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Frisse maar gezellige Bevrijdingsdag in Driehuis

Film in de open lucht
Driehuis - Met plaids, wijn en wokkels werd het ondanks de kou op 5 mei toch nog gezellig in Driehuis. 
De Oranjevereniging Driehuis had er voor gekozen overdag niets te organiseren, maar zij bood ‘s avonds 
via een openluchtbioscoop de vertoning aan van de succesvolle Franse film ‘Bienvenue chez les Ch’tis’. 
De openluchtbioscoop werd bezocht door zo’n 60 Driehuizenaren. (foto: Ronald Koetzier)

D66-leider praat met ondernemers en publiek

Pechtold in Santpoort
Santpoort-Noord - Na de start 
van de landelijke campagne, 
afgelopen zaterdag in Haar-
lem, vertrok de verkiezingska-
ravaan met Alexander Pecht-
old aan boord van de D66-bus 
als eerste naar Santpoort-
Noord. Daar werd de partij-
leider opgewacht door raads-
lid Arjen Uytendaal, bestuurs-
lid Pascal Peper en tientallen 
partijleden.

In de Hoofdstraat begon Alexan-
der Pechtold meteen met het uit-
delen van folders en Moederdag-
presentjes aan het winkelend 
publiek. Diverse lokale onder-
nemers werden verrast met een 
landelijke prominent in hun win-
kel. De eigenaresse van M Life-
style wilde dan ook meteen we-
ten wat Pechtold voor de onder-
nemers ging doen en ondanks 
het zeer krappe en strakke tijd-
schema van Pechtold kreeg zij 
alle aandacht voor dit belang-
rijke onderwerp. Rond Pechtold 

zwermde een grote enthousiaste 
en vrolijke groep D66’ers die al-
lemaal het vertrouwen uitstraal-
den dat Pechtold de verkiezingen 
sterk zal ingaan en dat D66 een 
goed resultaat zal gaan boeken.
,,We hebben erg leuke reacties 
gekregen’’, aldus Arjen Uyten-
daal. ,,Veel mensen waren ver-
rast dat ze zomaar een landelijke 

politicus de hand konden schud-
den. Er werden ook veel foto’s 
gemaakt.’’ Pascal Peper: ,,Het 
werd pas op het laatst bevestigd 
dat hij naar Santpoort-Noord 
zou komen. Ik ben blij dat we al-
les goed hebben kunnen regelen 
en dat we ook nog de moeders 
konden verblijden met een pre-
sentje.’’

Meer overvallen opgelost
Regio - Politiedistrict IJmond 
springt eruit wat betreft het aan-
tal opgeloste overvallen in 2009. 
Dat ligt met ruim 60 procent een 
stuk hoger dan het landelijk ge-
middelde bij opgeloste overval-
len, dat slechts 20 procent is. 
Toch blijft het aantal overval-
len een bron van zorg voor dis-
trictschef Rinus Boudewijn: ,,El-
ke overval is er een te veel.’’ Uit 
onderzoek blijkt dat de overval-
lers steeds jonger worden en er 
niet voor terugdeinzen om meer 
geweld te gebruiken. 
Het aantal overvallen daalde in 
district IJmond naar zestien, in 
2008 waren er 20 overvallen. Van 
de zestien overvallen werden er 
tien opgelost. Het aantal overval-
len is in Kennemerland belang-
rijk lager dan in de rest van Ne-
derland.
Politiedistrict IJmond kijkt met 
tevredenheid terug op 2009. 
Door het uitstekende werk van 
de rechercheurs en het korps lo-
pen overvallers eerder tegen de 
lamp. Verder is men zeer succes-
vol bezig geweest met de aan-

pak van jeugdoverlast.
Wel is er een toename van het 
aantal geweldszaken in het dis-
trict: bedreiging en mishande-
ling: 797 in 2009, wat meer is 
dan de 749 in 2008. Openlijke 
geweldpleging: 58 gevallen in 
2009, in 2008 nog 25. Het aan-
tal straatroven daalde licht naar 
29, in 2008 waren dat er 33. Door 
extra toezicht op het uitgaanspu-
bliek wil de politie het geweld te-
rugdringen.
Het aantal inbraken in woningen 
is gestegen: 497 in 2009, in 2008 
waren dat er 444. Wel was er een 
daling van het aantal inbraken 
bij bedrijven, mogelijk het ge-
volg van de samenwerking tus-
sen politie, gemeenten en onder-
nemers. 
Het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers was in de IJmond 
met een aantal van vier belang-
rijk lager dan de tien in 2008. 
Met gerichte controles op snel-
heid, alcohol, rood licht, gordel 
en helm en op risicovolle locaties 
wil de politie het aantal verkeers-
slachtoffers verder verlagen. 

TRAWLERKADE
www.havenfestivalijmuiden.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Kuipplanten-
spektakel
Op zaterdag 15 mei héél veel
uitzonderlijke kuipplanten -
van klein tot extra groot!
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Banksparen.
Dat is het idee.

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

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220, Velserbroek,
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

‘Zo vrij als een vogel’
Bevrijdingsdag op 
het nieuwe Plein ‘45
IJmuiden – Vorige week woens-
dag was het de 65e keer dat Be-
vrijdingsdag gevierd werd en dat 
kreeg deze keer een extra tint-
je: het nieuw ingerichte Plein 
’45 werd officieel in gebruik ge-
nomen. Het plein is weer in zijn 
oorspronkelijke staat: overzich-
telijk en ruim, zoals architect Du-
dok dat ooit ontworpen had. In 
de jaren ’80 vond men dat het 
plein knusser moest worden en 
er werden extra bomen geplant 
en bloembakken neergezet. Het 
beoogde effect heeft dit nooit 
gehad, het werd eerder een rom-
melig plein. ,,Is het niet een ge-
weldig plein geworden? Het is 
uw plein, laat nu al die evene-
menten maar komen’’, zegt bur-
gemeester Franc Weerwind te-
gen de vele aanwezigen. Dan 
draaft hij even door, wijst naar 
het balkon van het stadhuis: ,,Ik 
zie Telstar daar al als kampioen 
staan.’’ Een groep lopers van 
Suomi startte met de fakkel van-
af de atletiekbaan en bracht die 
door de zeven dorpskernen van 
Velsen. Het einddoel is het Plein 
’45, waar voorzitter John van Vliet 
samen met de burgemeester het 
vrijheidsvuur ontsteekt. Deze 
openingshandeling is tevens het 
startschot voor het bevrijdings-
feest, dat druk bezocht en heel 
gezellig werd. De kinderen kre-
gen een gratis ijsje van IJsco Ali. 
Hij deed net alsof hij de ijsjes liet 
vallen, de kinderen moesten er 
om lachen. Al gauw stond er een 
hele rij kinderen te wachten. Dat 
was ook het geval bij de klim-
wand en de oud-Hollandse spel-
letjes, die eveneens zeer in trek 

waren. De volwassenen slenter-
den langs de vele kraampjes, za-
ten op het terras of luisterden 
naar de optredens op het podi-
um. Zoals van het Dutch Cana-
dian Choir, een koor dat voorna-
melijk uit Nederlandse emigran-
ten bestaat. Met het zingen van 
oud-Hollandse liedjes houden zij 
hun moedertaal bij.
Mevrouw van Breukelen (80) be-
kijkt het nieuwe plein en is er la-
coniek onder: ,,Ach, alles veran-
dert.’’ Minder laconiek is ze over 
het vieren van Bevrijdingsdag: 
,,Mijn zoon zei laatst: het is nu zo 
lang geleden, moeten we dat nu 
nog steeds blijven vieren? Maar 
dat moet. Als je de oorlog van 
dichtbij hebt meegemaakt, wil je 
daar ieder jaar even stil bij blij-
ven staan.’’ Uit de burgerzaal van 
het stadhuis klonk zware muziek, 
zij ondersteunden de filmbeel-
den, die op dat moment terug-
trekkende Duitse soldaten lieten 
zien. Ook hier was veel belang-
stelling voor.
Mevrouw Nettie Leering (77): 
,,Ik heb genoten, ik zag mijn ou-
derlijk huis in de Heidestraat op 
de film. Dat bleef in de oorlog 
als enige staan, ons gezin hoef-
de niet te evacueren. Maar bui-
ten spelen mochten wij kinderen 
niet, dat was te gevaarlijk. Mijn 
moeder had er zowat een dag-
taak aan, om ons binnen te hou-
den. Dat is mijn eerste herinne-
ring aan de bevrijding: dat we 
weer naar buiten mochten, kon-
den gaan en staan waar we wil-
den. Heerlijk, je voelde je zo vrij 
als een vogel.’’ (Carla Zwart, foto: 
Marja van der Wulp) 

Telstar in gesprek
Velsen-Zuid - Het seizoen is 
inmiddels afgelopen voor Tel-
star en de club is druk bezig met 
de voorbereidingen voor sei-
zoen 2010-2011. Met het oog 
op de selectie is Telstar inmid-
dels in gesprek met een aan-
tal spelers over een nieuw con-
tract. Het gaat om verdediger 
Calvin MacIntosch en de mid-
denvelders Frank Korpershoek 
en Raymond Fafiani. Ook wordt 
er gesproken met doelman Rod-

ney Ubbergen die het doel van 
Telstar verdedigde het afgelo-
pen seizoen. MacIntosch maakte 
het seizoen bij Telstar af als ama-
teur nadat hij bij Haarlem op een 
dood spoor terecht kwam. Kor-
pershoek en Fafiani zijn beken-
de gezichten met hun bekende 
kwaliteiten bij de Witte Leeuwen. 
De club hoopt binnenkort meer 
duidelijkheid te bieden over de 
spelers die volgend seizoen blij-
ven of afscheid nemen.
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AnneMieke Korf stapt uit politiek Velsen

Velsen - Ex-wethouder An-
neMieke Korf (57) gaat na 
23 jaar gemeentepolitiek 
stoppen. Zij was sinds 1983 
raadslid voor de Partij van de 
Arbeid Velsen en zat als wet-
houder in de laatste drie col-
leges van B&W. In die hoeda-
nigheid maakte zij vaak werk-
weken van 60 uur of meer. In 
het nieuwe college zal Ronald 
Vennik haar als PvdA wethou-
der opvolgen. In dit interview 
kijkt zij terug op 23 jaar ge-
meentepolitiek en verklapt zij 
iets over haar toekomst. 

Vakantie
Donderdagavond kwam zij terug 
na twee weken vakantie in Zuid-
Afrika. ,,De wallen onder mijn 
ogen zijn al wat minder gewor-
den,’’ zegt ze met tevredenheid. 
,,Ik ga het nu eindelijk wat rusti-
ger aandoen. Ik heb nu maar drie 
afspraken op een dag. Het tem-
po mocht echt wel iets omlaag.’’
AnneMieke Korf was met haar 
zus in Zuid-Afrika, waar zij toch 
met een politiek oog naar de si-
tuatie daar keek: ,,Je ziet dat de 
leefomstandigheden daar lang-
zaamaan iets veranderen. Er 
was toch een verbetering te zien 
sinds ik er tien jaar geleden was. 
Maar de onderlinge angst is nog 
niet weg.’’

Raadslid  
AnneMieke Korf werd in 1974 
lid van de PvdA. Aanleiding om 
meer politiek actief te worden 
was de moord op president Al-
lende in Chili op 11 september 
1973, waarbij een einde kwam 
aan de democratie in dat land. 
,,Ik vond dat ik toen echt poli-
tiek kleur moest bekennen. Ik 
was verpleegkundige en kwam 
samen met collega Anneke Eg-
germont in 1986 in de raad. Ui-
teraard had de gezondheidszorg 
onze grote aandacht. Alleen in 
1990 ben ik er een jaar tussen-
uit geweest. Dat was toen een 
hertelling van stemmen op ver-

zoek van de VVD plaatsvond. 
Een unieke gebeurtenis, die 
maar twee keer plaatsvond sinds 
de tweede wereldoorlog. Gevolg 
was dat ik uit de raad moest. Het 
was voor mij een zuur moment, 
omdat ik meteen niet meer wel-
kom was in het stadhuis. Een 
paar ambtenaren vingen mij toen 
op. Dat was de realiteit. Ik heb 
daar veel van geleerd.’’

Wethouder
Annemieke Korf was wethou-
der in drie colleges, vanaf 1998. 
In het laatste college had zij de 
portefeuille ruimtelijke ordening, 
wonen, landschapsbeleid en Tel-
star. Bovendien was zij wijkwet-
houder van Velsen-Noord, een 
wijk waar zij altijd een warm hart 
voor had: ,,Er wonen fantastische 
mensen, die veel over hebben 
voor de samenleving. Er gebeurt 
daar ontzettend veel goeds. Toch 
blijft het een wijk die veel aan-
dacht verdient, hoewel je de pro-
blemen die je daar tegenkomt 
ook in andere wijken terugziet.’’  

Relaties
,,De onderlinge relatie in het col-
lege van burgemeester en wet-
houders is altijd prima geweest. 
We gingen heel vriendschap-
pelijk met elkaar om en had-
den vertrouwen in elkaar. Als de 
werkdag voorbij was, bleven we 
vaak nog even hangen om van 
alles en nog wat met elkaar door 
te praten.
Als raadslid en wethouder ben 
je ook na werktijd constant een 
aanspreekpunt, zelfs in de su-
permarkt, iets wat ik vanzelf-
sprekend vind. In de 23 jaar dat 
ik politiek actief ben is er op dat 
gebied ook veel veranderd. Toen 
ik als raadslid begon stond er in 
de raadszaal letterlijk een muur-
tje tussen de raadsleden en het 
publiek. Dat muurtje is inmid-
dels verdwenen. De burgerparti-
cipatie is in die jaren enorm toe-
genomen. Al zie je wel dat men-
sen vaak de begrippen inspraak 

en participatie door elkaar halen. 
Inspraak is een wettelijk mid-
del. Burgerparticipatie is een ge-
meentelijk extraatje. In de loop 
der jaren heeft de maatschap-
pij zich verhard, dat zie je onder 
meer terug in dit soort bijeen-
komsten.’’

Spin in het web
,,Ja, als je bij zo’n participatiebij-
eenkomst bent willen de gemoe-
deren nog wel eens hoog op-
lopen. Het is jammer dat men-
sen pas politiek betrokken ra-
ken als het om hun eigen belang 
gaat. Die bijeenkomsten wa-
ren dan wel eens moeilijk, ieder 
komt voor het eigen belang op. 
Maar problemen oplossen, daar 
houd ik van. Die moeilijke din-
gen vind ik het leukst. Dan voel 
ik me als een spin in zijn web. Ik 
heb met veel moeilijke projec-
ten te maken gehad, zoals het 
Zeeweg Ziekenhuis en de oude 
Pontweg.’’

Ziekenhuis
,,Ik heb me altijd erg ingezet voor 
behoud van het Zeeweg Zieken-
huis in Velsen. Ik trainde ver-
pleegkundigen op de kraam-
afdeling, die hun kraamaante-
kening wilden halen. Maar om-
dat in het Zeeweg Ziekenhuis 
te weinig bevallingen waren, liet 
ik deze verpleegkundigen er-
varing opdoen in het Onze Lie-
ve Vrouwe Gasthuis in Amster-
dam. Een ziekenhuis moet goede 
zorg kunnen bieden. Als ik zelf 
ziek word, wil ik op deskundige 
zorg kunnen rekenen met spe-
cialisten die voldoende ervaring 
hebben op hun vlak. Ik juich dan 
ook toe dat er nu kleine specia-
listische units in Velsen komen, 
zoals het nierdialysecentrum in 
Velsen-Noord en het cardiocen-
trum in IJmuiden. Dat soort cen-
tra heeft de toekomst.’’ 

Oude Pontweg
,,Het renoveren van het woonwa-
genkamp aan de Oude Pontweg 

heeft veel voeten in de aarde 
gehad. Toch ben ik blij met het 
eindresultaat, want het is een er-
kenning voor de bewoners. De 
extra kosten die bij de renova-
tie zijn gemaakt hadden te ma-
ken met de aanleg van riolering, 
die op een verkeerde post was 
begroot en de vervuilde grond 
die werd aangetroffen. Uiteinde-
lijk kostte het daardoor meer dan 
begroot. Maar het is nu een nor-
male en leuke woonwijk. Het zou 
heel gemakkelijk zijn geweest 
om er niets aan te doen. Maar zo 
zit ik niet in elkaar.’’

Winkelcentrum IJmuiden
,,Voor Winkelcentrum IJmuiden 
was ik bestuurlijk verantwoorde-
kijk. Jammer dat het nog niet af 
is, maar er is een goede zet ge-
geven. Het heeft inderdaad heel 
lang geduurd voor de definitie-
ve versie van het centrumplan, 
maar dat kwam door de verschil-
lende denkbeelden. De politiek 
wordt beïnvloed door de bewo-
ners en middenstanders en ook 
zij zijn verschillende keren van 
inzicht veranderd.’’

Oud IJmuiden
,,Ook voor oud-IJmuiden was ik 
bestuurlijk verantwoordelijk. Ik 
kan me nog herinneren dat een 
bedrijf met een behoorlijke mi-
lieubelasting daar wilde uitbrei-
den en dat wij toen als college 
hebben besloten dat we daar 
iets mee moesten. Bedrijven met 
milieubelasting horen niet in een 
woonwijk. Er moest een keuze 
worden gemaakt, daarom wordt 
er nu gewerkt aan een mooie 
woonwijk.’’

Bezuinigingen
,,Ik vind het heel jammer dat ik 
op dit moment vertrek, omdat 
er weer een grote bezuinigings-
ronde aankomt. Ik heb inmiddels 
veel ervaring opgedaan met be-
zuinigingsrondes. Ik weet dat de 
bestuurders met pijn in het hart 
moeilijke beslissingen moeten 
nemen. En ik hoop dat er goede 
beslissingen worden genomen. 
Bij bezuinigingen moet je er goed 
aan denken dat zaken niet alleen 
geld kosten, maar ook goede din-
gen opleveren. Je kunt niet alleen 
aan de financiën denken.’’

Afscheid
,,Een jaar geleden heb ik de be-
slissing genomen me niet ver-
kiesbaar te stellen en uit de Vel-
sense politiek te stappen. Ik 
neem geen zitting in de fractie 
van PvdA Velsen, hoewel ze me 
altijd om hulp mogen vragen. Na 
23 jaar is het tijd om te onthaas-
ten. Ik zal het wel missen om niet 
meer de spin in het web te zijn, ik 
heb er altijd van genoten. En het 
is nu tijd voor iets anders.’’

Toekomst
,,Ik ga eerst orde scheppen thuis. 
Foto’s van jaren uitzoeken. En ik 
zou graag een eigen bedrijfje in 
consultancy opstarten, op het 
gebied van gezondheidszorg en 
lokaal bestuur. Ik denk aan coa-
ching en trainingen. En ik ben al 
voor diverse besturen gevraagd, 
daar ga ik me rustig over buigen. 
Maar wat mijn politieke carrière 
in Velsen betreft is het echt af-
gelopen. Een strik erom en een 
knoop erin, klaar.’’ (Karin Dek-
kers)
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Lange rijen in Haarlemmerhout
Bevrijdingspop te druk
Haarlem - Mag je klagen over 
een gratis toegankelijk popfesti-
val? Natuurlijk niet, maar tijdens 
Bevrijdingspop ging wel erg veel 
mis. Voor de ingang, de munten-
kassa’s en de bar stonden veel 
te lange rijen en dat zorgde voor 
veel ergernis. Tel daarbij op dat 
een biertje 2,30 euro kostte en 
mobiel communiceren nauwe-
lijks mogelijk was en klagen is 
opeens volstrekt legitiem.
Was het dan alleen maar kom-
mer en kwel op de dertigste edi-
tie van Bevrijdingspop? Nou nee, 
want ‘s middags scheen de zon 
volop en de muziekprogramme-
ring kende een aantal onom-
streden hoogtepunten. Neem 
het optreden van Ed Kowalczyk, 
die het publiek een minicon-
cert voorschotelde van Live, de 
band waar hij in 2009 uit werd 
gegooid, maar waarvan hij nog 
wel de rechten van vrijwel al-
le hits bezit. Het publiek zong 
massaal mee met klassiekers als 
I Alone, When Dolphins Cry en 
natuurlijk Overcome, de prachti-
ge ode aan de slachtoffers van 
9/11 waarvan Live meer dan 20 

miljoen exemplaren heeft ver-
kocht. Maar ook de optredens 
van Alain Clark (foto) en Junkie 
XL konden als hoogtepunt aan-
gemerkt worden, evenals de set 
van Giovanca op het tweede po-
dium. Gotcha, dat Bevrijdings-
pop afsloot, kon vooral rekenen 
op bijval van de Haarlemse festi-
valbezoekers.
De organisatie schat dat Be-
vrijdingspop werd bezocht door 
150.000 tot 160.000 mensen, 
maar dat aantal kan in werke-
lijk wel eens veel hoger liggen 
omdat er niet echt geteld werd. 
De organisatie baseert zich op 
luchtfoto’s die vanuit een politie-
helikopter zijn gemaakt. Hoe dan 
ook, het was veel drukker dan 
voorgaande jaren en dat kwam 
de sfeer op Bevrijdingspop niet 
overal ten goede. Het is te hopen 
dat de organisatie hier lering uit 
trekt en de logistieke kant vol-
gend jaar kritisch bekijkt. On-
danks het hoge bezoekersaan-
tal verliep Bevrijdingspop overi-
gens zonder noemenswaardige 
incidenten. (Friso Huizinga, foto: 
Michel van Bergen).

Zingende poffertjesman
Velsen – De gezamenlijke 
marktkooplui vonden dat het 
wel weer eens tijd werd voor een 
vrolijke actie, om de toch al ge-
zellige markt wat op te leuken. 
En daar zijn ze goed in geslaagd. 
Zij hadden Rob Wijngaard, ali-
as de Zingende Poffertjesman, 
uitgenodigd. Vorige week stond 
hij op dinsdag op de weekmarkt 
van Velserbroek, donderdag was 
hij in IJmuiden en vrijdag was hij 
te zien in Santpoort-Noord. Luid 

zingend, swingend en sprin-
gend stond hij achter zijn pof-
fertjespan, om iedereen vanuit 
zijn kraam gratis van een heer-
lijke portie poffertjes te voorzien. 
Voorbijgangers moesten lachen 
om zijn malle capriolen, een en-
keling danste, zong en sprong 
even mee. De kinderen bekeken 
die gekke volwassenen met een 
meewarig lachje en lieten zich 
ondertussen de poffertjes goed 
smaken.

Speeddate 
techniek
op ROC
IJmuiden - ROC Nova Colle-
ge houdt donderdag 20 mei van 
15.00 tot 17.00 uur een speedda-
te Techniek op de locatie Kanaal-
straat 7. De speeddate Techniek 
is bedoeld voor ambitieuze jon-
geren met een brede technische 
belangstelling. Tijdens de speed-
date Techniek krijgen jongeren 
informatie over drie technische 
opleidingen op het hoogste mbo 
niveau, die uitzicht bieden op 
een goede carrière. De drie op-
leidingen zijn: Allround Operati-
onele Techniek (AOT-leslocatie 
IJmuiden),  Specialisatie Werk-
tuigbouwkunde (MTECH–leslo-
catie Beverwijk) en Specialisatie 
Elektrotechniek (ETECH–leslo-
caties Hoofddorp en Beverwijk). 
Daarnaast maken ze kennis met 
de verschillende stagebedrijven 
die de opleiding betalen. Er zijn 
cursisten die vertellen over hun 
ervaring tijdens de opleiding en 
de stage en de bezoekers kun-
nen zelf aan de slag op de si-
mulatoren. Belangstellenden die 
zich voor de speeddate aanmel-
den via decaan@novacollege.nl 
ontvangen tijdens de speeddate 
op 20 mei een Nova USB-stick 
van 2GB. Zie ook www.novacol-
lege.nl/AOT.

IJmuiden - Zondag is er weer 
een open jamsessie in de Zee-
wegbar te IJmuiden. Een muzi-
kale kennismaking tussen zo-
veel mogelijk verschillende mu-
zikanten. Rock, soul, blues, fun-
ky, alles is mogelijk.  Backline is 
aanwezig, Tom Makkes verzorgt 
het geluid. Kom gezellig kijken. 
En als je mee wilt spelen, meld je 
dan even bij Annebel of Rafael. 
Wel je eigen instrument meene-
men natuurlijk. De soep is gratis. 
Aanvang 17.00 uur.

Jammen in
de Zeewegbar

Velsen – De bibliotheek van Vel-
sen bestaat dit jaar 100 jaar. En 
wie jarig is, die trakteert. Inwo-
ners van Velsen die in twee- of 
drietallen samen 100 jaar zijn, 
krijgen een gratis lidmaatschap 
van de bibliotheek. Wie met zijn 
broer, zus, kleinkind, buurvrouw 
of iemand anders 100 jaren telt, 
kan als duo of trio op zaterdag 
15, woensdag 19, donderdag 27 
en zaterdag 29 mei met legiti-
matie naar de Centrale Biblio-
theek of naar Bibliotheek Velser-
broek komen. De samenstelling 
van maximaal drie personen mag 
bestaan uit leden en niet-leden. 
Het gratis lidmaatschap is alleen 
geldig voor personen die nog 
geen lid zijn en is een jaar gel-
dig. Daarna ontvangt men een 
acceptgiro. 

Gratis lid van 
de bibliotheek

Voorjaarsproeverij
bij Slijterij Zeewijck
IJmuiden - We zijn weer echt toe 
aan de zomer! Het ‘buiten leven’ 
gevoel  leeft. Wat is er nu heer-
lijker dan een Bourgondisch le-
ven met een goed glas wijn in de 
hand op het strand, de eigen tuin 
of terras.  Om u kennis te laten 
maken met wijn en hun nieuwe 
wijnhuizen organiseert Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck op zondag 30 
mei van 14.00 t/m 18.00 een hun 
grote Voorjaars wijnproeverij. Al-
le wijnen worden begeleidt door 
een overheerlijk kaas en hapjes-
buffet. Strandpaviljoen Noordzee 
is ditmaal het decor voor de bij-
na 100 te proeven wijnen en di-
rect aan het strand!
Fourcroy-Nederland, Kelders 
Wijnimport, Kwast Wijninkopers, 
Vinée Wijnimport, Oud Reuche-
lin & Boelen, Cocoa Farm  Wine 
Chocolate en Great Grapes ge-
ven acte de presence.Ook de-
ze voorjaars-wijnproeverij kent 
weer een aantal primeurs. Gru-
ner Veltliner wijnen uit Oosten-
rijk, Rosé’s uit de Provence, lich-
te Chianti’s uit Italie en klassieke 
Franse toppers uit de Bordeaux, 
Bourgogne en Loire. Dat Prose-
co nog steeds aan populariteit 

wint is duidelijk. Deze mousse-
rende Italiaanse wijnen zijn ook 
ruim aanwezig om ontdekt  te 
worden. Zuid Afrika is dit jaar 
het toneel van de WK en natuur-
lijk op deze proeverij  ruim ver-
tegenwoordigd met echte klasse 
wijnen. Wat dacht u verder van 
echte wijn chocolade, een gepa-
tenteerd product uit Australië of 
de nieuwe zomerse likeuren van  
distilleerderij van Kleef uit hartje 
Den Haag. Kortom laat u inspire-
ren en laat uw smaakpapillen be-
slissen welke wijnen er deze zo-
mer op tafel komen te staan! Een 
betere gelegenheid is er niet om 
met de bijna 100 zomerse wijnen 
kennis te maken. Na afloop van 
de proeverij kunt u desgewenst 
nog een hapje blijven eten. Dat 
kunt u wel overlaten aan Ursu-
la en Frans van Strandpaviljoen 
Noordzee. Vooraf reserveren wel 
gewenst! 
Toegangskaarten voor deze wijn-
proeverij, á 7,50 euro, zijn ver-
krijgbaar bij Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck, Zeewijkplein 25. Te-
lefonische reservering op tele-
foonnummer 0255-540331 of via 
info@zeewijck.nl.

Film ‘The Hurt Locker’ 
in het Witte Theater
IJmuiden - The Hurt locker gaat 
over een intens portret van een 
groep Amerikaanse elitesoldaten 
die in Irak is belast met een le-
vensgevaarlijke opdracht: bom-
men ontmantelen in het heetst 
van de strijd. 
Wanneer sergeant James de lei-
ding krijgt over een ontmijnings-
team, sleept hij zijn onderge-
schikten roekeloos mee in een 
dodelijk kat- en muisspel met 
de vijand. Terwijl de mannen hun 
losgeslagen leider onder contro-

le proberen te houden, explo-
deert de stad in chaos. The Hurt 
Locker gaat niet over de oorlog, 
maar over wat oorlog doet met 
haar slachtoffers. 
Dankzij de verschillende per-
spectieven, de aangrijpende en 
meeslepende stijl van filmen en 
een duidelijke boodschap over 
de alledaagse dwaasheid van 
oorlog in het algemeen en de 
situatie in Irak in het bijzonder, 
weet Bigelow cinema te maken 
die er toe doet.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘the hurt locker’ op 14 en 

18 mei 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Nieuwe winkel opent deuren
Alexander Pechtold 
bezoekt Gijs & Guus
Santpoort-Noord - Het gezel-
ligste dorp van Velsen is een hele 
leuke winkel rijker. Gijs & Guus, 
vernoemd naar de hangbuikzwij-
nen van de neef van eigenaresse 
Marijke Schut, is gespecialiseerd 
in tweedehands kleding, maar 
achterin hangt ook nieuwe kle-
ding voor mensen met een ma-
tje meer. Vanaf de opening, vo-
rige week vrijdagochtend, is het 
een komen en gaan van nieuws-
gierige klanten. Onder hen D66-
partijleider Alexander Pechtold, 
die zaterdag in Santpoort-Noord 
was om campagne te voeren (fo-
to).
Uit de drukte in de winkel valt 
op te maken dat Gijs & Guus een 
schot in de roos is. ,,We hebben 
al tientallen artikelen verkocht’’, 
vertelt Marijke, die de winkel sa-
men met haar dochter Daisy runt. 
,,De mensen zijn heel enthousiast 
en gaan met volle tassen de deur 
uit. We hebben sinds de opening 
vrijwel doorlopend mensen in de 
winkel gehad. Dat belooft wat 
voor de toekomst.’’
Marijke heeft jarenlang kinder-
kleding ontworpen en het afge-
lopen jaar werkte ze als verkoop-
ster in Bitter, de luxe kleding- en 
schoenen winkel in de Haarlem-
se Zijlstraat. ,,Daar heb ik ge-
leerd om kleding te stylen op 
basis van kleur’’, vertelt Marijke. 
Gijs & Guus heeft sowieso niet 
echt de uitstraling van een door-

snee tweedehands kledingwin-
kel. Het inventaris is overgeno-
men van Van Keulen en op maat 
gemaakt door de vriend van Dai-
sy. De winkel staat vol met spul-
len uit het Freubelschuurtje van 
Nelleke Korzelius uit Driehuis. 
,,Als iemand mij zou zeggen dat 
Gijs & Gijs een reguliere mode-
winkel is, dan zou ik het zo gelo-
ven’’, zegt iemand die net binnen 
komt lopen.
De prijs van de ingebrachte kle-
ding wordt altijd bepaald door 
Marijke. Vervolgens wordt de kle-
ding gedurende twee maanden 
te koop aangeboden in de win-
kel. Elk verkocht artikel levert de 
inbrenger 40 procent van de ver-
koopprijs op. Artikelen die niet 
verkocht worden gaan naar een 
goed doel. De kleding dient ei-
gentijds, gewassen of gestoomd, 
zo nodig gestreken, vlekkeloos 
en zonder zichtbare stoppage 
zijn, staat op de flyer te lezen. 
,,Vaak is de kleding in zo’n goe-
de staat dat veel mensen denken 
dat het nieuw is’’, lacht Marijke.
Gijs & Gijs is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag van 
09.30 tot 17.30 uur. De inna-
me van kleding vindt uitsluitend 
plaats op dinsdag, woensdag 
en donderdag. De winkel is ge-
vestigd aan de Broekbergenlaan 
42 in Santpoort-Noord, telefoon 
023-5383062 of e-mail info@ 
gijsenguus.com. (Friso Huizinga)

‘Met realistische 
vraagprijs ver-
koop je huizen’
Driehuis - Met als werkge-
bied Zuid Kennemerland is Ro-
land Sinnige vorig jaar als VBO 
woningmakelaar gestart vanuit 
Driehuis. ,,In de 12 jaar die ik in 
het vak zit is er veel veranderd”, 
aldus Ro-land;  transparantie is 
nu het credo;  het inzicht in wo-
ningprijzen en woningaanbod bij 
consumenten is verruimd en wo-
ningzoekers gaan makkelijker 
zonder de hulp van een make-
laar op zoek naar een huis.’’ De-
ze transparantie leidt echter nog 
niet altijd tot een rationele be-
sluitvorming, meent Roland. De 
verkoper van een huis wil het 
liefst de hoofdprijs, maar de ma-
kelaar kent op basis van ervaring 
en een schat aan transactiege-
gevens de reële waarde. ,,Hier zit 
een belangrijk spanningsveld’’, 
aldus Roland. ,,In deze regio zit-
ten we door de recessie op een 
transactieprijsniveau van vier jaar 
geleden. Het gevolg van een te 
hoge prijs in een markt waar de 
koper het voor het zeggen heeft, 
is dat de uiteindelijke opbrengst 
van het huis lager is, en het ver-
koopproces veel langer duurt 
dan bij een realistische vraag-
prijs.’’ Niet alleen de prijs bepaalt 
de verkooptijd, maar ook de pre-
sentatie is belangrijk. Een kleine 
aanpassing in de vorm van be-
perkt schilderwerk, het verwijde-
ren van wat  overtollige spullen, 
of het aanbrengen van wat leu-
ke accessoires kan in combina-
tie met goede foto’s doorslagge-
vend zijn voor het verkoopresul-
taat. De beste strategie is een re-
alistische benadering. Van win-
keldochters wordt immers nie-
mand blij! Sinnige Makelaardij, 
De Genestetlaan 16 in Driehuis,  
telefoonnummer 0255-525771. 
Zie ook www.sinnigemakelaar-
dij.nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Banksparen.
Dat is het idee.
,,Jij baalt zeker dat je bij de bank 
werkt!’’ Dit hoorde ik op een 
feestje afgelopen weekend. Na 
deze opmerking werd het angst-
vallig druk om mij heen. Ik kreeg 
opmerkingen over de woeker-
polissen en kredietcrisis. Hoe 
gek het ook mag klinken, ik ben 
blij dat deze aspecten zich heb-
ben voorgedaan in de markt. Dit 
biedt kansen om ons te onder-
scheiden in deze ondoorzichtige 
markt en te laten zien waar het 
echt om gaat; namelijk de klant. 
In de ontstane discussie gaf ik 
aan dat de klant bij mijn bank 
al jaren centraal staat. Hierop 
werd sceptisch en lachend ge-
reageerd. De discussie kwam 
op het onderwerp ‘Banksparen’. 
Eindelijk een onderwerp gericht 
op de toekomst. Ik gaf aan dat 
deze oplossing is ontstaan van-
uit de klant. Het is een trans-
parante oplossing voor bijvoor-
beeld de aflossing van een hy-
potheek of de oudedagsvoor-
ziening. 
,,Waarom zijn jullie hier niet eer-
der mee gekomen?’’ Dit heeft te 
maken met de fiscale regelge-
ving die is aangepast in 2008. 
De Rabobank heeft dit als één 
van de eerste direct ingepast.
Men is nog steeds wantrou-
wend richting de financiële sec-

tor, dat is logisch. Een goed pro-
duct is fijn, maar het draait om 
vertrouwen. Helaas wordt er 
vanuit een korte termijn visie 
gedacht, maar dat is niet in het 
belang van de klant. Wat dat be-
treft is het goed dat bankspa-
ren nu de aandacht krijgt die 
het verdient. Ik denk dat de kern 
van de problemen in de markt is 
dat er niet naar de klant wordt 
geluisterd. Stel de klant centraal 
en kijk naar de ambities die een 
klant wil bereiken. Zo is ook het 
product banksparen onstaan. 
Het is geen wondermiddel
maar een goede oplossing voor 
een financiële toekomst. Na het 
weekend werd ik overigens door 
twee kennissen gebeld die geïn-
teresseerd zijn in banksparen.

Martijn Brans FFP, account- 
manager Private Banking

IJmuiden - Zaterdag 15 mei is 
van 9.00 tot 16.00 uur een gezel-
lige rommelmarkt op het Kenne-
merplein. Dit is de eerste van dit 
jaar. De volgende zullen zijn op 
5 juni, 3 en 31 juli, 28 augustus 
en 11 september zijn. Overtolli-
ge spullen verkopen? Huur een 
kraam. Meer informatie via de 
telefoonnummers 0255-533233 
of 06-10475023.

Rommelmarkt

World Servants 
Velsen maakt schoon
Velsen - Afgelopen zaterdag 
hebben de leden van World Ser-
vants Velsen, voor het eerst, een 
autowasactie gehouden. Deze 
actie werd gehouden op het Vel-
serduinplein in IJmuiden. Door 
onder andere de posters bij veel 
winkels op de Lange Nieuw-
straat, Albert-Heijn en Deka-
markten in IJmuiden werd een 
groot publiek bereikt.
Voor alle leden en vrijwilligers 
begon de dag om 08.00 uur met 
het opbouwen van een markt-
kraam, het inrichten van de ‘was-
straat’ en het klaarzetten van al-
le spullen. 
Bij de kraam konden mensen, 
buiten het betalen voor het au-
towassen, ook genieten van een 
gratis kopje koffie, thee of limo-
nade, foto’s van vorige projec-
ten en acties bekijken, informa-
tie krijgen en pepermunt kopen. 
Voor de kinderen stond er een 
brandweerauto waar ze een kijk-
je in mochten nemen
De autowasactie duurde van 
09.00 tot 17.00 uur. ,,Al vanaf 
09.00 uur stonden er klanten” 
verteld Lieke de Wilde. ,,Maar 
na 12.00 uur werd het pas echt 
druk. Soms stonden er zes auto’s 
tegelijk. Er zijn ook veel mensen 
die hun sleutels afgaven en als 
ze terug kwamen van de bood-
schappen stond hun glanzende 

voertuig weer gereed.”
,,Op deze dag zijn er 63 auto’s 
gewassen. De totale opbrengst 
van deze actie, pepermuntver-
koop en giften op deze dag is 
613,72 euro, waarvan 534,72 eu-
ro van de autowasactie. De ac-
tie werd mede mogelijk gemaakt 
door Snackbar Rocky, Velser-
duinplein 7 en Bart en Kees Kaas 
en Kip, die ons van een warme 
lunch hebben voorzien.”
De volgende actie is het fietsen 
van de Elfstedentocht op 23 mei. 
Hiervoor zoeken zij nog sponso-
ren! Zie ook www.worldservants-
velsen.nl

Modelspeedboten regatta
Spaarnwoude – In het Pink-
sterweekeinde, van zaterdag 22 
tot en met maandag 24 mei, or-
ganiseert de Kennemer Model-
boot Club een modelspeedboot 
regatta. 
Gevaren wordt met modelspeed-
boten, die radiografisch bestuur-
baar zijn. Ze zijn grotendeels door 
de deelnemers zelf gebouwd en 
kunnen snelheden halen van 60 
tot 100 kilometer per uur. 
Op maandag vindt de finale 
plaats. Er zijn al ruim 200 deel-
nemende boten, uit tien verschil-
lende landen afkomstig. Het be-

looft een leuk evenement te wor-
den, dat plaats gaat vinden bij 
de modelbootvijverde Ven, direct 
gelegen achter ReinUnie Velsen. 
Zie ook www.teammagic.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei
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Velserboek - Zondag ging de 
nacompetitie van start tegen 
Vrone uit St Pancras. VSV had 
geen goede herinneringen aan 
deze tegenstander. 
Vier jaar geleden leed VSV hier 
een 5-0 nederlaag in de eerste 
ronde van de nacompetitie. Van 
de huidige spelers waren alleen 
Abdelaziz, Schol en de toen nog 
piepjonge Pitstra getuige van die 
nederlaag. 
Vooraf was dus niet iedereen ge-
rust op een positief resultaat. Het 
veld werkte in ieder geval niet 
mee want een aardappelveld 
zou zich verontwaardigd voelen 
als het hiermee vergeleken zou 
worden. Vol met kuilen, gaten en 
hobbels was het zo goed als on-
bespeelbaar. 
VSV wist dus dat het aan zou ko-
men op vechtlust gecombineerd 
met de nodige slimheid. Pit-
stra speelde deze keer als diep-
ste spits met Pascal Maat als de 
speler het dichtst bij hem in de 
buurt. Deze twee spelers waren 
zo goed als ongrijpbaar voor de 
Vrone-spelers. De snelheid van 
Pitstra bleek weer een enorm 
wapen voor de Velserbroekers. 
De 0-1 en 0-2 waren twee iden-
tieke treffers beide keren ging 
Pitstra alleen op doelman Snoek 
af en beide keren wist hij de bal 
in het net te frommelen. Dit was 
tevens de ruststand. Tijdens de 
pauze werd er gehamerd op con-
centratie en het vermijden van 
elk risico. Na de pauze had VSV 
een droomstart. Al na twee mi-
nuten reageerde Maat attent op 
een losgelaten schot van Floyd 
Hille en de 0-3 was een feit. Het 
enige minpunt in deze wedstrijd 
was dat VSV de score niet verder 
wist uit te bouwen. 
Vrone wist zelfs een tegentreffer 
te produceren. Een makkelijk ge-
geven vrije trap werd verzilverd. 
Wederom bleek een VSV doel-
man geen afdoende remedie te-
gen een vrije trap te hebben. Ge-
lukkig werd het kort daarop al-
weer 1-4.
De doorgebroken Pitstra werd 
door de doelman op ongeoor-
loofde wijze afgestopt en de ar-
biter van dienst besloot tot een 
strafschop. Maat scoorde pro-
bleemloos de 1-4. Helaas wist 
VSV niet de 1-5 re scoren. Slor-
dig verdedigen werd door Vrone 
afgestraft 2-4. 
Vlak voor tijd werd het zelfs nog 
bijna 3-4 maar gelukkig miste de 
Vrone-spits geheel vrij voor het 
doel. Zo behaalde VSV een rui-
me overwinning maar de zege 
had zoveel groter kunnen zijn. 
VSV 2 verloor haar eerste na-
competitie wedstrijd met 2-3 van 
DWV 2.
Na een 0-2 achterstand werd 
het eerst nog 2-2 om tenslotte 
toch nog met een doelpunt ver-
schil ten onder te gaan. Volgen-
de week de volgende ronde: VSV 
2 uit bij DWV en VSV 1 thuis op 
sportpark de Hofgeest

Goede
uitgangs-
positie VSV

Zitvolleybalclinic
Velserbroek - Het  nationaal 
dames Nederlands zitvolleybal-
team geeft op donderdagavond 
7 oktober in het Polderhuis een 
uitgebreide demonstratie en ver-
zorgd de clinic aan de dames die 
mee zullen gaan doen aan het 
zevende HHI-metaalwerken da-
mes straten zaalvolleybaltoer-
nooi  in sporthal het Polderhuis 
in  Velserbroek  Een clinic met de 
absolute topspeelsters  uit het 
Nederlandse zitvolleybalteam. 
Sinds 2000 heeft het dames zit-
volleybalteam zich sterk weten te 
vestigen in de wereldtop.
Het zitvolleybal in Nederland 
moet in beweging komen. Werd 
er in de jaren tachtig nog volop 
zitvolleybal gespeeld in Neder-
land, de laatste jaren nam de be-
langstelling alleen maar af. Hoe-
wel zich een lichte kentering be-
gint af te tekenen, krijgen de 
aangepaste sporten, waaron-
der zitvolleybal, nog steeds niet 
de aandacht die zij verdienen. 
Uiteraard is dit ook een proces 

dat tijd kost en alleen door actief 
naar buiten te treden versneld 
kan worden. Ook de sporters zelf 
spelen hierbij een belangrijke 
rol. Daarom is het ook een goed 
initiatief dat het Nederlands da-
mes zitvolleybalteam zelf hun 
sport meer onder de aandacht 
wil brengen.
Juist het vooroordeel dat zitvol-
leybal alleen door gehandicap-
te spelers gespeeld kan worden, 
is een misverstand dat in de Ne-
derlandse competitie duidelijk 
tot uiting komt. Zowel valide als 
invalide sporters zijn op recre-
atief, als op prestatieniveau sa-
men bezig om hun sport inten-
sief te beleven. 
Tijdens de clinic zullen ook de 
bezoekers meer zien dan alleen 
maar een demonstratiewed-
strijd van de beste zitvolleybal-
sters van Nederland. Er zal volop 
aandacht gegeven worden aan 
de verschillende technieken en 
de topsportbenadering door de 
speelsters. 

In ‘t Mosterdzaadje:
Sopraan Suzanne Roels
Santpoort-Noord - De sopraan 
Suzanne Roels verzorgt op vrij-
dag 14 mei om 20.15 uur een 
prachtig concert in ’t Mosterd-
zaadje. Haar begeleider is de pi-
anist Maarten Hillenius. Het ge-
varieerde programma staat in 
het teken van liefde, water ma-
gie en verstilling. 
De muziek is van Mozart, Haydn, 
Liszt, Chausson, Debussy, Pucci-
ni en als klapstuk ‘Tonight’ van 
Bernstein.
Zondag 16 mei om 15.00 uur 
treedt de pianiste Anna Yevdo-
kimova op in ’t Mosterdzaadje. 
Als opmaat voor de meesterlijke 
derde pianosonate van Brahms 
speelt zij Mozart en Scriabin.
Het concert opent met een 
speelse en geestige Rondo zoals 
alleen Mozart dat kon schrijven.
De Prelude en Nocturne van de 
Rus Scriabin zijn voor de linker-
hand geschreven. Niet alleen is 
het een uitstekende technische 
uitdaging, het is ook een oorstre-
lend voorbeeld van de Russische 
Romantiek. Daarna twee kor-
te muziekgedichten waarin de 
Chopin-achtige Scriabin is ver-

andert in de mysticus die in vier 
minuten zijn wereld verklankt.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 , 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl

Caprera opent seizoen 
met swingend weekend
Regio - Het Bloemendaal-
se Openluchttheater Caprera 
streeft ernaar om een zo divers 
mogelijk programma te brengen, 
met voorstellingen voor jong en 
oud. Het openingsweekend is 
daar een prachtig voorbeeld van 
met drie heel verschillende eve-
nementen. Laura Fygi, een van 
Nederlands meest populaire 
jazz-zangeressen, zal op zater-
dag 15 mei het seizoen openen 
met een geweldig concert. Op 
zondag 16 mei is er ‘s middags 
een jeugdvoorstelling van Slag-
werk Den Haag (vanaf 7 jaar); ‘s 
avonds kunnen de bezoekers tij-
dens een heerlijke wijnproeverij 

naar jazz luisteren en een kunst-
tentoonstelling bezoeken.
Ook de rest van het programma 
belooft veel mooie zomeravon-
den;  net als in andere jaren zul-
len De Dijk, Bløf, Ilse de Lange, 
Trijntje, Wolter Kroes weer in het 
altijd sfeervolle Caprera staan.  
Maar er is ook ruimte voor nieu-
we talent; veelbelovend dit jaar 
zijn Tim Knol, Voicemale, Bert-
olf en Miss Montreal en Ludovi-
co Einaudi. Daarnaast staan dit 
jaar ook optredens van Acda en 
de Munnik, Midlake, Jurk en Sa-
ra Kroos op het programma. Zie 
ook www.openluchttheaterbloe-
mendaal.nl.

Achterkleinzoon Pim 
Mulier lost startschot
Santpoort-Noord - Het start-
schot bij de Pim Mulierloop op 
zondag 16 mei zal gelost worden 
door de achterkleinzoon van Pim 
Mulier: de heer M.J.A. Haitsma 
Mulier uit Velp. 
Pim Mulier is een van de belang-
rijkste grondleggers van de mo-
derne sportbeoefening: atletiek, 
voetbal, rugby en cricket wer-
den onder andere door hem in 

Nederland geïntroduceerd. Pim 
Mulier gaf de aanzet tot de orga-
nisatie van de eerste Elfsteden-
tocht en ook de wandelvierdaag-
se van Nijmegen is op zijn initia-
tief gestart.
De wedstrijd- (15 kilometer) en 
recreatielopen (15, 10 en 5 kilo-
meter) beginnen om 11.00 uur, 
na-inschrijving is mogelijk tot 
een kwartier voor de start. 

Al enige jaren woon ik in Sant-
poort-Noord op de hoek van de 
J.M. van Nassaulaan en Coran-
tijnstraat, waar ik zeker heer-
lijk woon. Mede door de bomen 
wordt dit steeds leuker. Zowel 
in de winter als in het voorjaar 
én in de zomer vallen er prach-
tige bladeren en bloesem, die 
mijn hele tuin bedekken. Iede-
re dag geniet ik van de bloesem 
die nu door de lucht dwarrelt. Ik 
doe weinig aan mijn tuin en ge-
niet er enorm van om er te zit-
ten. Mijn dakgoten reinig ik af 
en toe, zodat de bladeren geen 
overlast veroorzaken. Als er te-

veel bladeren liggen veeg ik ze 
op en gooi ze op de compost-
hoop. Met biologisch afbreekba-
re algenreiniger maak ik in het 
voorjaar één maal mijn terras 
schoon en dan kan het er weer 
een tijd tegen.
Zomers geniet van de lommerij-
ke schaduw die de bomen bie-
den. En het genieten van die 
prachtige bomen is geheel gra-
tis! Mede vanwege de mooie 
bomen in mijn straat, ben ik zo 
blij met deze gemeente!
 
Naam en adres bekend bij de 
redactie

Ingezonden brief

Jeugdschakers presteren
uitstekend op NK
Velserbroek - Het nederlands 
kampioenschap voor A, B en C 
junioren dat afgelopen week 
in Haarlem werd gehouden is 
voor de Santpoortse jeugdspe-
lers Daan Haver en Wim Laurens 
Gravemaker prima verlopen.
Daan speelde heel goed bij de c-
junioren. Door steeds goed voor-
bereid achter het bord te ver-
schijnen lukte het hem om ook 
tegen de sterkste tegenstan-
ders prima stellingen te krijgen. 
Met een klein beetje meer geluk 
en iets minder tijdnood in een 
aantal partijen, was een toptien 

plaats mogelijk geweest. Daan 
eindigde uiteindelijk op een 
knappe 18e plaats. Wim Laurens 
deed het bij de b-junioren uitste-
kend in zijn partijen met zwart 
en scoorde daarmee maar liefst 
3,5 uit vier. Gewonnen of gelijke 
stellingen met wit leverde min-
der op dan objectief gezien mo-
gelijk was geweest waardoor 
Wim Laurens uiteindelijk eindig-
de op een score van 50 procent, 
een prima prestatie, die hem uit-
eindelijk op de 17e plaats in het 
eindklassement bracht. Zie ook 
www.schaakclubsantpoort.nl.
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Velserbroek – Een leuke cursus  
Go (denksport) gaat dinsdag 1 
juni van start in basisschool de 
Hoeksteen, de Weid 24 in Vel-
serbroek. Tijd van 15.15 tot 16.15 
uur. Kosten 10 euro voor de  eer-
ste vier keer. Dit spel wordt aan 
de kinderen spelenderwijs uit-
gelegd. Het spel begint met een 
leeg bord waarbij om de beurt 
een steen wordt geplaatst. De 
bedoeling van het spel is om ste-
nen in te sluiten, op dusdanige 
wijze dat gebied wordt gemaakt, 
uiteraard moet het eigen gebied 
ook verdedigd worden. Naast 
het spelen van competitie kun-
nen de kinderen ook een diplo-
ma behalen. Ouders/verzorgers: 
u kunt uw kind(eren) opgeven 
voor deze nieuwe Go club bij Jos 
van Tongeren (Go leraar) op 06- 
43724440. 

Cursus Go

Kennemer Fiets Toertocht
Velserbroek - Direct na de suc-
cesvolle eerste editie in 2009, 
toen 155 deelnemers zich meld-
den, werd duidelijk dat een ver-
volg in 2010 niet mocht uitblij-
ven. Op zondag 6 juni is het zo-
ver! Ook nu weer voert de Ken-
nemer Fiets Toertocht, via to-
taal vernieuwde routes, langs de 
mooiste plekjes van Zuid-Kenne-
merland. Daarbij  zijn de afstan-
den zo gekozen dat iedere recre-
atieve fietser kan mee doen. Vil-
la Westend is niet alleen de ini-
tiatiefnemer van de tocht, maar 
draagt ook zorg voor een gede-
gen organisatie èn een uitste-
kende verzorging.  
De deelnemers hebben de keuze 
uit twee verschillende routes van 
circa 25 kilometer. Beide afstan-
den zijn goed te combineren, zo-

dat de totale fietsafstand dan 
circa 50 kilometer bedraagt. De 
eerste  route voert via de duin-
rand deels door het Recreatie-
schap Spaarnwoude. De ande-
re leidt onder andere door het 
Nationale Park Zuid-Kennemer-
land. Vertrek en aankomst: Vil-
la Westend, Westlaan 41 Velser-
broek (Westbroekplas). Vertrek-
tijd tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Deelname 5 euro, inclusief rou-
te beschrijving, één maal con-
sumptie, uitgebreide verzorging 
onderweg en herinnering.Als ex-
tra service is de route ook uitge-
pijld. Het ligt in de bedoeling van 
de initiatiefnemers om de Ken-
nemer Fiets Toertocht te laten 
uitgroeien tot een jaarlijks terug-
kerend fiets evenement. Zie ook  
www.villa-westend.nl.

Concert Big Band en Soli
Santpoort-Noord - Zondag 16 
mei is om 12 uur in het Soli-ge-
bouw een concert van de big 
band van het Kunstencentrum en 
het Opleidingsorkest van Soli. Op 
het programma staat muziek uit 
Noorwegen, Amerika en het En-
geland van The Beatles. De Big 
Band bestaat alweer 33 jaren en 
treedt met succes diverse malen 
per jaar op. De huidige bandlei-
der, Frank Anepool, is freelance 
trompettist. Naast zijn werk als 
trompettist is hij trompetdocent 
van Kunstencentrum Velsen en 
dirigent van Zanggroep Sparkle 
Velsen. Dirigent van het Oplei-
dingsorkest van Soli is Henk 
Veld. Het Opleidingsorkest is de 
kweekvijver voor orkestmuzikan-
ten van Soli. In het opleidingsor-

kest leren de muzikanten in een 
gemoedelijke sfeer samenspelen 
met andere muzikanten. Meestal 
stromen zij daarna door naar het 
Harmonie orkest, de Slagwerk-
groep of het Klein Orkest. Het 
orkest bestaat voor het groot-
ste deel uit jeugdleden maar ook 
beginnende volwassen muzikan-
ten spelen mee.  Het Opleidings-
orkest van Soli repeteert op don-
derdagavond van 18.45 – 20.15 
uur in het Soli-centrum in Drie-
huis. Wie geïnteresseerd is in de 
Big Band kan op maandagavond 
langskomen tussen 20.00 en 
21.30 uur in het Kunstencentrum 
aan de Troelstraweg, bellen met 
Dick Wardenier 0255 – 513467 of 
mailen naar d.wardenier@quick-
net.nl.

Velsen-Zuid - De schapen van 
de kinderboerderij op Velser-
beek dragen hun warme wollen 
jas nog steeds. Voor hen staat 
de Eerste Pinksterdag gepland 
om deze warme jas af te laten 
scheren. Voor de schapen is dat 
ook echt nodig. De vacht zou an-
ders teveel vervilten, waardoor 
de huid niet meer kan ademen. 
Voor  jong en oud is het jaarlijk-
se schapen scheren een boeiend 
tafereel. Op de kinderboerderij in 
Velserbeek wordt op 23 mei van-
af 12.00 uur begonnen met het 
programma. Qua wolverwerking 
kunt u oude ambachten zien 
herleven, zoals het spinnen en 
het vilten. Kinderen kunnen bij-
voorbeeld een eigen koord-arm-
bandje vilten. Er is veel meer te 
doen en te beleven. Fascinerend 
om te zien is het hoe een hond 
een schaap terugbrengt bij de 
kudde of hem juist apart naar 
een hok jaagt. Bijna vanzelfspre-
kend is de regionale imker ook 
weer aanwezig.

Schapen
in scheren
Velserbeek

Regio - ‘Het werk geeft mij ener-
gie’, ‘Van de professionele trai-
ning heb ik ook privé veel pro-
fijt gehad’ zijn uitspraken van 
de enkele vrijwilligers van Kin-
dertelefoon Noord-Holla2nd. Dit 
zijn mannen en vrouwen met 
uiteenlopende achtergronden, 
die het leuk vinden om met kin-
deren en jongeren tot achttien 
jaar via ‘chatten’ en de telefoon 
in gesprek te gaan. Ook zijn er 
vrijwilligers die gastlessen ge-
ven op basisscholen. De kinde-
ren en jongeren weten de Kin-

dertelefoon goed te vinden, dus 
zij zijn altijd op zoek naar verster-
king. Voordat zij starten, doorlo-
pen de vrijwilligers een intensie-
ve en afwisselende training van 
drie maanden. Hierin komen on-
der andere gespreksvaardighe-
den, diverse gespreksonderwer-
pen (zoals pesten en seks) en de 
opbouw van een gesprek aan de 
orde. De eerstvolgende training 
begint, zowel op de locatie Alk-
maar als Haarlem, na de zomer-
vakantie. Zie ook site www.word-
vrijwilligerbijdekindertelefoon.nl

Kindertelefoon zoekt 
‘vrijwillige’ collega’s

Brusjesdag 1001 nacht
Regio - Zondag 25 april was er 
weer een bruisende ‘brusjesdag’  
bij fort Penningsveer in Haarlem-
merliede. Een groep van 15 brus-
sen (broers en zussen van een 
kind met autisme) maakten er 
onder enthousiaste begeleiding 
van een hele rij vrijwilligers een 
prachtige dag van. 
In de sfeer van 1001 nacht wa-
ren er vliegende tapijten, werd 
er een schat gezocht en kon-
den de brusjes hun wens in de 
grot van Alladin uitspreken. On-
der deskundige leiding werd er 
tenslotte een buikdans-demon-
stratie ingestudeerd, begeleid 
door een heuse slangenbezwe-
ring. Tussendoor was er natuur-

lijk ook gelegenheid om  te ge-
nieten van  de prachtige plek 
rondom het fort.
De brusjesdag vindt - nu al het 
tiende jaar - twee keer per jaar 
plaats (in het voorjaar en in het 
najaar). Iedere keer komen er 
weer nieuwe kinderen bij en de 
zusjes van het eerste uur zijn 
nu de vrijwilligers bij Stichting 
Thuiszorg Gehandicapten die dit 
allemaal mogelijk maken. 
Heb je ook een broer of zus met 
autisme? Geef je dan op voor de 
volgende keer, op 10 oktober, bij 
Stichting Thuiszorg Gehandicap-
ten. Mail voor meer info: stg@
thuiszorg-gehandicapten.nl of 
bel 023-5516368 / 06-22707400.

Regio - De politie hield vorige 
week dinsdagmiddag een snel-
heidscontrole met lasergun op 
de A22. Hierbij werd de snelheid 
gemeten van het verkeer komen-
de uit de richting van de Velser-
tunnel en gaande in de richting 
van de A9. Van de 2.395 passan-
ten reden er slechts 10 te hard. 
De hoogste snelheid was 156 
km/uur. 

Controle

‘In the Name of U2’
in Stadsschouwburg
Velsen - Vrijdag 14 mei (20.15 
uur) wordt gegarandeerd een 
‘Beautiful day’ in Stadsschouw-
burg Velsen. Met een voor the-
aterbegrippen ongekend gro-
te lichtshow en een metershoog 
led-scherm neemt de interna-
tionaal succesvolle band U2NL 
het publiek mee op een muzika-
le reis langs alle U2-krakers uit 
de afgelopen 30 jaar. De muzika-
le reis begint in Dublin eind jaren 
zeventig en eindigt met één van 
de laatste grote tours van U2, de 
‘Vertigo Tour’. De hitshow ‘In the 
name of U2’ is gebaseerd op die 
dertig jaar U2-geschiedenis.
Ruim twee uur lang klinken de 
grootste hits en mooiste album-
tracks van deze Ierse rockhel-
den. Uitgevoerd door een Neder-
landse band die feilloos het ul-

tieme U2-gevoel weet op te roe-
pen. Dertig jaar rockgeschiede-
nis in één fantastische tribute-
show! U2NL is opgericht in 2003 
en sindsdien uitgegroeid tot Ne-
derlands meest succesvolle tri-
bute band van dit moment. 
Op indrukwekkende wijze bren-
gen zij een ode aan hun Ierse 
helden. Als geen ander weten 
zij het publiek te geven waar het 
voor komt: het ultieme U2-ge-
voel! In 2006 wordt de band door 
de FIFA uitgenodigd om voor-
afgaand aan de kwartfinale WK 
voetbal in Keulen te spelen. 
De toegang bedraagt 25,75 euro, 
inclusief pauzedrankje en gar-
derobe. Meer informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Velsen-Zuid - Een automobilist 
is dinsdagavond gewond geraakt 
op de Amsterdamseweg in Vel-
sen Zuid. De man reed in zijn au-
to toen hij vermoedelijk onwel is 
geraakt. Hij is vervolgens tegen 
een boom geklapt en op zijn dak 
midden op de weg tot stilstand 
gekomen. Diverse hulpdiensten 
zijn ter plaatse gekomen om de 

man uit zijn benarde positie te 
bevrijden. Nadat de brandweer 
hem uit de auto had gekregen is 
hij met onbekend letsel naar het 
ziekenhuis overgebracht.
Een berger heeft later het voer-
tuig opgehaald. De Amsterdam-
seweg is door het ongeval ruim 
een uur gestremd geweest. (fo-
to: Michel van Bergen)

Automobilist onwel
en klapt tegen boom
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Velsen loopt warm voor 
Samenloop voor Hoop
Velsen - Samenloop voor Hoop, 
is op 29 en 30 mei op het Suomi-
terrein in Santpoort-Noord. Het 
evenement duurt van 15.00 tot 
15.00 uur, waarbij lopers in team-
verband en op avondvierdaagse 
tempo samen 24 uur gaan lopen 
voor het goede doel. Doel is het 
inzamelen van geld voor kanker-
onderzoek, het in het zonnetje 
zetten van (ex)kankerpatiënten 
en informatie verstrekken over 
kanker. Inmiddels hebben zich 
al 32 teams aangemeld en meer 
dan 100 sponsors.
Een hoogtepunt van SamenLoop 
voor Hoop is de indrukwekken-
de Kaarsenceremonie om 23.00 
uur. Iedereen kan een Kaars van 
Hoop opdragen aan iemand die 
kanker heeft of heeft gehad.
Verder zijn er overal voorberei-
dingen, bijvoorbeeld in de Zee-
wijkpassage in IJmuiden, waar 
tijdens het evenement allerlei 
winkeliers diensten en produc-
ten aanbieden waarvan de op-
brengst ten goede zal komen 
aan de Samenloop. De Bosbeek-
school in Santpoort-Noord gaat 
met alle klassen kaarsenzakken 
versieren voor de kaarsencere-
monie. Het team van de Hard-
draverijvereniging zal deze week 
de 3000 euro sponsorgeld al ha-
len. 
Burgemeester Weerwind, die zelf 
ook een aantal uren mee gaat lo-
pen, geeft op 29 mei het start-
schot. In de grote tent  zal het 
podium 24 uur lang bezet wor-
den door allerlei artiesten, waar-
onder  Alderliefste, Full Count, 
zanger Arjan Hilbers, Stijl Ach-
terover en M.I.S. Zangeres San-
ne (vroeger in X6) zal de kaar-
senceremonie muzikaal vormge-
ven. 
Zondag begint om 7.00 uur de 
warming-up door Brenda Calf. 
Na het ontbijt zal Obelisk zingen, 
gevolgd door streetdance en 
zumba. Daarna zal Shantykoor ’t 
Staende Tuygh zijn opwachting 
maken. En Dennis Sintenie, die 
met zijn bedrijf 4-All-Events de 
hele productie voor zijn rekening 
neemt, sluit het evenement mu-

zikaal gezien af. Om 13.30 uur zal 
de notaris de hoofdprijzen trek-
ken voor de loterij waarvan alle 
2500 loten al verkocht zijn. Er is 
een rad van avontuur met Guus 
Hermans. 
Ondertussen gaat het wandelen 
en hardlopen op de baan door. 
Suomi doet mee met verschillen-
de teams. Het Ultra Hoop Team 
met Rob van Tol & Carel Schra-
ma gaat zelfs 24 uur met twee 
man lopen. 
Verder is er een grote braderie, 
omdat alle teams ook een kraam 
voor hun rekening nemen: aller-
lei spelletjes en activiteiten wor-
den georganiseerd en er worden 
allerlei al dan niet zelfgemaak-
te waren verkocht. Er zijn clinics 
en er is toneel. Er is ‘een eet-
plein’ voor het goede doel: met 
vis van Louw Post, hamburgers 
en saté van de barbecue, lente-
soep van Dick Reus, fruit van Bol 
en broodjes beenham van Van 
Haaster. Op zaterdagavond is er 
een wijnproeverij. Koffie, thee en 
diverse versnaperingen zijn 24 
uur lang te verkrijgen bij Didi-
mo die de Suomi-kantine het he-
le evenement lang open zal hou-
den.
Natuurlijk worden ook de kinde-
ren niet vergeten. Er is het hele 
weekend een springkussen, er 
zijn kinderactiviteiten op de kra-
men van de teams, er is een kin-
derdisco met aansluitend een 
speciaal rad van fortuin en er 
kan op zondag paardje worden 
gereden.
Een ander mooi initiatief is de 
ballonnenactie van Heidi. Tijdens 
het weekend is het mogelijk bij 
haar een ballon gevuld met heli-
um te kopen, die na de slotronde 
wordt losgelaten. Dit gebeurt na 
het overhandigen van de cheque 
met de opbrengst van Samen-
loop voor Hoop aan Rina Noor-
lander, coördinatrice Samenloop 
voor KWF Kankerbestrijding. 
Aanmelden via de site www.sa-
menloopvoorhoop.nl/velsen kan 
nog steeds. Hier vindt men ook 
het programma en de actuele 
stand van zaken.  

Zuid, Boezemkade 11 Spaarn-
dam. Vanaf 20.00 uur. Zie ook 
www.fort-zuid.nl. Toegang gra-
tis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: La Primavera. Aan-
vang 20.30 uur.
Opening seizoen Openlucht-
theater Caprera door Laura Fy-
gi. Aanvang 20.30 uur. Zie ook 
www.openluchttheaterbloemen-
daal.nl. 
Bluestrain to Thalia in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Haarlem Reggae Movement pre-
senteert Strawl & Out of Many. 
21.00 uur. Toegang 8,-. Dom-
melsch zaal: 80’s Verantwoord. 
Van 21.00 tot 03.00 uur. Toegang 
12,50 vanaf 21 jaar. Café: Sto-
kers. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Van 24.00 tot 03.00 uur Haarlem 
Reggae Movement Afterparty. 
Toegang gratis.

Zondag 16 mei
Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Open 7 x 7 Toernooi bij IJVV 
Stormvogels op Sportpark Zee-
wijk. Aanvang 10.30 uur.
Lezing door dr. Gürkan Celikin 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur. 
Toegang gratis.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Rondje Vogelmeer. Vertrek 11.00 
uur bij informatiebord parkeer-
plaats Parnassia. Om 11.00 uur 
Natuur en histoie op Hageveld 
in Heemstede. Vertrek 11.00 uur 
vanaf parkeerplaats hoofdin-
gang van de school.
Concert Big Band en Soli om 
12.00 uur in het Soligebouw 
Santpoort-Noord.
Vertelvoorstelling ‘Slag is ziek’ 
in het Pieter Vermeulen Muse-
um, Driehuizerkerkweg in Drie-
huis. Aanvang 13.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Klezmerorkest Di Gojim. Aan-
vang 15.00 uur.
Optreden theateropleiding en 
muziekgroep Nova College van 
15.00 tot 18.00 uur in Fort Zuid, 
Boezemkade 11 in Spaarndam. 
Zie ook www.fort-zuid.nl.
Oecumenische kerkdienst in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof 30 
in IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Pianorecital Anna Yevdokimo-
va in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-N. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Linke 
Binke. Aanvang 16.30 uur. Toe-
gang gratis.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 17.0 
uur.

Maandag 17 mei

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.

Inloop borstkankervereniging 
in het Adamas inloophuis in 
Nieuw Vennep vanaf 13.30 uur. 
Aanmelden via mail@adamasin-
loophuis.nl of 0252-680233.
Poszegelveiling in de zaal van 
de Adelbertuskerk, ingang Spar-
renstraat 46 in IJmuiden. Van-
af 19.00 uur kan men de kavels 
bekijken.
Supportersavond Telstar in 
het Tata Steel Stadion in Velsen-
Zuid. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 18 mei
 

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Informatieavond voor ou-
ders van kinderen met astma in 
KG locatie zuid, 19.30 uur. Aan-
melden: info@kg.nl of 023-
5453138/4138.
Informatieavond over drugs-
verslaving bij de Brijder Stich-
ting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info 
en aanmelding: 023-5307400.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The hurt locker’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 19 mei

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Nachtegalenexcursie in de Am-
sterdamse Waterleidingdui-
nen. Vertrek 20.00 uur bij in-
gang Zandvoortselaan, tussen 
Zandvoort en Bentveld. Toegang 
skaart verplicht. Kijker meene-
men.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Liberg met ‘De Negende’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Het Volksoperahuis 
met De Heilsoldaat: Een Miss-
verkiezing. 

Donderdag 20 mei

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Informatiestand voor slecht-
zienden in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp, 09.00-12.30 
uur. Info: 023-8908360.
MS-inloopuur in het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp, 10.00-
11.30 uur. Info: 023-8908360.
‘Bijna zomerworkshop’ bij On-
der de Platanen in Velsen-Zuid. 
Van 10.30 tot 15.00 uur.
Interland Egypte-Canada 
bij IJVV Stormvogels. Aanvang 
18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Un Prophète’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Shantel en Bucovi-
na Club Orkestar. Aanvang 21.00 
uur. Toegang 16,-. Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie en Co. 24.00 
tot 04.00 uur. Toegang 5,-. Café: 
Steed. 22.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 13 mei

Hemelvaartdag
Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Eric Koller met 
‘Bull!’ (try outs). Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Johnny Dowd. 20.30 uur. 
Toegang 15,-. 24.00-04.00 uur: 
LOS!. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Gratis voor studenten. Café: Af-
tershow Johnny Dowd: Mr. A. 
Balladeer. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 14 mei
Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Stadsschouwburg Velsen: 
Theaterconcert ‘In the Name of 
U2’. Aanvang 20.15 uur.
Liederen en aria’s in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-N. Aanvang 20.15 uur. 
Toegang gratis. Bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The hurt locker’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: New Cool Collecti-
ve Big Band. 21.00 uur. Toegang 
15-. Kleine zaal: Rigby. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Café: Woost. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 15 mei

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein in IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.
Waterloo Toernooi in Driehuis. 
Aanvang 10.00 uur. Om 15.30 uu 
zorgt een zanger voor de muzi-
kale afsluiting.
Zomerfeest in de Cronjé! Van-
af 10.00 uur kramen en diverse 
activiteiten. Na 16.00 uur swin-
gende Zuid-Amerikaanse mu-
ziek. Veel winkels tot 22.00 uur 
open. Speciale aanbiedingen 
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Lunchconcert in de Gr. of St. 
Bavokerk Haarlem. Vrouwen-
koor Elisabeth Bas. Van 13.15 
tot 13.45 uur.
Bluesband De Zaak in Fort-

Wat is
er te 
doen

Jiddische volksmuziek
Klezmerorkest Di Gojim 
in het Thalia Theater
IJmuiden - Balkan turbobrass, 
Jiddische muziek, circusmuziek 
en zigeunerhoogstandjes. Zes 
virtuozen op ruim dertig instru-
menten. 
Dat is Di Gojim, Neerlands meest 
bekende klezmerband met Frie-
se wortels. In een handomdraai 
kan Di Gojim van strijkensemble 
en blaasorkest veranderen naar 
zangkoor en slagwerkgroep. 
De voorstellingen van de groep 
staan vol van de theatrale, muzi-
kale en visuele vondsten.
Di Gojim speelt van New York tot 

Budapest wereldmuziek van gro-
te klasse. Virtuoos plukken, bla-
zen, strijken, tokkelen en slaan 
de zes muzikanten al zo’n 20 jaar 
op meer dan 30 instrumenten. 
Op zondag 16 mei (15.00 uur) 
spelen ze in het Thalia Theater 
aan de Breesaapstraat 52 hun 
nieuwste voorstelling ‘Roots’.
De toegang bedraagt 23,75 eu-
ro, dit is inclusief pauzedrankje 
en garderobe.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.
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Opening Plein 1945
Burgemeester Weerwind heeft op woensdag 5 mei samen met een groep atleten van 
atletiekvereniging AV Suomi officieel het Plein 1945 in gebruik genomen. Hij deed dit 
door het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Met dit gebaar werd tevens het startsein 
gegeven voor de festiviteiten van 65 jaar bevrijding dat door het comité 4 en 5 mei 
werd georganiseerd. Op de foto staat burgemeester Weerwind met John van Vliet van 
atletiekvereniging AV Suomi. (foto: Reinder Weidijk)

Gemeente Velsen bestrijdt 
Bastaardsatijnvlinder
Op maandag 10 en dinsdag 11 mei 2010 heeft de gemeente Velsen langs de strand-
strook de nesten van de Bastaardsatijnvlinder verwijderd. De reden hiervoor is dat 
bij het in contact komen met deze nesten er bij mensen huisirritatie kan optreden. 
Als een boom last heeft van de Bastaardsatijnvlinder wordt hij kaalgevreten. Voor-
al de zomereik, meidoorn, duindoorn, berk, iep en vruchtbomen zijn gevoelig voor 
deze nachtvlinder. Bij een plaag kunnen rupsen ook andere bomen en struiken be-
zetten.

Stadhuis aantal dagen dicht
In mei zijn er verschillende feestdagen. Het stadhuis is dan een aantal dagen ge-
sloten.

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

Winkelen op zondag
De gemeenteraad van Velsen heeft de 
nieuwe verordening winkeltijden 2010 
vastgesteld. In deze verordening  zijn de 
mogelijkheden voor winkels om op zon-
dag open te gaan verruimd. Vanaf 7 mei 
mogen de winkels in heel Velsen op alle 
zondagen open gaan. Dat betekent overi-
gens niet dat per definitie ook elke zon-
dag alle winkels open zullen zijn. Het is 
aan de individuele winkelier zelf om te be-
palen of zij van deze mogelijkheid gebruik 
wil maken.

De wethouder Wmo, Wim Westerman, hecht grote waarde aan de inbreng van de 
Wmo-raad. Ambtenaren proberen zich zo veel mogelijk te verplaatsen in de verschil-
lende doelgroepen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De leden van de 
Wmo-raad zijn zelf ervaringsdeskundige. Dat is een pluspunt, zeker wanneer het gaat 
om de advieserende rol van de Wmo-raad bij nieuw beleid, maar ook bij het aan de bel 
trekken wanneer bestaand beleid onvoldoende werkt. 

Wmo-raad zoekt nieuwe leden

  De WMO-raad van de gemeente Velsen is op zoek naar:

• een nieuw lid namens de WMO doelgroep mantelzorgers

• een nieuw lid namens de WMO doelgroep mensen 
met een verstandelijke beperking

De WMO-raad bestaat sinds 2007 en is een adviesorgaan voor het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd ad-
vies op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

De leden zijn geen belangenbehartigers maar adviseren vanuit hun eigen erva-
ringsdeskundigheid. Zij vergaderen eenmaal per maand op een donderdagmid-
dag.

De achtergrond van de leden is divers: gehandicapten, ouderen, dak- en thuislo-
zen, mensen met een psychische of psychosociale beperking, verslavingsproble-
men, en dus mantelzorgers en mensen met een verstandelijke beperking.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Bel (0255–548522) of mail (wmo-
raad@welzijnvelsen.nl) naar het Secretariaat van de WMO-raad Velsen.
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faciliteert en verzorgt de begeleiding van de ondernemer. 
De openingstijden van het Ondernemersloket zijn: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 
14.00 uur.
E-mail: ondernemersloket@velsen.nl en telefoon- 
nummer: (0255) 56 74 36.

RAADSPLEIN 20 MEI 2010 

Donderdag 20 mei 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945. 

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur 
Raadzaal 

Punt Onderwerp 
1 Opening 
2R Vaststellen: 
 - notulen raadsvergadering 22 april 2010 
 - besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2010 
3R Afhandelen: 
Lijst van aan de raad gerichte brieven 
 Besluitvorming 
4R Vaststelling van de gewijzigde Algemene 

Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009 
5R Vaststelling verordeningen IOAW en IOAZ 
6R Verordening Wet Inburgering 2010 
7R Tijdelijk in gebruik geven groen en tijdelijk 

onttrekken gedeelte (caravan)parkeerterrein aan 
de Hofgeesterweg te Velserbroek 

8R Verordening op de heffing en invordering 
woonwagenrechten 2010 

 Sluiting 

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk. 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is 
ingeleverd - dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, - 

NIEUWE OPENINGSTIJDEN VAN HET 
BOUWLOKET

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

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

Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 
bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet 
u een afspraak maken met één van de vakspecialisten.
Voor het maken van een afspraak met een vakspecialist 
kunt u bellen met nummer (0255) 56 72 00.

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

Ondernemers kunnen ook terecht bij het Ondernemers-
loket. Hier wordt algemene informatie over wetgeving, 
beleid en procedures verstrekt. Het Ondernemersloket 

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

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

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 

door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

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

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

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

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-

beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid



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

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 12 mei 2010

dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein 
te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan de 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
De raadsvergadering  wordt vanaf 19.30 uur live uitgezonden 
op de lokale zender Seaport TV. 
Op de website en bij de receptie treft u een Greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail. 

ONHERROEPELIJK - BESTEMMINGSPLAN 
"Oud IJmuiden West" 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening bekend, dat het op 13 november 
2008 door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Oud 
IJmuiden West" onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan omvat het westelijke deel van de 
wijk Oud-IJmuiden. Het bestemmingsplan voorziet in 
de transformatie van een verouderd bedrijventerrein 
naar een aantrekkelijke buurt waar wonen, werken en 
recreëren samen gaan. Het bestemmingsplan maakt 
het mogelijk dat aan het gebied in totaal 200 woningen 
worden toegevoegd en dat circa 146 bestaande woningen 
worden vervangen door nieuwe woningen. 
  
De Raad van State heeft op 28 april 2010 uitspraak gedaan 
en alle bezwaren tegen het plan ongegrond verklaard. 
Het plan is hiermee volledig in stand gebleven en 
onherroepelijk geworden. 
  
Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie van 
bouwtoezicht, Dudokplein 1, op werkdagen van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Aangezien het plan onherroepelijk is bestaat geen 
mogelijkheid tot het indienen van een reactie. 

KAPVERGUNNINGEN 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend: 

straat en huisnummer aantal en soort 
Velserbeek ong. 1 abeel
(boom in park Velserbeek mag worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)             
 
De dagtekening van deze kapvergunning is 11 mei 2010.

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 elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 567 575.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-90-2010   Vleetstraat 4 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning  met een 
dakopbouw 

BP-91-2010   Middenduinerweg 73 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning 

BP-92-2010   Waterloolaan 1 te Driehuis NH; 
het plaatsen van een ondergronds  

waterreservoir 
BP-93-2010   Valeriuslaan 8 te Driehuis NH; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-94-2010   Kromhoutstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een artistieke keermuur 

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

BOUWAANVRAAG  FASE 2 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
B2-2-2010 Kotterkade 4 te IJmuiden; het oprichten 

van een overslaghal 

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

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-108-2010 Valeriuslaan 86 te Driehuis NH; het 

gewijzigd uitvoeren van BP-328-2007 
(het veranderen en vergroten van een 
bovenwoning met een dakopbouw) 

BL-109-2010  Nachtegaallaan 12 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-110-2010 Lepelblad 48 te Velserbroek; het oprichten 
van een berging 

BL-111-2010  Anemonenstraat 15 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (achtergevel) 

BL-112-2010  Cypressenstraat 26 te IJmuiden; het 
oprichten van een berging 

BL-113-2010  Rijksweg 501 te  Velserbroek; het plaatsen 
van 2 verwijsborden 

BL-114-2010  Velserduinweg 135 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-115-2010  Hoofdstraat 45 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde) 

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen: 
BL-29-2010 Kennemergaardeweg 3 te Santpoort-

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

BL-67-2010 Trompstraat 182 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en het oprichten van 
een berging 

BL-77-2010 Wijnoldy Daniëlslaan 21 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 

BL-96-2010 Platanenstraat 17 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-98-2010 Louise de Colignylaan 44 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel) 

BP-225-2009 Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; het 
verlengen van een tijdelijke bouw-
vergunning (BP-443-2002; het veranderen 
en vergroten van een dagverblijf (fase 2)) 

BP-28-2010 Verbindingsstraat 18 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning 

BP-70-2010 Linie 5  te Velserbroek; het plaatsen van 
een overkapping 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 17 mei t/m 25 juni 2010. 
Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. De naar voren 
gebrachte zienswijzen zullen bij de beoordeling van de 
aanvragen betrokken worden. Uw zienswijze dient voor-
zien te zijn van uw naam en adres, de datum, het 
besluit waarop zienswijze betrekking heeft en de redenen 
van uw zienswijzen. 

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels, het is wenselijk mede-
werking te  verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing, de stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van: 17 mei 
t/m 28 mei 2010 ter inzage. 
BL-55-2010 Roos en Beeklaan 87 te Santpoort-

Noord; het oprichten van een garage 
BP-33-2010 Havenkade 33 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
dakopbouw 

BP-55-2010 Groeneweg 25 te  IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw 

BP-60-2010 Corantijnstraat 26 te  Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw 

BP-76-2010 Iepenstraat 27 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw 

BP-86-2010 Fregat 32 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw 

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

BOUWVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
BL-60-2010 Gerard Doustraat 31 te IJmuiden; het 

oprichten van een berging 
BL-72-2010 Duinvlietstraat 29 te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 
BL-78-2010 Passtoorsstraat 5 te Santpoort-Zuid; het 

plaatsen van een dakkapel (achtergevel) 
BL-79-2010 Pijlkruid 30 te Velserbroek; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
uitbouw (achterzijde) 

BL-81-2010 Siriusstraat 2 te IJmuiden; het oprichten 
van een berging 

BL-82-2010 Meerweidenlaan 23 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een berging 

BL-83-2010 Spieghellaan 7 te Driehuis NH; het 
veranderen van een dakkapel (voorgevel) 

BL-84-2010 Oude Pontweg 128 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage 

BL-85-2010 Oude Pontweg 130 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage 

BL-86-2010 Oude Pontweg 132 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage 

BL-87-2010 Oude Pontweg 143 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage 

BL-88-2010 Spanjaardsberglaan 26 te Santpoort-
Noord; het legaliseren van een luifel 



Reünie Indische 
Vereniging Insulinde 
Haarlem - Oud-voorzitter Han 
Bawits van de Indische Vereni-
ging Insulinde Haarlem (IVI) 
organiseert voor haar oud-le-
den en aanverwanten een reü-
nie op zaterdag 12 juni in het 
Haarlems Business Center, 
A.Hofmanweg 5 (Waarderpol-
der ) van 15.00 tot 23.00 uur. De 
band Friends and Friends zorgt 
voor de muziek.
De I.V.I. werd op 10 april 1968 
opgericht met als voornaamste 
doelstelling:
een acceptabele en probleem-
loos integratie van Indische Ne-
derlanders in de Haarlemse
samenleving bewerkstelligen. 
,,Met glans hebben wij deze 
belangrijkste doelstelling gere-
aliseerd’’, vertelt Bawits. ,,De In-
dische Nederlanders integreer-
den probleemloos in de Haar-
lemse samenleving.
Sterker nog, dit deden wij met 
goede wil, innerlijke bescha-
ving en op eigen kracht en zon-
der te schoppen en/of recalci-
trant te zijn tegen de autotoch-
tone en andere mede Neder-
landers. Alle activiteiten van de 
I.V.I. werden indertijd door de 
leden zelf gefinancierd. Geen 
subsidie dus van de Gemeen-
te Haarlem. Daar zijn wij best 
trots op.’’
Het is weer bijna een decenni-
um geleden dat men wegens 
vergrijzing gedwongen werd 
de I.V.I. op te doeken. Veel fa-
milieleden en vrienden zijn ont-
vallen, veel huwelijken voltrok-

ken maar ook weer ontbonden, 
uitbreiding met kinderen of dat 
men groot- of overgrootouders 
zijn geworden.
Het wordt nu dan ook tijd om 
een reünie van IVI-familie en 
vrienden met als thema:
Memory Gain Through Memory 
Lane oftewel Sepanjang Jalan 
Kenangan te organiseren. Ten-
slotte is het goed om te weten 
wie er allemaal bij zijn gekomen 
bij de nieuwe generatie van de 
Haarlemse Indo’s. Belangstel-
lenden kunnen bellen met 06-
42673845 of een emailtje stu-
ren naar hanbawits@hetnet.
nl of indonedfoundation@kpn-
mail.nl.
Ten overvloede zal op deze dag 
uiteraard de Indische catering 
en hapjes van de bekende Wa-
rung Solo uit Amsterdam niet 
ontbreken. WK-voetbal liefheb-
bers kunnen de wedstrijd van 
deze dag via wide-TV afgezon-
derd bekijken. Zie ook http://
indonedfoundation.web-log.nl/.

Niet Uit Het Raam 
volgend seizoen terug
Velsen - Niet Uit Het Raam 
speelde dinsdag in een uit-
verkocht Thalia Theater een 
try out van hun nieuwe show 
‘Het werkt wel’. 

Goed nieuws voor alle fans die 
er dit seizoen niet bij kunnen 
zijn, Peter Heerschop, Viggo 
Waas, Joep van Deudekom en 
Eddie B. Wahr komen volgend 
seizoen twee dagen terug, in 
de Stadsschouwburg Velsen!  
Het nieuwe NUHR-program-
ma ‘Het werkt wel’ zal weer vol 
spitse dialogen, intelligente hu-
mor en rake liedjes zitten.
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 
mei 2011  kan het publiek in de 
Stadsschouwburg Velsen op-
nieuw genieten van ‘Het werkt 
wel’. Net als bij de try outs la-

ten de heren van NUHR ook bij 
de voorstellingen in de Stads-
schouwburg de inhoud vallen. 
De wereld is immers vervallen 
tot louter vorm. In een ultieme 
poging mee te gaan met hun 
tijd gooien de mannen alles 
in de strijd om succes te heb-
ben. Alles wordt getoetst aan 
slechts één criterium: of het 
werkt.
Extra voorstellingen in de 
Stadsschouwburg Velsen, vrij-
dag 20 en zaterdag 21 mei 
2011 (20.15 uur). Prijs: 25,75 
euro, met CJP 22,75 euro inclu-
sief pauzedrankje en gardero-
be.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
door middel van de nieuwe 
theatergids.

Auto vernield
Haarlem - De politie hield vo-
rige week dinsdagmiddag in 
Haarlem-Noord een 19-jarige 
Haarlemmer aan voor vernieling 
van een auto van een 40-jarige 
Haarlemse. De jongeman kwam 
tot zijn daad omdat hij boos was 
omdat de vrouw, een beken-
de van hem, hem geen onder-
dak wilde verschaffen. Hierop 
wist hij de autosleutels weg te 
grissen en reed weg in haar au-
to. Later kwam hij terug met het 
voertuig en reed tot tweemaal 
toe met opzet tegen een boom. 
De auto raakte hierdoor zwaar 
beschadigd. De jongeman liep, 
voor zover bekend, geen letsel 
op. De 19-jarige is hierop aange-
houden voor vernieling. Hij bleek 
ook zonder rijbewijs te rijden. De 
verdachte is na verhoor aan het 
eind van de middag weer in vrij-
heid gesteld. De politie maakt 
proces-verbaal op.

Dronken 
bromfietser
Haarlem - De politie hield in de 
nacht van vorige week dinsdag 
op woensdag op de Gedemp-
te Oude Gracht een 44-jarige 
Haarlemse bromfietser aan voor 
het rijden onder invloed van al-
cohol.
Bij een controle roken de agen-
ten een sterke alcohollucht. Een 
blaastest gaf aan dat de man 
ruim twee keer de toegestane 
hoeveelheid genuttigd had.

Hij heeft een rijverbod gekregen 
van vijf uren en een proces-ver-
baal.
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BL-89-2010 Van Lenneplaan 52 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning  met een uitbouw 

BL-90-2010 Spanjaardsberglaan 24 te Santpoort-
Noord; het legaliseren van een luifel 

BL-97-2010 Driehuizerkerkweg 154 te Driehuis NH; 
het plaatsen van een terrasoverkapping 

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

BP-228-2009  Westerduinweg 11 te IJmuiden; het 
verlengen van een tijdelijke vergunning
(BP-427-2001 het oprichten van een 
tijdelijke unit tbv een viskweekproject) 

BP-12-2010   Mercuriusstraat 27 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw 

BP-38-2010 Schiplaan 4 t/m 146 en 182 t/m 324 te 
IJmuiden; het plaatsen van een rookgas-
afvoerkanaal langs de gevel 

BP-39-2010 Heuvelweg 6 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een partytent op dakterras 
1ste verdieping (tijdelijk) 

BP-40-2010 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van een brug 

BP-51-2010 Esdoornstraat 4 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw 

BP-61-2010 Oude Pontweg 187 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een woonwagen 

BP-67-2010 Wenckebachstraat 1 te  Velsen-Noord; 
het vergroten van een bordes OSF2 
Coverter 23 Venturiopstelling (4C) 

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). 

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO) 

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor: 
BL-32-2010   Bruno Klauwersstraat 22 te Santpoort-

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

BP-213-2009  Witte Hekweg 68 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een opslagloods 

BP-16-2010   Parlevinkerstraat 41 te Velsen-Noord;  
het plaatsen van een overkapping t.b.v. 
opslag afvalcontainers 

BP-23-2010   Oranjestraat ong. te  IJmuiden; het 
oprichten van een ketenpark (tijdelijk) 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 

besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector  Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor: 
SL-53-2010 Roos en Beeklaan 87 te Santpoort-Noord; 

het slopen van een garage/berging 
SL-54-2010 Frans Halsstraat 30 te  IJmuiden; het 

verwijderen van asbesthoudend zeil 
SL-57-2010 Vinkenkrogtlaan 9 te Velsen-Noord; het 

verwijderen van een asbesthoudende 
rioleringsbuis

SL-59-2010 De Zandkuil 47 te IJmuiden; het verwijderen
van diverse asbesthoudende materialen 

SL-61-2010 Grahamstraat 22 te IJmuiden; het 
verwijderen van asbesthoudend zeil 

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) 


