en ook in het weekeinde.
Het wijksteunpunt gaat een nieuwe Dartclub starten op de vrijdagmiddagen van 14.15 tot 16.30 uur.
55plussers kunnen zich hiervoor
opgeven.
Kosten 15,- per seizoen. Internetcursus voor senioren op maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur.
U moet hiervoor een afspraak maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel
0255-533885 (ouderentelefoon).
De allochtone medemens kan op
donderdagochtend van 09.00 tot
10.30 uur terecht.
Optreden
Klavierschippers
woensdag 14 mei om 19.30 uur.
Kaartverkoop start 14 april.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot
ca. 18.30 uur.
Het wijksteunpunt is gesloten op
eerste en tweede Pinksterdag (11
en 12 mei).
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om
de gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf
08.45 tot 10.00 uur.
De kosten bedragen 2,40 euro per
keer. Gaarne wel even vooraf aan
melden bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden.
Een driegangenmaaltijd met verse
ingrediënten kost 6 euro maandag
t/m zaterdag. Zondag kost een driegangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel op vrijdag en dinsdag.
Kosten 4,50. Aanvang 12.30 uur.
Dinsdag 13 mei: aspergesoep, hachee met rode kool en aardappelen,
bitterkoekjesvla met slagroom toe.
Voorjaarskien vrijdag 16 mei.
Kaartverkoop is van start gegaan.
Toegang 3,30 euro.
Wijksteunpunt is gesloten 12 mei,
Eerste Pinksterdag.
Internetcursus zit nog steeds vol.
Deelname kan weer vanaf september.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt
is ten behoeve van de Open Tafel naarstig op zoek naar vrijwillige
medewerkers die het leuk vinden
een keer per week voor een grote groep senioren te koken, te helpen bij voorbereiding, uitserveren
van de maaltijd en/of te helpen bij
de afwas.

Internetcursus zit nog altijd vol.
Deelname aan deze cursus kan
weer vanaf september.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmuiden, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren
bij het woon- en zorgcentrum wil
men een creatieve middag organiseren. B.v. figuurzagen, schilderen
enz.
Deze middagen zullen plaats gaan
vinden elke eerste dinsdag van de
maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Creatieve middag woensdag 7 mei
om 14.30 uur. Kosten 2,25 euro.
Menu van de dag: woensdag 14
mei stamppot bietjes met spek.
Aanvang 12.30 uur.
Modeshow en verkoop Meijssen.
Donderdag 15 mei. Aanvang 14.30
uur.
Optreden Belcanto zondag 18 mei.
Aanvang 14.30 uur.
Donderdag 22 mei Grieks eten.
Aanvang 12.30 uur.
Muzikale spel activiteit woensdag
28 mei om 14.30 uur. Het menu van
de dag is Engelse ovenschotel met
gehakt en kidneybonen. 12.30 Uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255520960
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor
vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 0235396962.
Open tafel, iedere woensdag voor
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf
16.00 uur bent u welkom. Opgeven
maandagmorgen tussen 9.00 en
10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023-5384997 06-17044490
Vakantiereis naar Lunteren van 9
juni tot en met 13 juni. Kosten 5 dagen volpension 350 euro excl. reisverzekering.
Vakantiereis naar Valkenburg van
21 juli tot en met 25 juli. Kosten 5
dagen volpension 350 euro, excl.
reisverzekering.
KBO Velsen en Zorgbalans organiseert een 2-daagse reis naar Zeeland. 14 en 15 oktober. Kosten 125,volpension, inclusief verzekering.
Opgeven bij Wally de Vries-Ooms.

Editie 9. Verschijnt iedere donderdag
in IJmuiden en Velsen-Noord
Oplage 20.025 ex.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord
en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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Koninginnedag

Een (oranje) ballonnenwedstrijd en kinderspelen die in het teken van de oertijd staan in Velsen-Zuid

Niet alleen w
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Burgemeester Cammaert en zijn vrouw worden
door Oranjevereniging Santpoort Noord verwend
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Wethouder Baerveldt laat zich in de kaart kijken
tijdens de goocheltrucs in Velserbroek

Met oud-Hollandse spelletjes doe je ook de kinderen van deze tijd een groot plezier,
Koninginnedag 2008 in Driehuis

De familie Kops uit IJmuiden had een prachtig, maar koud, verkoopplekje
op Plein 1945 waar ze al om zeven uur ‘s morgens al op hun kleedje zaten
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World Fairtrade Day en moederdag

Actie in de wereldwinkel

Verpleegkundigen Irma Kuiper en Wilma Brokking: ,,Deskundige ondersteuning in de laatste levensfase is enorm belangrijk.’’

ZorgSpecialist ondersteunt cliënt én huisarts

Thuiszorg in de laatste
levensfase zorgvuldig geregeld
Santpoort-Noord - De ZorgSpecialist, op het gebied van (thuis)zorg
een bekende naam in de regio, start
met een uniek initiatief. Gedurende
24 uur deskundige hulp met één telefoonnummer
Vanaf heden kunnen huisartsen met
één telefoonnummer de inzet van
deskundige palliatieve zorg regelen.
De ZorgSpecialist neemt de onvermijdelijke bureaucratie voor haar rekening, zoals de aanvraag bij het indicatiecentrum en het regelen van
hulpmiddelen.
Directeur Esther Vink, zelf van huis
uit verpleegkundige, vertelt: ,,Regelmatig kregen we van huisartsen signalen dat het regelen van thuiszorg
in de laatste levensfase zoveel bureaucratie met zich meebrengt. De
gemiddelde huisarts maakt ongeveer twee keer per jaar een overlijden in zijn of haar praktijk mee. Juist
dán is het zo belangrijk om je echt
als arts in te kunnen zetten en het
regelen aan anderen over te laten.
Bovendien geven veel (huis)artsen
én cliënten het belang aan van deskundige verpleegkundige ondersteuning in deze intensieve laatste
periode. Ik kan dit, ook vanuit mijn
eigen ervaring, alleen maar beamen.
Om deze reden heeft de ZorgSpecialist een speciaal team samengesteld met deskundige medewerkers,
die de intensieve zorg kunnen bieden die het mogelijk maakt om thuis
te blijven in de laatste levensfase.
Naast bijscholing over de nieuwste
(technische) ontwikkelingen komen
de medewerkers regelmatig bij elkaar om ervaringen te delen.”
,,Alle huisartsen en verwijzers in de
regio ontvangen deze weken informatie over onze directe bereikbaarheid. Ook voor cliënten en hun
naasten is er informatiemateriaal

aanwezig.”
Verpleegkundige Irma Kuiper vult
aan: ,,Als mensen door een ernstige ziekte geconfronteerd worden
met uitzicht op een spoedig overlijden of als men door leeftijd het einde voelt naderen, is het belangrijk te
weten op welke hulp men kan rekenen. Het kan zijn dat er hulp nodig
is bij de lichamelijke verzorging, bij
wondverzorging of bij het verzorgen
van een infuus. Ook kan het zijn dat
er vragen zijn over hulpmiddelen of
over klachten die men kan verwachten.”
In deze intense periode is er behalve zorg voor de cliënt ook aandacht voor de directe naasten. De
ZorgSpecialist kijkt wat zij nodig
hebben om de zorg voor hun dierbaren vol te houden.
De medewerkers werken nauw samen met de huisarts en andere
zorgverleners.
Verpleegkundige Irma Brokking:
,,Met elkaar streven we ernaar om
een rustige en veilige omgeving te
creëren waarin iemand de gelegenheid krijgt om op eigen wijze afscheid te nemen van het leven.”
Ook ná het overlijden kan een dierbare een beroep doen op één van
de verpleegkundigen die in de laatste levensfase de zorg heeft verleend.
In de praktijk blijkt dat het samen
terugblikken op de intensieve periode van ziekte en overlijden kan helpen om, mét het aanwezige verdriet,
het leven weer op te pakken.
Voor nadere informatie over deze
en andere mogelijkheden kan er
altijd contact worden opgenomen
met de ZorgSpecialist, Crocusstraat
1 in Santpoort-Noord, telefoon 0235100200. Zie ook www.dezorgspecialist.nl.

IJmuiden - Zaterdag 10 Mei staan
alle Wereldwinkels in het teken van
de internationale actie waarbij eerlijke handel en de klimaatverandering centraal staan. Juist omdat de
klimaatverandering grote negatieve
gevolgen heeft voor de armere landen. Terwijl de rijkere landen zorgen
voor de grote CO2 uitstoot, plukken
de armere landen daarvan de zure vruchten. In de Wereldwinkels in
IJmuiden en Velserbroek wordt deze
dag een gratis kopje Max Havelaar
koffie aangeboden en kan de actiekaart Fairtrade Het Juiste Klimaat
worden ondertekend. Deze kaart
wordt aangeboden aan de ministers
Cramer, Koenders en staatssecretaris Heemskerk, gedrieën betrokken
bij klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking.
Natuurlijk bieden de Wereldwinkels
vlak voor Moederdag nog een aantal leuke aanbiedingen aan. Denk
aan borden, kommen, bekers, kop
en schotel uit landen als Thailand,

Ecuador, Vietnam en de Palestijnse
gebieden. En om alle boodschappen mee te nemen is er een shopper gemaakt van rijstzakken uit India. Daarnaast ook smullen van de
Sandwich Sensation uit Zuid Afrika.
Drie smaken in cadeau verpakking
voor op de toast, brood en sandwich. De Wereldwinkel in IJmuiden
geeft zelf ook cadeautjes weg. Wie
voor minimaal 10 euro besteed aan
kunstnijverheid krijgt daar nog een
klein stukje kunstnijverheid bij cadeau. Alle reden om zaterdag bij de
Wereldwinkels langs te gaan.
De Wereldwinkel IJmuiden zit op de
hoek van de Lagerstraat/Stolstraat
(nabij het Stadhuis) en is elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open.
De Wereldwinkel in Velserbroek zit
in het kerkgebouw ’t Kruispunt en is
elke eerste, derde en eventueel de
vijfde zaterdag van de maand van
10.00 tot 15.00 uur open. Inlichtingen verkrijgbaar via 0255-534967.

Korting met cadeaubon

Argentijns restaurant
Parilla Grande 14 jaar
IJmuiden - Argentijns restaurant
Parilla Grande aan Kennemerlaan
93a viert 9 mei haar 14-jarig bestaan. U als lezer van onze kranten
kunt daar van meegenieten, want
bij inlevering van de bon uit deze
krant krijgt u gedurende de maand
mei tien euro korting op uw lekkere
avondje uit in dit gezellige restaurant.
Parilla Grande is het juiste adres
voor een gezellig of romantisch
avondje uit. Bij binnenkomst wordt
de menukaart gebracht met heerlijk
stokbrood, gezouten boter en een
specialiteit van het huis, een soort
Argentijnse tapenade. De heerlijke
vlees- en visgerechten zijn van goede kwaliteit en zeer vers. Bij Parilla
Grande worden vlees en vis op de
barbecue en grill, dus mager, bereid.
Van de lekkere saladebar kunt u gedurende de hele avond uw eigen
salades proeven, een leuke aanvulling op de tongstrelende gerechten
die worden geserveerd.
Het intieme restaurant is sfeervol
ingericht en zeker een bezoekje
waard. Wilt u ook eens genieten van
zo’n echt Argentijnse maaltijd, proeft

u dan ook eens van de Argentijnse
wijnen, zeker een aanrader.
Voor informatie of reserveringen
kunt u contact opnemen met Parilla
Grande, via 0255-523856.

Dementie en
dagbehandeling
IJmuiden - Dinsdag 13 mei is er
weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café in de Openbare Bibliotheek in IJmuiden aan het Dudokplein 16, van 19.00 tot 21.00 uur. De
avond is bedoeld voor mensen met
geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden en buren. De toegang is gratis. Aanmelding vooraf is
niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie van
hulpverleners en van mensen die uit
eigen ervaring spreken. Hierna is er
gelegenheid om vragen te stellen. Er
is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na
te lezen. Werkgroep Alzheimer Café is overdag bereikbaar onder telefoonnummer 06-33631872.

Velsen - Zondagavond vond de jaarlijkse 4 mei herdenking plaats, waarbij burgemeester Cammaert, namens de gemeente Velsen, een van de vele
kransleggers was. Ook hield hij een passende toespraak. Het 4 en 5 Mei
Comité Velsen blijft actief bezig met de herdenking van de gevallenen van
de Tweede Oorlog, maar richt zich ook op de bewustwording rond actuele
oorlogsgebeurtenissen over de hele wereld. Ook betrekken zij jongeren bij
de herdenking. (foto: Frits Houtgraaf)

Appie’s Allround Service

Het Kunstencentrum Velsen is te vinden aan de Troelstraweg 20 in IJmuiden

Kunstencentrum Velsen
houdt open dag
IJmuiden - Leerlingen en medewerkers van het Kunstencentrum
Velsen tonen zaterdag 17 mei hun
kunsten tijdens de jaarlijkse Open
Dag. Deze Open Dag duurt van
11.00 tot 15.00 uur.
Er zijn balletdemonstraties, muziekuitvoeringen en er is een speciale
expositie met werkstukken van de
cursisten van de afdeling beeldend.
In de grote zaal van het Kunstencentrum zijn de hele dag presentaties
van verschillende lessen en muziekgroepen. Zo is er om 11.30 uur een
openbare les van de workshop ‘Muziek op schoot’ (voor kinderen vanaf
1½ jaar), om 13.00 uur een demonstratie van de AMV – les ‘Spelen
met muziek’ (6 en 7 jaar) en treedt
om 14.15 uur één van de zangklassen van het kinderkoor op.

Bezoekers krijgen bij deze gelegenheid alle informatie over lessen en
cursussen, die aan het Kunstencentrum worden gegeven. Docenten
van de afdeling muziek, beeldend
en dans zijn de hele dag aanwezig
om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over de cursussen en workshops.
Tijdens de Open Dag kunnen enthousiastelingen zich al opgeven
voor de lessen en cursussen in het
nieuwe seizoen, dat na de zomervakantie van start gaat.
Het Kunstencentrum Velsen is te
vinden aan de Troelstraweg 20 in
IJmuiden. Wie verhinderd is kan de
brochure voor het nieuwe cursusjaar aanvragen via telefoonnummer
0255-510684 of kijken op internet:
www.kunstencentrumvelsen.nl.

Reiki; bewustwording
en innerlijke rust

Feest bij Parilla Grande aan de Kennemerlaan, maar ook voor de slimmerds
die in mei met de cadeaubon komen genieten bij dit Argentijns restaurant

Herdenking 4 mei

Castricum - ,,Gedachtes zijn soms
zo overduidelijk aanwezig dat men
geen moment van innerlijke rust en
ontspanning meer in zichzelf kan
ervaren. Bewustwording, innerlijke rust en zelfvertrouwen zijn één
van de vele aspecten die door Reiki
versterkt worden. Door zichzelf dagelijks te behandelen en zich af te
stemmen op deze energie ontstaat
er een ommekeer in je bewustzijn.”
Aan het woord is Jeanette Stengs,
die Reiki Master is. ,,Reiki ondersteunt ons onze levensproblemen
op te lossen door ons weer te verbinden met ons aangeboren inzicht, onze eigen kracht. Genezen
door Reiki betekent meer dan het
kwijt raken van storende lichamelijke kwalen: het betekent een warm,
liefdevol contact opbouwen met je
lichaam en geest, luisteren naar hun

taal en ze te ondersteunen, in plaats
van jezelf voorbij te lopen en je ziektesymptomen te negeren of te onderdrukken. Er gaat minder energie
verloren aan zorgen, twijfels en oude emotionele reactiepatronen. Reiki is een Japans woord dat universele energie betekent. Daarnaast kan
deze universele energie ook aan
anderen worden doorgegeven. Je
hoeft geen bijzonder gave te bezitten om Reiki te leren.”
Voor volwassenen vindt er weer een
Reiki cursus plaats op 22 en 23 mei
in Castricum. Voor meer informatie kan men contact opnemen met
Jeannette Stengs, Reiki Master lid
van de Reiki Alliance, het Internationale verband van traditionele Reiki
Masters, telefoon 0251-657580 of
06-30016054. Zie ook www.reikicastricum.nl.

Velserbroek - Onlangs startte
Ab Duijneveld een eigen bedrijfje:
A.A.S., dat staat voor Appie’s Allround Service. Een veelomvattend
bedrijf, waar de mensen voor heel
veel diensten terecht kunnen, want
Ab is een echte duizendpoot. Van
zolderontruiming tot aan antieke
meubels opknappen, van een badkamer verbouwen tot het plaatsen
van een schutting, noem het maar
op en hij kan het. Als kind al van
huis uit meegekregen. En als Ab
heel soms iets tegenkomt waar hij
niet zo bedreven in is, dan kan hij altijd een beroep doen op zijn netwerk
van vaklui, die wel de expertise hebben. Door het hele land heen, want
dat is zijn werkgebied.
Jarenlang werkte Ab als vrachtwagenchauffeur. Lange werkdagen, steeds meer regels, het fileprobleem en de toenemende agressie
in het verkeer deden hem besluiten
er mee te stoppen. En zich te gaan
richten op verschillende dingen,
waar hij ook al jaren mee bezig is
en daar veel kennis en ervaring in
opdeed. Zo verzamelt hij al 30 jaar
antiek, meubels en inboedels. Ab is
zeer bedreven in het opknappen van
antieke spullen en hij weet wat er op
de markt speelt. Hij koopt inboedels
op en is in te huren voor het leegruimen van huizen, ook bedrijfspanden en zolderontruimingen. Daarbij
biedt hij vele extra services. Na het
overlijden van een dierbare moeten de nabestaanden vaak het huis

leeghalen en netjes opleveren. Daar
komt veel bij kijken en er komt veel
op ze af. Dat kunnen ze allemaal
met een gerust hart aan Ab overlaten. Schilderen, schoonmaken, een
kleine of een grote verbouwing, het
wordt geregeld. Ook zorgt hij voor
de afvoer van het vuil, zoals oude
vloerbedekking. Voor de afvoer van
bijvoorbeeld asbest of chemicaliën
kan hij een beroep doen op deskundigen uit zijn netwerk.
Een huurwoning wordt zo netjes en
in de oude staat opgeleverd, een
koophuis is netjes en toonbaar zodat het beter verkoopbaar is. Ab
handelt het helemaal naar de wens
van de klant en volgens afspraak af.
Eerlijkheid en betrouwbaarheid,
daar staat Ab voor. Klanten krijgen
altijd vrijblijvend een prijsopgave
vooraf zodat ze weten waar ze aan
toe zijn en niet voor verrassingen
komen te staan. Zij weten waar ze
aan toe zijn bij Appie’s Allround Service en dat is wel zo prettig.
Het bedrijf is ook in te huren voor
kleine en grote klussen in en om het
huis. Het verbouwen van een badkamer, het plaatsen van een keuken
of het plaatsen van een schutting,
het behoort allemaal tot de mogelijkheden.
Vraag vrijblijvend een prijsopgave of
een deskundig advies aan Ab Duijneveld van Appie’s Allround Services. Telefonisch bereikbaar via 0617
159249 of via Email: appies@live.nl

StormvogelsTelstar
Open 7 x 7 toernooi
Velsen - In nauwe samenwerking
tussen seniorenteams en bestuur
organiseert StormvogelsTelstar voor
de tweede maal een Open 7 x 7
voetbalfestijn op Sportpark Zeewijk.
Dit zal plaatsvinden op 18 mei en
wordt gespeeld op halve velden.
Het toernooi heeft een open karakter, dat wil zeggen dat teams van leden en niet leden zich kunnen inschrijven. Er is wel een minimumleeftijd van 17 jaar. De huidige seniorenteams zullen teams vormen samen met vrienden en familie, maar
er is ook gelegenheid tot deelname voor teams die geheel bestaan
uit niet-leden. Het toernooi dat van
ongeveer 10.30 tot 14.30 uur zal duren staat in het teken van sportieve
gezelligheid. Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro per team.
Het toernooi zal worden afgesloten met een gratis barbecue. Hier-

aan kunnen tien personen per team
deelnemen. Ook de muzikale omlijsting zal niet ontbreken. De enige eis
aan de teams is dat een ieder gezelligheid en een goed humeur meebrengt.
Dit is voor StormvogelsTelstar een
mooie gelegenheid om de band
met sponsoren en adverteerders
te benadrukken en zij worden dan
ook uitgenodigd deel te nemen aan
dit toernooi. Zij kunnen zich aanmelden bij Geert Strijland via 0653247820 of via e-mail: geertstrijland@quicknet.nl Vergeet niet uw
naam als contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Uw inschrijving dient uiterlijk
11 mei binnen te zijn. De eerste keer
heeft geleerd dat deelname met zeven personen per team erg krap is
en zij raden dan ook aan met acht of
meer personen te komen.

Nieuw kinderverblijf in Velserbroek

Een bijzondere plek voor
kinderen van 0 tot 12 jaar
Velserbroek - Op 1 juni start kinderverblijf De Blauwe Marmot in
Velserbroek, gelegen naast het Polderhuis. De Blauwe Marmot biedt
dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar
van 7.15 uur tot 18.15 uur, het hele
jaar door. Het is een bijzondere plek
voor kinderen. De inrichting van het
pand vormt een uitstekende basis
voor het kindgericht werken. Hierin staat het individuele kind en zijn
ontwikkeling centraal.
Ieder kind ontwikkelt zich op een
andere manier en daar krijgt het bij
De Blauwe Marmot de ruimte voor,
letterlijk en figuurlijk. Elke groep is
anders ingericht en heeft een andere functie. Het pand biedt voor elke
leeftijd een veilige omgeving. Voor
de jongste baby’s is er genoeg ruim-

te om in alle rust te kunnen spelen.
Peuters krijgen de mogelijkheid om
ook in andere groepen te kijken.
Voor de basisschoolleerlingen is er
een loungekamer, theaterkamer,
techniekruimte en atelier. Daarbij is
er een uitdagende buitenspeelruimte aanwezig waar door elke groep
heerlijk gespeeld kan worden.
Als landelijke specialist biedt Skon
Blauwe Dieren kinderopvang, waar
kinderen en ouders zich thuis voelen. De kwaliteit van de opvang
is ISO/HKZ gecertificeerd. Alle
Skon kinderverblijven hebben een
naam volgens het seriemerk van
Skon: ‘De Blauwe’ gevolgd door
een dier(soort). In Velserbroek zijn
dat De Blauwe Marmot, De Blauwe Cheeta, De Blauwe Gnoe en De
Blauwe Lynx.

Leerlingen bij het begin van de bouw van de Toren van Babel

Kunstige leerlingen
werken in RC de Ruimte
IJmuiden - Leerlingen van het Vellesan College hebben gezamenlijk de toren van Babel gebouwd bij
kunstenaarsinitiatief RC de Ruimte.
Op de foto ziet u een gedeelte van
de leerlingen en een stukje van het
bouwsel dat ze gemaakt hebben.
Aan het begin van de middag zijn
de leerlingen eerst met hun leraar
beeldende vorming, Ronald Ruseler, door de tentoonstellingen gelopen. Waarbij hij uitleg gaf over de

tentoonstelling met abstracte kunst,
die op dit moment in RC de Ruimte draait.
Doordat de gemeente Velsen subsidie heeft gegeven voor deze samenwerking tussen het Vellesan College
en RC de Ruimte kon deze waardevolle activiteit plaats vinden. Foto’s
van het werk van de leerlingen zijn
te bezichtigen in de tentoonstelling
‘Under the Surface’ in RC de Ruimte,
J.P.Coenstraat 51-55 te IJmuiden.
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Rijkswaterstaat legt
afloopsteigers aan

Vrijwilligers van harte welkom

Nieuw: Klussengroep IJmond
Regio - Mensen in de IJmond, met
een kleine beurs of een beperking,
kunnen sinds kort gebruik maken
van een nieuwe dienst: Klussengroep IJmond. De Klussengroep
wordt georganiseerd door Dagactiviteitencentrum de Smederij en
stichting ABC/WAO.
Klussengroep IJmond kan bijvoorbeeld uw plafond witten, een doucheruimte verven en ander klein
schilderwerk doen. Ook is het mogelijk de hulp in te roepen voor klein
loodgieterwerk, tuinwerkzaamheden, kasten maken en meubels repareren of vergelijkbare klussen.
In de houtbewerking werkplaats in
IJmuiden kunnen bijvoorbeeld reparaties aan stoelen en kastjes worden uitgevoerd.
Klussengroep IJmond werkt alleen
op donderdag en vrijdag tussen 9.00
en 16.00 uur. Mensen die in de Klussengroep werken kunnen een psychiatrische achtergrond hebben of
staan om een andere reden buiten
het arbeidsproces, ook vrijwilligers
zijn bij de Klussengroep betrokken.
Het gaat om mensen die handig

IJmuiden - Rijkswaterstaat start
deze week met de aanleg van vier
afloopsteigers in het Binnenspuikanaal bij het Noordzeesluizencomplex in IJmuiden. Hiermee komt
Rijkswaterstaat tegemoet aan een
wens van binnenvaartschippers op
het Noordzeekanaal. Dit kwam nadrukkelijk naar voren tijdens een
onderzoek in 2007.
De werkzaamheden duren tot eind
mei 2008 en kunnen enige overlast
veroorzaken
De afloopvoorzieningen komen aan
beide zijden van het Binnenspuikanaal. Het gaat hierbij om de aanleg
van een afloopsteiger aan de noordzijde ter hoogte van de Eerste Rijks-

zijn met kleine klussen of affiniteit
hebben met houtbewerken. U kunt
echter geen professionele kwaliteit
verwachten. De tarieven daarentegen zijn laag. Speciaal daarom biedt
men de Klussengroep IJmond aan
voor mensen die zelf een beperking
hebben of een kleine beurs.
Wilt u als vrijwilliger aan Klussengroep IJmond meewerken, dan kunt
u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Aan de vrijwilligers wordt gevraagd om een volledig dagdeel per week beschikbaar
te zijn.
Meer weten? U bent elke middag
van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur welkom bij
stichting ABC/WAO aan Kromhoutstraat 50 a in IJmuiden. Of bel 0255517954 en vraag naar Carrie. U kunt
dan een goed beeld krijgen van de
mogelijkheden binnen de Klussengroep. Voor het maken van een afspraak bij de Smederij aan Wijkerstraatweg 201 in Velsen-Noord kunt
u bellen met 0251-214243 en vragen naar Peter of Theo.

binnenhaven. Daar recht tegenover
komen aan de zuidzijde van het kanaal drie afloopsteigers. De afloopsteigers vormen de verbinding tussen de wal en al eerder geplaatste
afmeerpalen. Alle steigers worden
voorzien van verlichting en krijgen
aansluiting op de bestaande bestrating.
De uitvoering van de werkzaamheden kan voor omwonenden enige
geluidshinder veroorzaken. Ook het
scheepvaartverkeer ondervindt hinder, omdat de meerpalen die een afloopsteiger krijgen tijdelijk buiten
gebruik zijn. Rijkswaterstaat heeft
zowel omwonenden als de scheepvaart geïnformeerd.

Cultuur aan de Kade

Beeckestijn Pop en
Pieter Vermeulenmuseum Pound wint IJmond Popprijs
Pound is winnaar van de IJmond Popprijs

IJmuiden - In de uitzending van
woensdag 14 mei zijn Noortje Meiland en Martin Schepers van Beeckestijn Pop en Piet Magré van het
Pieter Vermeulenmuseum onze gasten in het programma Cultuur aan
de Kade.
Vanaf 19.00 uur vertelt Piet Magré
over het Pieter Vermeulenmuseum,
het Velsens Centrum voor Natuuren Milieueducatie. Magré heeft dertig jaar als PR- en educatief medewerker voor het museum gewerkt
en hij kan putten uit een enorme
schat aan interessante, grappige en
boeiende verhalen.
Op 14 juni viert Beeckestijn Pop zijn
30ste verjaardag. Martin Schepers
is vanaf het eerste uur betrokken bij
dit jaarlijkse festival in Velsen-Zuid,
Noortje Meiland vertegenwoordigt

de jongere generatie organisatoren.
Zij vertellen hoe een gratis lokaal
popfestival met twee bandjes en
een paar honderd bezoekers is uitgegroeid tot een landelijk (en nog
steeds gratis) festival van formaat
met tussen de tien- en vijftienduizend muziekliefhebbers.
Cultuur aan de Kade is een programma van de Culturele Stichting
Velser Gemeenschap. Presentatie
en interviews: Sijp Nanne en Marja
Lindhout. Het programma is op 14
mei te beluisteren tussen 19.00 en
21.00 uur via de kabel op FM 89.0
Mhz en via de ether op FM 107.8
Mhz.
sHerhalingen van het programma:
op zaterdag 17 mei tussen 8.00 en
10.00 uur en op zondag 18 mei tussen 16.00 en 18.00 uur.

Snelheidscontrole

Burenruzie

Santpoort-Noord - Politiemensen
controleerden vorige week donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur op de
rijksweg A208 het passerende verkeer op snelheid. In totaal kregen
zes mensen een bekeuring voor
te hard rijden. Een beginnend bestuurder, een 20-jarige inwoner van
IJmuiden, reed dusdanig hard, dat
zijn rijbewijs is ingevorderd.

Velsenarij
Velsen - De presentatoren Bas
en Carla van Velsenarij ontvangen
zondag 11 mei Karin Koks die vertelt over het komende dorpsfeest
in Velsen-Noord. Anita Ansinger
en Martha van Duren vertellen vol
passie over de Durlstone Zimbabwe Foundation waarna er ook Afrikaans wordt gedanst door kinderen van de dansschool van Angela
Bambi. Jan Korf praat over lekker
eten maar laat tijdens de uitzending
iedereen ook genieten van de culinaire meestserwerkjes. De muzikale
omlijsting is in handen van Wendy
Molee, die onder andere een liedje
zingt van haar nieuwe CD.
De uitzending van Velsenarij is te
zien op Seaport TV, op zondag 11
mei van 16.00 uur tot 17.00 uur. Herhalingen zijn op maandag 12 mei en
woensdag 14 mei van 19.00 uur tot
20.00 uur.
Velsenarij geeft mensen, organisaties en verenigingen uit de gemeente Velsen de kans om te laten
zien waar ze mee bezig zijn, waar
ze trots op zijn of wat ze hebben
meegemaakt. Heeft u iets wat leuk
is voor het programma Velsenarij,
neem dan contact op met Leny Ketting van de redactie: lenyketting@
zonnet.nl.

Klaverjassen
bij Otte

IJmuiden - Zondag 18 mei organiseert Otte Verhuur aan de Bik en
Arnoldkade 7 in IJmuiden de laatste
klaverjasmarathon van dit seizoen.
Inschrijven kan tot 10.00 uur, de zaal
is open om 09.00 uur. De kosten bedragen 8 euro, inclusief barbecue
en koffie. Tevens is er een loterij met
mooie prijzen.

Velserbroek - De politie heeft zondag een 52-jarige vrouw uit Velserbroek en een 43-jarige man uit
IJmuiden aangehouden in de omgeving van het Nieuweland. Tijdens een burenruzie bleek een viertal personen in beschonken toestand de nodige scheldpartijen te
veroorzaken, er was met een hark
gedreigd en met een bloempot gegooid. De grootste onruststokers
werden door de politie rond 22.15
uur aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau. De IJmuidenaar probeerde in het politiebureau
een politieman te schoppen en hij
werd wederom onder controle gebracht. Beiden werden ingesloten.

site aangeboden door Kinsquare
en Slem. De derde plaats ging naar
Wavezero, waarmee ze een optreden wonnen op het Visbakfestival
op 8 juni in Wijk aan Zee. De overige prijzen gingen naar Chapter 9
syndrome (optreden op Young Art
Circus op 5 juli in Beverwijk), Johnny Knows (optreden in de Nozem en
de Non in Heemskerk) en Cellphyll
(fotosessie met Riet Molenaar).
De IJmond Popprijs is een samenwerkingsverband tussen Beeckestijnpop en Stichting Kunst en Cultuur Beverwijk. Dit project wordt
ondersteund door Corus en de
gemeenten Velsen, Beverwijk en
Heemskerk. Het succes van dit jaar
zal zeker leiden tot nieuwe initiatieven. Zo zal de website van de
IJmond Popprijs verder ontwikkeld
worden tot de database voor de
IJmondse popmuziek en daarmee
een bron zijn voor de nieuwe editie
in 2009. Maar eerst zijn de finalisten
deze zomer natuurlijk nog volop te
bewonderen op de diverse festivals
in de IJmond. Meer info op www.
ijmondpopprijs.nl

Veertien auto’s
vernield

IJmuiden - De politie heeft vorige
week zaterdagavond een 19-jarige
en 20-jarige IJmuidenaar aangehouden op verdenking van de vernieling van meerdere autospiegels in
de omgeving van de Grahamstraat.
Na onderzoek bleek dat op de route Planetenweg, Grahamstraat, Fahrenheitstraat, Snelliusstraat, Roemerstraat, en de Marconistraat ten
minste 14 auto’s beschadigd waren.
De 20-jarige IJmuidenaar heeft bekend de vernielingen gepleegd te
hebben. De man vertelde uit woede
de autospiegels te hebben stuksgeslagen. De IJmuidenaar heeft bij de
politie aangegeven dat hij de schade aan de gedupeerden wil vergoeden. Inmiddels zijn diverse aangiften bij de politie binnengekomen.
De 19-jarige IJmuidenaar en vriend
van de verdachte bleek geen vernielingen te hebben gepleegd en
had geprobeerd zijn vriend te kalmeren, hetgeen niet lukte.

Aanhoudingen
op boulevard
IJmuiden - Op de Kennemerboulevard heeft de politie drie IJmuidenaren aangehouden in de leeftijd van
19 tot en met 33 jaar. Na beledingen
en een woordenwisselingen bleken
er over en weer klappen te zijn uitgedeeld. De 33-jarige IJmuidenaar
die was aangehouden bleek nog
een aantal boetes te moeten betalen van ruim 900 euro.

Expositie
kunstencentrum Drankrijders
IJmuiden - De cursisten van het aangehouden
Kunstencentrum hebben naar aanleiding van het luisterboek, Annie, van Kees van Kooten, schilderijen gemaakt. Deze zijn te zien in
de Centrale Bibliotheek van Velsen
in de hele maand mei.

IJmuiden - De eerste finale van de
IJmond Popprijs was zeer geslaagd
te noemen. De nieuwe opzet heeft
duidelijk voldaan aan de verwachtingen, getuige het hoge niveau van
de bands en de goede bezoekersaantallen. De Popprijs bestond uit
drie voorronden en de finale die zaterdag in het Witte Theater plaatsvond. Het zware gitaargehalte had
deze keer de overhand, blijkbaar
loopt daar veel talent van rond in
deze regio.
De IJmond Popprijs is een competitie voor de bands en dat bleek ook
wel uit de enorme prijzenpot. Alle
bands gingen met een mooie prijs
naar huis. De overtuigende winnaar
werd Pound uit IJmuiden. Deze metalband ging er met de hoofdprijs
vandoor: optreden op het hoofdpodium van Beeckestijn Pop op 14 juni en studiotijd. Dat laatste kon de
band ook goed gebruiken omdat
ze al voorbereidingen aan het treffen zijn voor hun eerste album. De
tweede prijs was weggelegd voor
Grumble, deze band mag het Oxypodium openen en krijgt een web-

Regio - De politie heeft tot zondagochtend 13 drankrijders aangehouden. Drie van hen bleken zo ernstig
onder invloed, dat zij direct hun rijbewijs moesten inleveren.

Bijzonder foto’s en objecten uit deze turbulente periode van Velsen kunt u
thans zien in een kleine expositie die in het IJmuider Zee- en Havenmuseum
is ingericht

Oorlogsexpositie in het
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuseum herdenkt met een kleine expositie de periode 1940 – 1945 toen
de Tweede Wereldoorlog ook in Velsen in volle hevigheid woedde.
Bij het uitbreken van de oorlog was
in Velsen het 42e regiment Infanterie gelegerd. Allerwegen bereidde
men zich voor de vijand het hoofd
te bieden: schaarse batterijen bestookten de Duitse vliegtuigen en
tussen de pieren en in het Noordzeekanaal werden mijnen afgeworpen. De havenmond en ook het achterliggende havengebied werden
versperd met schepen. Hieronder
waren het s.s. Jan Pieterszoon Coen
en het s.s. Van Rensselaer. Dit laatste schip was tussen de pieren op
een mijn gelopen.
Op 16 mei kwamen de Duitse bezettingstroepen in IJmuiden aan. Een
eindeloze rij voertuigen. Honderden
auto’s werden ondergebracht in de
vishallen.
Duidelijk werd dat IJmuiden een
marinefunctie was toebedacht, een
belangrijke plaats binnen de Atlantikwall.

IJmuiden werd geteisterd: voor
schootsveld werden woonwijken afgebroken en de Britse luchtmacht
bombardeerde talloze malen alle Duitse steunpunten in IJmuiden.
Ook de Hoogovens en de PEN-centrale waren doelwit voor bombardementen. Door al deze aanvallen verloren vele burgers lijf en goed.
Toen op 4 mei 1945 Nederland vrij
was, waren er in Velsen nog veel
moeilijkheden met de Duitsers. Nederland was vrij, maar IJmuiden eigenlijk nog niet. Pas op 6 mei waren
de Duitsers bereid om, onder voorwaarden, de strijd te staken. En op 8
mei konden de Canadese bevrijders
worden toegejuicht.
Bijzonder foto’s en objecten uit deze
turbulente periode van Velsen kunt
u thans zien in een kleine expositie
die in het IJmuider Zee- en Havenmuseum is ingericht. De expositie
loopt tot eind juni 2008.
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is gevestigd aan de Havenkade
55 te IJmuiden en telefonisch bereikbaar op nummer 0255-538007.

Witte Theater

De FriFraries terug naar af
‘Hotel Midlife’

Aluin speelt ‘Hotel
Midlife’ in Witte Theater
IJmudien - Donderdag 15 mei om
20.30 uur speelt theatergroep Aluin
het stuk ‘Hotel Midlife’ in het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden.
Ouder worden is een terminale aangelegenheid met ontmoedigende
bijverschijnselen. Als je jong bent
weet je nog niets, maar als je oud
bent wordt er niet meer naar je geluisterd. Vier mannen vormden vroeger een popband. Ze hadden één
hit. Na 20 jaar komen ze weer bij
elkaar om op een Retro-festival te
spelen. In de dagen daaraan vooraf-

gaand komen ze in een hotel bijeen
om zich voor te bereiden. Iedereen
is veranderd, of zou dat moeten zijn.
Erg soepel loopt het dan ook niet.
Zijn de keuzes die de bandleden in
hun leven hebben gemaakt bepalend voor het succes van hun comeback? Een verblijf in Hotel Midlife leidt tot hernieuwde kennismaking, irritaties en reflectie. Het wordt
nooit meer zoals vroeger. Spel: Gabby Bakker, Arend Brandligt, Marcel
Roelfsema en Dennis Coenen.
www.aluin.nl Toegang 11 euro of 9
euro met WT-pas.

IJmuiden - Vrijdag 16 mei om 22.30
uur zullen de FriFraries optreden in
het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Na afloop van de film zullen de
FriFraries vanavond enkele van hun
mooiste liedjes ten gehore brengen.
In de wijde omgeving van IJmuiden
is de band met grote regelmaat te

bewonderen.
Maar vanavond gaan zij terug naar
de basis, puur, zonder ritmesectie,
maar mèt Rien Weijer (zang), Frits
Rijperman (gitaar) en Frank Barnhoorn (toetsen).
Tijdens dit intieme optreden spelen
zij nummers van Trio Bier tot Shaffy.
Toegang gratis

Nieuwe Protestantse
Gemeente in IJmuiden
IJmuiden - De Gereformeerde Kerk
van IJmuiden en de Hervormde Gemeente IJmuiden-Zuid zijn voornemens zich te verenigen tot de Protestantse Gemeente te IJmuiden,
waarbij ook hun diaconieën worden verenigd tot de diaconie van die
Protestantse Gemeente.
Het voorgenomen besluit tot vereniging alsmede de laatst vastgestelde
jaarrekeningen van die gemeenten
en van de betrokken diaconieën liggen ter inzage op het adres van de
scriba, de heer J. Geschiere, Havenkade 5 te IJmuiden en kunnen aldaar worden ingezien.

Een eventuele schuldeiser van (een
of meer van) een der te verenigen
gemeenten en/of van (een of meer
van) de betrokken diaconieën kan
tot een maand na deze publicatie
bezwaren tegen het voorgenomen
besluit inbrengen bij de classicale
vergadering van Haarlem, per adres
Spaarnestraat 14, 1946 AW Beverwijk, waarbij moet worden aangegeven waarom naar zijn inzicht door
de vereniging zijn verhaalpositie
wordt benadeeld.
Nadere inlichtingen kunnen worden
verkregen bij de heer J. Geschiere,
Havenkade 5, 1973 AH IJmuiden.

Een van de bewerkte kamerschermen in de foyer

Expositie in Stadsschouwburg
IJmuiden - De docenten van het
Kunstencentrum zijn zelf ook allemaal beeldend kunstenaar. Zij hebben een expositie ingericht in de
foyer van de Stadsschouwburg Velsen. Naast eigen werk staan daar
kamerschermen, die bewerkt zijn.
Dat is op heel diverse manier gebeurd.
Ludie Bakker bijvoorbeeld, die schilderles geeft, verwerkte de kaart van
Nederland op haar scherm met zeil-

tjes. Dominique Steinmeijer, die haar
cursisten de kunst van het edelsmeden bijbrengt, ging met koper aan
de gang. Hilde Groen, docent keramiek, bewerkte zelfs rubberen handschoenen op haar scherm en Merit
Koops verwerkte een overhemd.
Het zijn bijzondere schermen geworden die heel mooi zijn om te
zien. De kunstwerken blijven de
maanden mei en juni in de foyer van
de schouwburg.
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Stichting Pro Telstar opgericht

Tom Zoontjes blijft bij
StormvogelsTelstar
IJmuiden - StormvogelsTelstar kan
volgend seizoen ook weer beschikken over Tom Zoontjes. De doorzetter Tom Zoontjes, het eerste jaar
2006/2007 gehuurd van AZ en sterk
gestart in de IJmond, kreeg vervolgens een hardnekkige peesbladblessure.
Zoontjes (23) speelde afgelopen seizoen op amateur-basis bij StormvogelsTelstar met de mogelijkheid om
een contract te verdienen. De eerste helft van het seizoen stond onder leiding van clubarts Ron Peters,
fysiotherapeut Paul de Vlugt en verzorger Ton Offerman nog in het te-

ken van zijn herstel. Eenmaal fit en
opgenomen in de selectie van Luc
Nijholt en zijn mannen ging Zoontjes de concurrentiestrijd aan om
zich via het beloftenteam in de basis te spelen. Vervolgens speelde de
Castricummer, verdedigend in de
linkerzone, een paar prima wedstrijden. Zoontjes kan echter ook heel
goed als linkervleugelverdediger uit
de voeten maar zijn voorkeur gaat
uit naar de voorstopperpositie.
Na een succesvolle operatie en weer
helemaal opgetraind tekent Zoontjes in zijn derde jaar voor het eerst,
een eenjarig contract, bij Telstar.

Regio - A.V Suomi organiseert zondag 25 mei, de 68ste Pim MulierRun2Dayloop. De Startlocatie is
Sportpark Groeneveen in SantpoortNoord. De Wegwedstrijd van 15 km
start om 11.00 uur. De start van de
trimlopen zijn voor de 15 km eveneens om 11.00 uur, voor de 5 km en
10 km om 11.05 uur. De Pupillenloop
van 1 km start om 11.10 uur.
De geschiedenis van de Pim Mulierloop gaat terug tot 1878. Deze eerste atletiekwedstrijd in Nederland
werd toen in de gemeente Velsen
gehouden. Na 59 jaar vond, op vrijwel dezelfde locatie de tweede editie plaats waarbij de winnaar van
de eerste editie, Pim Mulier, zelf het
startschot loste. Suomi brengt tot
op de de dag van vandaag de grote
sporter Pim Mulier hulde, door elk
jaar weer de Pim Mulier-Run2Dayloop te organiseren. Met als hoofdsponsor Run2Day Haarlem.
Voorinschrijven kan via www.inschrijven.nl tot en met 15 mei. Na-inschrijven voor alle afstanden is mogelijk op de wedstrijddag op Sportpark Groeneveen vanaf 9.30 uur tot

een kwartier voor aanvang. Afhalen
van de voorinschrijving is ook mogelijk op zaterdag 24 mei van 14.00
tot 16.00 uur.
Geldprijzen zijn er voor de categorieën: Heren, Heren 35, Heren 40,
Heren 50, Heren 60, Dames, Dames 35, Dames 50. en voor de overall winnaar is er de Pim Mulier-Run2Dayloop wisselbeker. Tevens zal er
een prijs zijn voor de beste regioloper, de Run2Daybokaal. Alle deelnemers ontvangen een herinnering.
Er zal gelopen worden met startnummer/chipregistratie voor alle
deelnemers. Alle deelnemende lopers worden opgenomen in een uitslagenlijst die na afloop op het internet gepubliceerd zal worden.
Deze loop wordt gesponsord door
RUN2DAY, de complete hardloopwinkel.
Bereikbaarheid sportpark Groeneveen per trein station Driehuis; bus
Haarlem- IJmuiden, lijn 75; auto A22
afslag Santpoort/Driehuis, bij rotonde rechtdoor rijden. Na 200 meter
rechts, afslag Groeneveen. Algemene informatie: www.avsuomi.nl.

SGIJ team K kampioen
Pim Mulier-Run2Dayloop van Noord-Holland

Regio - Na vorig jaar al de voorrondes te hebben gewonnen, zijn de waterpoloërs van SGIJ team K dit jaar na tien gespeelde wedstrijden en met veel
overmacht eerste geworden in de strijd voor het Noord Hollands kampioenschap. Het SGY team K bestond uit Dani Heymeriks, Mout Huijboom, Nina
Irambona, Rik Hofland, Jurrian Drijver, Niels Heinemeyer, Jason Michel, Jordy Mooij en tot slot Izmay Aukes. Het is jammer dat dit goed op elkaar ingespeelde team uit elkaar gehaald word om gedeeltelijk bij een ouder en een
jonger team te worden ingedeeld. Ook de coaches Pim Gaasbeek en John
Mooij worden hierbij bedankt voor hun inzet.

Velsen-Zuid - Op 16 april 2008 is
door een zevental regionaal operende bedrijven de Stichting Pro Telstar
opgericht. Op initiatief van de Raad
van Commissarissen van Telstar
1963 N.V. zijn de bedrijven bereid
gevonden founder te worden van de
Stichting Pro Telstar. Via de stichting
hebben de founders gelden ter beschikking gesteld waarmee de financiële positie van Telstar voor de
korte termijn is zeker gesteld. Hiermee is één van de belangrijke stappen gezet naar een degelijke toekomst voor de Witte Leeuwen uit
Velsen-Zuid.
De founders van de Stichting Pro
Telstar zijn: Holleman Santpoort,
Schot Alkmaar, Jan de Wit Group
Haarlem, Swanlake Consultants,
Ovenbouw Holland Velsen-Noord,
Zwart Techniek IJmuiden en Hammerstein/Davio IJmuiden.
De Stichting Pro Telstar zal binnenkort, mede in het kader van de ontvlechting van Stormvogels en Telstar,
als enig aandeelhouder van Telstar

1963 N.V. gaan optreden. Pro Telstar heeft inmiddels een onafhankelijk bestuur benoemd, bestaande uit
de heren Jack Peeters, Bart Mendel
en Fred van Dam. Er is tevens een
Raad van Toezicht welke bestaat uit:
Cees van der Horst, Walter de Wit,
Gijs Schot, Ton Zwart, Peter Mantje
en Antonio Hammerstein.
Pro Telstar is ervan overtuigd dat de
toekomst van de club ook door het
bereiken van een samenwerkingsovereenkomst met AZ en de binnenkort te realiseren Westribune
met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Daardoor hebben een
aantal bedrijven inmiddels een financiële sponsorbijdrage voor de
komende seizoenen aan de Witte
Leeuwen toegezegd.
Pro Telstar heeft een groot vertrouwen in de Raad van Commissarissen, directie en management van
Telstar en heeft bijzondere waardering voor de wijze waarop zij de club
in de afgelopen maanden door een
moeilijke periode heeft geloodst.

Programma Velsen Centraal

Ontvlechting
Stormvogels en Telstar
Velsen - In de rubriek Velsen Centraal van Seaport TV wordt deze
week aandacht besteed aan de ontvlechting van de voetbalfusie tussen de betaalde voetbalorganisatie
Telstar N.V. en de amateurclub IJVV
Stormvogels.
Pieter de Waard, de algemeen directeur van de betaalde tak, gaat in
op de oorzaken en de gevolgen van
de scheiding tussen de voetbalcubs.
Ook de voorzitter van de amateurtak, Nico Stoker is uitgenodigd voor
dit studiogesprek, dat op donderdag 8 mei om 12.00 uur opgenomen
wordt in de theaterzaal van de bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden. Gespreksleider is Jac. Zuurbier,
de eindredacteur van het televisieprogramma.
Van belang zijn de motieven voor de
nieuwe start van Telstar, dat in 1963
ontstond uit het kampioenselftal
van VSV en de semiprofs van Stormvogels. Zowel de accomodaties van
Schoonenberg als het bezoek aan
de wedstrijden waren het afgelopen
seizoen matig te noemen. Daarnaast
was er een exploitatietekort van een

half miljoen euro. Inmiddels is dit tekort door een aantal sponsoren betaald. Hoe gaat de samenwerking
met AZ er uit zien?
Betreft dit alleen de jeugdopleiding
of wordt Telstar een satellietploeg
van AZ, vergelijkbaar met de samenwerking tussen Feijenoord en
Exelsior in Rotterdam? De jeugdafdeling van de amateurs van Stormvogels moet geheel nieuw opgezet
worden. Hoe denken de blauwwitten dit te gaan doen?
Wordt het gedregadeerde eerste
team versterkt? Komt er weer een
zaterdagafdeling op sportpark Zeewijk?
Deze en andere onderwerpen zijn
te zien en te horen in de uitzendingen op vrijdagavond 7 mei, zaterdagavond 8 mei en maandagavond
10 mei om 18.00 uur. Kijkers kunnen
deze uitzendingen van Velsen Centraal onder de regie van Edwin Woning zien via de Velser TV-kabel op
S12++ (frequentie 240 mHz) en de
internetsite van Seaport TV. Nadere bijzonderheden staan op de teletekstpagina 331 van Seaport TV.

De laatste thuiswedstrijd wint Akrides

De korfballers zien er keurig uit in hun nieuwe outfit

Nieuwe outfit voor DKV
IJmuiden - Zaterdag 26 april was
voor korfbalvereniging DKV een bijzondere dag. Na de reguliere competitiewedstrijden was het tijd voor
het sponsorschieten. De club wil
graag een nieuwe keuken. De rest
van de kantine en kleedkamers is al
opgeknapt. Heel veel jeugd en aantal senioren moesten in vijf minuten zoveel mogelijk scoren. Na het
sponsorschieten was het tijd voor
de uitreiking van de nieuwe kleding

voor de jeugd.
Met de donatie van het Schipholfonds heeft de club prachtige trainingspakken voor de junioren en
aspiranten aangeschaft. De pupillen
en welpen zijn in leuke oranje sweaters gestoken.
Met dank aan de sponsor Klüh (service management en personele
diensten) hebben ook de jeugdtrainers en coaches een mooi presentatiepak gekregen.

Akrides wint van MSV
IJmuiden - De heren van Velser Basketbal Club Select Windows Van der
Vlugt Akrides hebben afgelopen zaterdag hun laatste wedstrijd van het
reguliere seizoen thuis in de eigen
Sporthal IJmuiden-Oost met 93-73
gewonnen van ranglijstaanvoerder
MSV Basketbal uit Noordwijk. Akrides liet tegen MSV zeventien driepunters op het wedstrijdformulier
noteren en won voor de zesde keer
op rij. De formatie van coach Kees

Amama won in totaal zeventien
wedstrijden dit seizoen en daartegenover stonden zeven nederlagen.
Akrides is daarmee in de reguliere
seizoen op de derde plaats van de
ranglijst van de Promotiedivisie van
de Nederlandse Basketbal Bond geëindigd.
Aankomend weekend gaat Akrides
in Sporthal ’t Vledder in Meppel in
de Final Four strijden om het kampioenschap.
Links Rombout van Amstel

Rombout van Amstel wint
zilver in St. Petersburg

Goed nieuws VV IJmuiden
IJmuiden - Naast het goede nieuws
dat de junioren A1, C4 en D1 nog
volop in de running zijn voor de titel, is het competitiehoofdstuk
2007/2008 voor alle overige IJmuiden-teams inmiddels voltooid verleden tijd. Met spanning wordt binnen de club de verrichtingen van
genoemde jun-teams afgewacht
terwijl ook nog met een (met uitzondering van A-1) schuin oog naar de
verrichtingen van de concurrentie
moet worden gekeken.
Dan werd al eerder gemeld dat ook
de VV IJmuiden in het bezit is van
een defibrillator, het apparaat waarmee een stilstaand hart via een
elektrische schok weer op gang kan
worden geholpen. Nu kan de vereniging melden dat inmiddels een
twintigtal leden geschoold is in de
bediening van dit apparaat en hiervoor het certificaat van bekwaamheid heeft ontvangen! Daarnaast
nog een goed bericht over het aantal clubbestuurders. De in de weekbladen Jutter/Hofgeest, alsook in
het eigen clubblad de Spil gedane oproep aan leden en/of ouders
van jeugdleden om zich kandidaat
te stellen voor een bestuursfunctie
bleef niet zonder resultaat. Dat deze
oproepen echter zoveel succes zouden hebben had niemand voor mogelijk gehouden. Al meteen stelden
de heren Gian Zandona, Michiel
Spierenburg en Toon Bax zich als
aspirant bestuurders beschikbaar
om tot de e.v. ledenvergadering - in
het najaar - al stagelopend ervaring
op te doen om daarna officieel als
verenigingbestuurder te worden be-

noemd.
De heer Toon Bax zal zich als jeugdvertegenwoordiger niet alleen samen met jeugdbestuurder Nol van
Hooff en jeugdsecretaris Wiebe Jaspers, maar ook met nieuwkomer
Gion Zandona, gaan bezighouden
met een nog betere uitstraling van
de club, zowel in als extern. Aspirant
bestuurder Gion Zandona heeft z’n
bestuurdersideeën al aan de voorzitter overhandigd. Aspirant-bestuurder Michiel Spierenburg gaat,
het liefst samen met een medebestuurder, nadenken over het wedstrijdsecretaris om deze taak (na
vertrek van de huidige functionaris
Jules Dunselman in de herfst) van
hem over te nemen. De VV IJmuiden
hoopt met de komst van dit ambitieus drietal tot een nog betere verdeling van taken te komen. Bovendien
kan bij 40 procent ander bestuursinzicht - misschien - enige aanpassing in de clubcultuur (zonder daarbij de al ruim 80 jaar geldende normen en waarden aan te tasten) met
zich mee brengen. Hoewel de junioren A1, C4- en D1 nog volop met de
afronding van hun competitie bezig
zijn, wordt het overmorgen ook voor
de senioren erg druk op Schoonenberg. Daar wordt dan weer een volgende editie van het traditioneel bij
mooi weer te houden Gebroeders
van Klink-toernooi gespeeld. Bij de
prijsuitreiking - door Jan en Leo van
Klink - kent dit evenement geen onderscheid in de eerste of negende
prijs, omdat alleen gezellig voetbal met lichte revanche gevoelens - deze dag troef is!

Het trotse team dat kampioen is geworden

VSV F9 is kampioen
Velserbroek - Op zaterdag 26 April
was het dan zo ver; VSV F9 kon
kampioen worden!. OG zat ze op de
hielen en als zw verloren ging de
titel aan hun neus voorbij.
Vol spanning ging het richting Vogelenzang. De supporters waren
mee gekomen want dit wilde toch
niemand missen.
Keeper Nobby had het rustig want
aan de andere kant van het veld was
de tegenstander druk bezig om de
bal uit hun doel te houden. Al snel
scoorde Tristan het eerste doelpunt..
Jari scoorde 0-2 Na een goede
voorzet van Max ging nummer 3 erin.. Tim dacht dat kan ik ook hij nam
een sprintje en ja hoor dat was
0-4. Tristan en Jari zorgden dat het
nog 0-6 werd voor de rust.
Daarna had Nobby z’n keepershandschoenen over gedragen aan Dani
die nu het doel mocht bewaken. De
vermoeidheid was toegeslagen en
de tegenpartij had een goede pep-

talk gekregen. Nobby maakte doelpunt nummer 7. De doelvrouw liet
zich niet kennen toen Jari en weer
eentje bijschoot na een mooie voorzet van Tim, dat werd dus 0-8.
Nu is het genoeg moest vogelenzang gedacht hebben. Ze namen
een sprintje en ja hoor daar ging de
bal het doel in bij Dani. Hoe Isa ook
haar best deed ze kon niet voorkomen dat het 1-8 werd.
Nobby en Jari vonden het allemaal
nog niet genoeg en vlak voor het
einde van de wedstrijd werd het
dan ook nog 1-10. Wat een stand
zeg.. Nog even de penalty’s en dan
kon er gefeest worden. Isa, Max en
Dani scoorden prima terwijl de tegenpartij het in deze beter deed en
hier een score van 4-3 werd bereikt.
Handen Daar was de champagnelimonade. Iedereen was trots op het
behaalde resultaat, wat ook te danken was aan de goede begeleiding
van coach Henk.

Velserbroek - Afgelopen weekend heeft de 11-jarige Rombout van
Amstel uit de Velserbroek deelgenomen aan een groot judotoernooi
in St Petersburg (Rusland). Vanuit
de hele voormalige Sovjet Unie reisden meer dan 1000 judoka’s af naar
St Petersburg om deel te nemen
aan het twaalfde Olympic start judotoernooi. De deelname uit WestEuropa bleef beperkt tot Rombout
en een Engelse judoka. De eerste
drie partijen werden verliepen gelijk
goed en werden met mooie worpen
gewonnen. De vierde partij was te-

gen een sterke jongen uit Mongolië, deze jongen had er een treinreis
op zitten van meer dan 1000 kilometer zodat hij ook erg gemotiveerd
op de judomat stond. Pas in de golden score wist Rombout deze partij
te winnen.
De finale daarna was tegen een jongen uit St Petersburg zelf. Ook deze partij werd pas beslist in de golden score, echter in het nadeel van
Rombout zodat hij op de tweede
plaats eindigde.
Rombout traint bij Ben Rietdijk Sport
in de Velserbroek.

Derde Asfalttoernooi
in Velserbroek
Velserbroek - Op zondag 25 mei
vindt voor de derde keer het Asfalttoernooi plaats in Velserbroek.
Dit is een groot straatvoetbal-evenement op twee velden, georganiseerd
door Buurtsport Velsen en het ambulant jongerenwerk Velserbroek.
Het toernooi is uitsluitend bestemd
voor straatvoetbalteams uit Velserbroek. Zoals de naam al zegt wordt
het evenement gehouden op het asfalt (Zwanebloemplantsoen). Daar
wordt net als vorig jaar gebruik gemaakt van het vaste voetbalveld en
een opblaasbaar veld van tien bij
twintig meter. Het toernooi is ingedeeld in drie leeftijdsgroepen met
elk een andere speeltijd: van 13.00
uur tot 14.30 uur spelen de teams in
de leeftijd van 8 tot 10 jaar oud. Van

14.30 uur tot 16.00 uur zijn de teams
van 11 tot 13 jaar oud aan de beur
en van 16.00 tot 17.30 uur speelt tenslotte de leeftijd 14 tot 17 jaar oud.
Per leeftijdsgroep kunnen maximaal
acht teams toegelaten worden, volgorde van aanmelding geldt.
Je kunt je uitsluitend per team (vier
spelers, één reserve en één keeper) opgeven, uiterlijk vóór zondag
18 mei. Inschrijving is geldig na inleveren van het inschrijfformulier en
betaling van een borg van 10 euro.
Deze wordt aan het team teruggegeven bij verschijnen.
De organisatie is nog op zoek naar
scheidsrechters voor die middag.
Voor verdere informatie: Ad Otten, Buurtsport Velsen, telefoon 0628509999.
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Rico’s zaalvoetbaltoernooi
IJmuiden - Aanstaande vrijdag is
het dan zover, het allereerste officiële Rico’s zaalvoetbaltoernooi in het
Polderhuis in Velserbroek!
Het moet niet zomaar een zaalvoetbaltoernooi worden, maar een toernooi met een doel.
Namelijk het dichter bij elkaar brengen van de jeugd, horeca, portiers
en politie. Het blijkt dat in de praktijk
het respect en tolerantie voor elkaar
ver te zoeken is. Om de kloof tussen
de verschillende groepen kleiner te
maken, heeft het team van Rico’s
besloten om er een sportief evenement van te maken en spelenderwijs
elkaar wat beter te leren kennen.
Rico’s is op dit moment de hotspot
onder de jeugd, iedere week staan
er mensen in de rij te wachten om
van de unieke ambiance en gezellige sfeer te genieten.
Initiatiefnemer, organisator van het
toernooi en de vaste DJ van Rico’s,
Jack Blok, is er dan ook weken mee
bezig geweest om alles op de rails
te krijgen. Hij is meteen gaan mailen

Extensieve begrazing
ongunstig voor ziekte van Lyme

met de politie, gemeente en mogelijke sponsoren om dit toernooi mogelijk te maken toen hij het groene
licht kreeg voor dit toernooi.
Helaas was hij te laat met aanvragen bij de gemeente, maar de politie
gaf wel meteen gehoor.
Zij zien ook het nut in van dit evenement en wilden hier meteen graag
aan meewerken.
Wijkagent Jerry Ramdayal is meteen
aan de slag gegaan om een team
samen te stellen.In totaal doen er 8
teams mee.
Iedereen is welkom om het favoriete team te komen aanmoedigen op
vrijdag 9 mei van 16.00-22.00 uur in
het Polderhuis in Velserbroek.
Na afloop zal de prijsuitreiking om
23.00 uur plaatsvinden in Rico’s aan
de Kennemerlaan 44 in IJmuiden
met live optredens van Rocky Vosse
en een mystery quest, die nog even
geheim blijft.
Rico’s opent om 22.00 uur de deuren en de entree is gratis. Voor meer
informatie: www.ricos.nl

Art Nouveau & Art Deco
Dagen in Haarlem
Haarlem - Zestien specialisten op
het gebied van toegepaste kunst uit
de art-nouveau- en art-deco-periodes (1880-1930), twaalf uit Nederland en vier uit Duitsland plus een
kunstboekenantiquariaat nemen op
15, 16, 17 en 18 mei aanstaande deel
aan de zevende De Art Nouveau &
Art Deco Dagen in
de Frankestraat 31
tot en met 39 in
Haarlem
Van twee nieuwe
deelnemers is er
één met een uitgelezen collectie
Amerikaanse
art
nouveau. Door de
lage
dollarkoers
zijn objecten van
de Tiffany Studio’s
en de Handel Company voor de eurozone
aanzienlijk goedkoper geworden. Het blijven kostbare objecten, die tot voor
kort onbetaalbaar
waren. In de collectie van Atlantic
Antique, die voor het eerst aan een
beurs in Nederland deelneemt, onder andere een aantal bijzondere lampen (afbeeldingen in de bijlagen) die gemiddeld 25.000 euro
kosten. Grootse kwaliteit voor een
nu redelijke prijs.
Rozenburg plateel heeft internationale allure en is het duurste plateel
uit de art-nouveau-periode. Twee
deelnemers, Galerie Gethmann (gespecialiseerd in Rozenburg aardewerk) en Proportio Divina (gespecialiseerd in Rozenburg eierschaalporselein) hebben ieder weer een
prachtige collectie kunnen samenstellen. Beide galerieën hebben overigens verleden jaar tijdens de zesde

De Art Nouveau & Art Deco Dagen
objecten aan musea verkocht, waaronder een bijna 40.000 euro kostende dekselvaas aan het Gemeentemuseum Den Haag.
Zeker 40 tot 50 procent van de aangeboden objecten ligt in de prijsklasse tot circa 1000 euro. Onder
deze objecten natuurlijk
veel fabrieksmatig in bepaalde oplages
geproduceerde objecten, maar
ook een grote
hoeveelheid
eenmalige
voorwerpen.
Fabrieksmatig
wil overigens
niet zeggen
dat het kwalitatief niks is,
in tegendeel,
het is vaak
werk van belangrijke ontwerpers gemaakt
voor
een toentertijd al relatief groot geïnteresseerd publiek. Dus ook hier
kwaliteit voorop.
De Art Nouveau & Art Deco Dagen, Frankestraat 31 t/m 39, Haarlem. Openingstijden: donderdag 15
mei: van 16.00 tot 20.00 uur, vrijdag
18 mei, zaterdag 19 mei en zondag
20 mei van 11.00 tot 18.00 uur.
Toegangsprijs: 6 euro (inclusief catalogus), kinderen onder de 12 jaar,
mits onder begeleiding, gratis. Bereikbaarheid: NS Station Haarlem
op circa 15 minuten loopafstand.
Parkeergarages: Kamp, Raaks, Station, Houtplein en Damstraat op gemiddeld 10 minuten loopafstand.

Drie jubilerende
shantykoren vieren feest
Velsen - Dit jaar vieren drie IJmuidense shantykoren Grace Darling,
Nelson’s Blood en Nortada hun 10jarig bestaan.
Vrouwenshantykoor Grace Darling
werd 17 februari 1998 opgericht in
de huiskamer van Wil Kramer maar
door het groeiende aantal leden
moest het koor al gauw uitwijken
naar een grotere locatie. Grace Darling heeft haar naam ontleend aan
de dochter van een Engelse vuurtorenwachter. Grace heeft in haar
korte leven, zij werd slechts 27 jaar,
schipbreukelingen gered. In 2002
gaf Wil Kramer het dirigeerstokje over aan Hinke Hillege. Shanty’s
zijn liederen die gaan over zee, hard
werken, drank en vrouwen maar
ook over heimwee. Heimwee naar
de vrouwen aan de wal. Met veel inlevingsgevoel en het voorbeeld van
de echte Grace vertolken de achtentwintig zangeressen al tien jaar
lang deze mannelijke shanty’s met
heel veel enthousiasme en plezier.
Samen met accordeonisten Anja
van der Reep en Els Duinmeijer verzorgen de dames veel optredens zowel binnen als buiten de regio.
Shantymen Nelson’s Blood ontstond op 22 maart 1998. De groep
bestaat uit negen zangers met muzikale ondersteuning van Hein Zonneveld. Nelson’s Blood heeft zich als
doel gesteld het traditionele werklied te zingen. Zij vertolken hoofdzakelijk Engels en Frans repertoire.
Sinds haar oprichting heeft het koor

zowel in het binnen- als buitenland
veel bekendheid gekregen. Nelson’s Blood heeft twee cd’s uitgebracht. Een derde cd is in de maak
en zal in juni uitgebracht worden.
Op 4 oktober van dit jaar geeft Nelson’s Blood een jubileumconcert in
Stadsschouwburg Velsen.
Het laatste deelnemende koor is
Shantykoor Nortada, dat op 2 september 1998 werd opgericht. De
naam van de groep staat voor Noordenwind in het Portugees. De groep
telt achttien zangers en drie vrouwelijke accordeonisten en staat onderleiding van dirigent Arno Hillege,
de zoon van de dirigente van Grace
Darling. Dit jaar heeft Nordada een
donatie gekregen van het Schipholfonds voor het maken van hun
tweede cd en zal het koor eind van
het jaar in nieuwe outfits verschijnen.
Het repertoire van Nortada bestaat
voornamelijk uit shanty’s maar ook
wel uit een lekkere smartlap en andere vrolijke nummers die met de
zee te maken hebben.
Alle drie de bovengenoemde koren zijn in 1998 opgericht en daarom hebben zij besloten dit samen
te vieren met een groot concert op
donderdag 29 mei om 20.00 uur in
het Witte Theater.
De opbrengst van dit concert is bestemd voor Stichting O.I.G./I.H.D.
Er zijn nog enkele kaarten voor dit
concert verkrijgbaar. Inlichtingen:
Jan Oosterlee via 0255-514498.

Sabine Dekker woonde tot haar zevende in het IJmuidense Zeewijk,
verhuisde daarna naar Velsen-Zuid
en ze ging in Driehuis naar school.
Drie jaar geleden besloot ze, de consumptie-maatschappij zat geworden, het roer om te gooien in Frankrijk. Daar woont ze samen met haar
Franse man Thierry en hun zoon Cédric in de Drôme. Ze hebben daar
een Chambre d’Hôtes (pension). In
deze rubriek vertelt zij over hun dagelijkse beslommeringen.

slag in het vroegere woonhuis van
zijn ouders. Alles is nog in de oude
staat: meubels, oude kledingstukken
en wandversieringen, alsof er gisteren nog iemand woonde. Uiteraard
alles onder het stof. Afijn de ruimte kon goed warm gestookt worden
met een open haard. Dat is belangrijk om het deeg te laten rijzen. Het
was er echt heel warm! Een originele oude houten deegbak werd aangestuurd door een oud motortje. Of
het technisch verantwoord was, laat
ik in het midden, maar het hoefde
gelukkig niet met de hand! Na een
half uur te hebben staan draaien,
hebben we het deeg in mandjes
gedaan om te laten rijzen. Het was
inmiddels 15.00 uur. Om 18.00 uur
was ik samen met Thierry en Cedric
weer paraat om de mandjes met het
deeg naar de broodoven buiten te
brengen. Zo snel mogelijk, want anders zakt het deeg in! Intussen haalde de boer het overgebleven hout
en de as uit de oven en maakte hem
schoon met een lange stok met een
natte lap. Er kwam een gigantische
hitte vanaf. De oven was op temperatuur. De broden werden in de
broodoven geplaatst en vervolgens
in één uur gaar gebakken. Intussen
gingen wij aan het aperitief. Controleren of het gaar was, werd gedaan
door er op de onderkant op te kloppen. Het moest een beetje hol klinken. Als beloning kregen we een
brood mee naar huis. Het was inmiddels 21.00 uur.
sabine@pauroux.com

Regio - Regelmatig krijgt PWN de
vraag of de integrale, extensieve
begrazing in de duingebieden met
koeien en paarden er niet toe leidt
dat er meer teken komen en dat
daardoor de kans op besmetting
met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt niet groter wordt.
Deze vraag leefde elders ook en er
is in 2005 wetenschappelijk onderzoek gedaan met verrassend resultaat: in begraasde gebieden komen
niet alleen minder teken voor maar
ze waren ook vier tot zes maal minder besmet.
Gevoelsmatig zou je verwachten dat
koeien en paarden voor veel teken
een welkome bloedmaaltijd betekenen, waardoor hun overlevingskans
toeneemt.
Ook zouden, door vermenigvuldiging van bacteriën in het koeienlichaam, nog onbesmette teken besmet kunnen worden. En tenslotte
zouden de grazers al dwalend door
de duinen kunnen zorgen voor een
verspreiding van de teken.
In 2005 is onderzoek gedaan in een
natuurgebied met een extensieve begrazing met Schotse Hooglanders, in de Vogezen (noordoost
Frankrijk). De onderzoekers vergeleken onderzoeksgebieden binnen
het graasgebied en vlak daarbuiten
met elkaar. Ze vingen en telden teken en keken hoeveel teken besmet
waren met de bacterie die de ziekte
van Lyme veroorzaakt.
De resultaten waren opvallend en
positief: buiten het begraasde gebied waren de onvolwassen teken
vier maal zo vaak besmet als binnen
de begrazing. Bij de volwassen teken was dit zelfs zes maal zo vaak.
Verder waren er in het begraasde
gebied circa 50 procent minder teken dan in het niet begraasde gebied.
De onderzoekers geven de volgende verklaringen: 1. de Hooglanders
hadden weliswaar teken, maar de
bacteriën kunnen zich niet vermenigvuldigen in hun lijf. Daardoor
werken de hooglanders als een
soort val. Teken raken hun bacteriën
kwijt en kunnen dus geen mensen

meer besmetten. Niet-besmette teken kunnen wel bloed uit het koeienlichaam zuigen maar daar zitten
dus geen bacteriën die Lyme kunnen overdragen in.
2. in begraasd gebied werden veel
minder teken gevangen. Dit kwam
door het graasgedrag van de hooglanders. Door het kortere (want afgegraasde) gewas wordt het te
droog in de begroeiing en in de bodem. Daar kunnen jonge teken absoluut niet tegen.
3. mogelijk komen er door de begrazing ook minder (woel)muizen. Zij
zijn de belangrijkste gastheer omdat de bacteriën zich in muizen wel
kunnen vermenigvuldigen.
4. uit meerdere onderzoeken was
al bekend dat begrazing tot minder
muizen kan leiden. Teken moeten
dan hun bloedmaal meer uit grote
grazers (koeien) halen, waardoor
de bacteriën dus weer in de ‘val’ terecht komen.
De Lyme-bacterie kan zich ook niet
in konijn, ree en damhert vermenigvuldigen. Een flinke stand van deze
dieren zou dus ook gunstig voor een
lage besmettingsgraad onder teken
moeten zijn.
Maar omgekeerd hangt de toename van Lyme misschien samen met
de enorme afname van de konijnenstand door twee ziektes. Want
het gevolg daarvan is meer grassen
en struiken in het duin en daardoor
een vochtiger microklimaat: gunstig
voor tekenlarven.
Al met al onderzoek met een verrassende uitkomst. Extensieve begrazing is dus ongunstig voor teken
en zorgt daardoor voor een geringere kans op besmetting met Lyme.
Daar komt nog bij dat door de voorkeur van grazers om de bermen van
duinpaden kort te houden, de kans
dat bezoekers überhaupt een teek
oplopen, ook vermindert.
Tenslotte: teken zitten overal, dus
eventuele verspreiding door grazers voegt niets toe. Bovendien is de
kans dat een volgezogen teek in een
korte, droge (dus ongeschikte) vegetatie terechtkomt, dankzij de begrazing steeds groter.

Van Lent Band
in de Halve Maan

Santpoort-Noord - Zondag 18 mei
speelt de Van Lent Band in de Halve Maan in Santpoort- Noord. Deze vijfmansformatie rondom de drie
broers Kees, Gerard en Jacques van
Lent is recent uitgebreid met zangeres Sylvia Brandse. Zij zal ook
dit optreden een deel van de zang

voor haar rekening nemen. Arthur
Alphenaar speelt toetsen en Rafael
Fernandez bast.
De Van Lent Band speelt hoofdzakelijk funk en soulcovers. Goed
dansbaar en aangenaam voor het
oor van een groot publiek. Aanvang
17.00 uur.

Toneelgroep Advendo

‘Mussen en Zwanen II’
in het Witte Theater

IJmuiden - Dinsdag 20 en woensdag 21 mei om 20.30 uur staat Advendo op het toneel bij het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden. Zij spelen het toneelstuk
‘Mussen en Zwanen II’.
Een stuk dat vol zit met ironie,
scherp is en met veel vaart is geschreven.We zien twee stellen: Ger
en Emmy, Frederik en Anna. Ger is
een neuroot met een heimelijk verlangen. Emmy een bitch die een
kind wil. Frederik wordt het liefst
met rust gelaten, maar is getrouwd
met Anna, die zielsveel van hem
houdt, daar vervolgens niets voor

terug krijgt en wraak neemt. Het
stuk schept een lachwekkend beeld
van onze tijd en onze relaties, immers, alles kan tegenwoordig, we
kijken nergens meer van op. Tegelijkertijd roept datzelfde gedrag toch
ook heimelijke vragen op, zoals bijvoorbeeld de vraag wat wij, mensen, eigenlijk zijn voor elkaar? Zijn
gevoelens alleen echt als ze blijven?
Een verhaal wordt verteld, de verbeeldingskracht geprikkeld en de
vraag gesteld. Regie:Wim Alberts.
Spel: Marian Dijkman, Gerard van
Gelder, Douwe Dijkstra en Simone
Snel. Toegang 9,50 euro.

Op Beeckestijnpop

All Missing Pieces, Claw
Boys Claw en Texture
Velsen-Zuid - Op 14 juni 2008
staat het Haagse garagerocktrio All
Missing Pieces op Beeckestijnpop
in Velsen-Zuid. Mis het niet, want
vanwege de leeftijd van het drietal
(11, 13 en 15) staat de Arbeidsinspectie hen maar twaalf optredens
per jaar toe! Het is alweer de dertigste editie van dit gratis toegankelijke festival op het landgoed Beeckestijn en het beloofd weer een
spetterend feest te worden. All Missing Pieces is de jongste rockband
van Den Haag. De drie broers: Camiel (14 jaar, gitaar/zang), Wrister
(12 jaar, drums) en Quinten (10 jaar,
bas/zang) worden als de serieuze
opvolgers van de huidige rock ‘n roll
generatie bestempeld. Ze barsten
van het talent en schrijven zelf alle
nummers. Ze traden voor het eerst
op in september 2005 en bestormde
daarna de landelijk podia. In januari

speelde het trio de Live XS kelder op
het Groningse Noorderslagweekend
plat en 3voor12 sprak zelfs van ‘de
future of rock ‘n roll.’ Op 28 maart is
hun nieuwe album ‘Push the button
back and turn me on’ uitgekomen
en ze zijn genomineerd voor een
3FMAward. Een mooi contrast met
deze jonge band is Claw Boys Claw.
Ze zijn al ruim 20 jaar te vinden op
de podia maar zijn nu bezig met een
opmerkelijke come-back. Claw Boys
Claw is nog steeds een live sensatie.
Dat zijn de jongens van Texture ook
overigens. Neerlands trots op metal
gebied.
Naast het hoofdpodium van Beeckestijnpop zijn er het Oxypodium
met regionale bands en Irrational
Library podium ism het Patronaat
met altijd verrassende acts. Kijk op
de website www.beeckestijnpop.nl
voor meer informatie.

We hebben de buurman geholpen
met brood bakken in een oude stenen broodoven. Het was een ludiek
gebeuren op een oude boerderij
waar gelukkig geen Keuringsdienst
van Waren langs komt. Vroeger had
in Frankrijk elke boerderij van een
beetje betekenis een eigen broodoven. Een broodoven ziet er ongeveer uit als een Pizza-oven, een lage ronde oven van baksteen. Omdat
brood bakken een tijdrovende bezigheid is, werd er altijd een voorraad voor een aantal weken gemaakt. De boer die wij hielpen is 74
jaar en doet dit al zijn hele leven, elke maand weer. Hij begint om 13.00
uur met het aansteken van de oven.
Dat betekent dat hij hem vol stopt
met hout en de boel opstookt om
de stenen te verwarmen. Dit proces duurt circa vier à vijf uur. Terwijl de oven opwarmt, maakt hij beslag voor 30 broden van circa twee
kilo (!). Hij was dan ook blij dat ik
hem wilde helpen. Hij maakt het be-

Expositie Macky Marion
Blom in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In de maanden
mei en juni wordt in ’t Mosterdzaadje het werk tentoongesteld van Macky Marion Blom. Deze kunstenares,
getogen in Santpoort en woonachtig in Amsterdam maakt schilderijen
die ieders blik gevangen houdt. Op
haar kleurrijke doeken is veel te zien
en te beleven. Haar fantasie is origineel en fascinerend. Het motto van
deze expositie is: ‘De blijheid met
het ondefinieerbare’.
,,Het geschilderde lijkt iets voor te
stellen, maar als je het echt wil zien
is het verdwenen. Zoals Klop Klop
geen slagroom is. Realistisch en
toch niet realistisch”, aldus Macky
Blom.
De sfeer die zij wil overbrengen op
het schilderij is belangrijk en bepalend. Zo lijkt het op het schilderij

‘Na de storm’ of er heel genoeglijk
een paar strandstoelen staan, maar
in feite zijn ze overspoeld.
Van Macky Blom werd het boekje
‘Roodhoedje en de monsters’ uitgegeven. Daarin beschrijft zij bij prachtige illustraties het leven van een
vrouw in een wereld vol valkuilen.
Macky Blom, haar leven lang al in
de ban van vormen, studeerde aan
mode afdeling van de Rietveld Academie. Als creatief therapeute wist
zij in dienst van een verzorgingshuis
veel mensen te enthousiasmeren
zich met verf en papier te uiten.
De schilderijen zullen tot en met 15
juni te bezichtigen zijn, voor en na
afloop van de concerten.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord, telefoon 023-5378625.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

