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IJmuiden - Diverse mensen,
waaronder een aantal kinderen, zijn woensdag omstreeks
12.45 uur getuige geweest
van een gewelddadige overval op een geldtransport bij de
Vomar op het Kennemerplein.
Na een sensationele vlucht in
een brandende auto wisten
de daders te ontkomen.
Eén of meerdere overvallers bedreigden een geldloper die vanaf het parkeerterrein naar de Vomar liep met een vuurwapen en
maakten hem zijn geldkoffer afhandig. Naast de Vomar probeerden de daders om de koffer met een moker open te breken. Dat mislukte. In plaats daarvan vloog de koffer in brand (vermoedelijk gaat het om een beveiligingsmechanisme).
De daders hebben de brandende
koffer vervolgens in een auto gegooid en zijn met hoge snelheid
gevlucht, via het voetgangersgedeelde voor de nieuwe appartementen aan de Grahamstraat, in
de richting van de Reamurstraat.
Bij de appartementen, waarin

023 - 512 18 00

www.devriendenvanjacob.nl

brandweer het vuur onder controle had, bleek dat er niemand
meer in de auto zat. Op dat moment hing er al een politiehelikopter in de lucht om uit te kijken naar de daders.
Bij de Vomar zat de schrik er een
half uur na de overval nog steeds
goed in. Sommige mensen stonden letterlijk te trillen op hun benen, kinderen zagen lijkbleek.
Opvallend was dat de supermarkt gewoon open bleef.
Meer details over de overval ontbreken nog. Het onderzoek is in
volle gang. (Friso Huizinga)
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Groenrijk Santpoort

Terras Open

ook een basisschool is gevestigd, werden twee meisjes bijna
aangereden. Zij kwamen met de
schrik vrij.
In de Fahrenheitstraat zag een
getuige de brandende auto voorbijkomen. De auto reed de Reaumurstraat in en kwam tot stilstand bij de garageboxen achter Donar Gym. Omdat de man
niemand had zien vluchten werd
aan de alarmcentrale doorgegeven dat er mogelijk nog personen in de auto zaten. Hierop
werd onder meer de traumahelikopter gealarmeerd. Toen de

Hennepkwekerij ontdekt
Santpoort-Noord - Politieagenten hebben vrijdagmorgen in een
loods aan de Biezenweg een professionele hennepkwekerij met
3.000 planten ontdekt. De kwekerij is ontmanteld en alle spullen zijn
in beslag genomen. De politie is druk doende om de eigenaar van de
kwekerij te achterhalen. De ontdekking volgde na een tip. (foto: Michel van Bergen)
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Mandeville Sundaville Kuipplant

Vluchtauto brandend aangetroffen in Reaumurstraat

Gewelddadige overval
op geldtransport Vomar
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8e HIGHLAND GAMES
ZATERDAG 21 MEI

PARK VELSERBEEK, VELSEN-ZUID

10.00 TOT 18.00 UUR
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

Ooievaars op liefdespad
Santpoort-Noord - Met hun lange poten bewegen ze sierlijk door
het water. Twee ooievaren, duidelijk
een stel, op zoek naar eten. Ze werden al een paar weken regelmatig
in de omgeving gesignaleerd. Bij
de Biezenweg heeft een agragier zijn land onder water gezet. Veel
vogels kwamen op de insecten en

wormen af waaronder dit koppel
ooievaars. Dat ze bij elkaar horen is
duidelijk: ze verliezen elkaar geen
moment uit het oog en blijven dicht
bij elkaar. Eén van de twee is geringd. Misschien leidt dit binnenkort tot een broedsucces en dat is
al lange tijd niet meer gebeurd in
de regio. (foto: Rob Nieborg)

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Nieuw: Rijschool
Mirjam Stephanus
IJmuiden - Sinds vorige maand
is de gemeente Velsen een nieuwe rijschool rijker. Mirjam Stephanus begon de rijschool onder
haar eigen naam, ze werkt vanuit huis.
Mirjam is franchiseondernemer,
ze werkt onder de paraplu van
RijbewijsConcurrent, een bedrijf
in Woudenberg en grote sponsor
van de rally Parijs – Dakar. Dit
is een doeltreffende en goedkope manier om rijles te geven,
ze is hiermee de enige in de wijde omgeving. Het bedrijf neemt
haar de marketing uit handen
en zorgt voor naamsbekendheid.
Voor de rest is Mirjam helemaal
eigen baas en dat is precies wat
ze wilde. Na jarenlang in de reiswereld gewerkt te hebben, wilde
ze iets anders. Daarbij wilde ze
vooral haar eigen plan trekken.
Ze bleek geknipt te zijn om rijles te geven: ze is goed in kennis
overdragen en het persoonlijke
contact met de leerlingen bevalt
haar prima. Die zijn zonder uitzondering positief over Mirjam:

ze geeft op een heel ontspannen
manier rijles, ze is rustig en duidelijk en kan met iedereen goed
overweg. Of het nu iemand is die
het snel oppikt of iemand die wat
nerveus is op de weg: Mirjam
weet altijd de juiste toon te treffen en de mensen op hun gemak
te stellen, ze heeft een eindeloos
geduld. Ze vindt het geven van
rijles heerlijk: ,,Ik kom elke dag
weer vrolijk thuis.’’ Ze geeft les
in een gloednieuwe Volkswagen
Polo Blue Motion. Volgens Mirjam een heerlijke wagen om in
te rijden. Bovendien milieuvriendelijk, de auto heeft het milieulabel A. Mirjam heeft nog een leuk
extraatje voor toekomstige leerlingen: als zij een contract tekenen, dan krijgen ze na het behalen van het rijbewijs een gratis slipcursus. Zodat ze straks
goed en veilig de weg op gaan.
Maar wees er snel bij, want het
gaat hard: Mirjam kan nog enkele leerlingen plaatsen. Belangstellenden kunnen haar bereiken
via 06-52310969.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst:

Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255535151.
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, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
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 aanleunwoning 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 telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Vierdaagse
Velsen-Noord

19.30 uur. Toegang 11,-. Dommelsch zaal: Brainbox. 21.00
uur. Toegang 17,50. Van 23.0004.00 uur: Unforgettable: Menno de Jong, 8PM. Toegang 12,50
vvk/15,- add. Café: Rise Up!. 21.30
tot 03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 15 mei

Donderdag 12 mei
Stadsschouwburg Velsen: Pia
Douwes in ‘Master Class’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Pere Ubu,
Performing the modern dance.
21.00 uur. Toegang 20,-. Kleine
zaal: LOS! 24.00-04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Studenten gratis. Café: Duffhuës. 22.30
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 13 mei
Verkoop Israël Produchten, Zeeuwstraat 12 in VelsenNoord. Van 10.30 tot 18.00 uur.
Verjaardagsconcert voor Pim
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis. Bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Vera Mann in Jacques Brel-musical. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Black Milk & Band.
20.30 uur. Toegang 13,-. Café:
Gentlemans Pistols. 22.30 uur.
Toegang gratis.

Zaterdag 14 mei
Rommelmarkt Kennemerplein
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00
uur.
Plantjesmarkt bij Zonder Werken Niets. Zie ook zwn-volkstuinen.nl.
UniCycle Demo race, Satudarah MC, Aagtenpoort 6 Beverwijk. Zie ook www.satudarahmc-the-sixth.com
Nationale Molen- en Gemalendag. Gemaal de Velserbroek
is vrij toegankelijk van 10.00 tot
16.00 uur. Korenmolen De Zandhaas in Santpoort-Noord is te
bezichtigen va 10.00 tot 17.00
uur.
Lunchconcert in de Grote of
St. Bavokerk Haarlem. Gemengd
Koor Zuid-West o.l.v. Henny
Brouwer. Van 13.15 tot 13.45 uur.
Seizoensafsluiting The Smugglers op Sportpark Hofgeest in
Velserbroek. Aanvang 14.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Op
zoek naar theekruiden. Vertrek
om 14.00 uur bij ingang Middenduin, Duinlustweg Overveen.
Muziekoptreden De Zaak in
Fort-Zuid Spaandam. Van 20.00
tot 23.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: Cabaretduo Schudden met ‘Noorderzon’. Aanvan 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: The Faceless enz.

Stoomdag bij modelbouwvereniging Het Y, Genieweg 38a in
Spaarnwoude. Van 10.00 tot 16.00
uur
Klaverjastoernooi bij kjv Klaversientje in wijksteunpunt De Delta,
Rijnstraat 2 IJmuiden. Aanvang
10.30 uur.
Lezing door dr. Tjeu van den
Berg over Eigenzinnig kunstzinnig. De visie van Carl Gustav Jung
op kunst. De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur. Toegang gratis.
IVN
Zuid
Kennemerland:
Rondje Vogelmeer. Vertrek 11.00
uur infobord parkeerplaats bij
Parnassia.
Van 14.00 tot 15.30 uur Hageveld:
natuur en historie. Vertrek parkeerplaats voor hoofdingang van
Hageveld.
Koffieconcert in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Aanvang
12.30 uur. Toegang is gratis.
Concert Vrouwenensemble Tadam in De Tompe Toren Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
Vaartocht naar de broedplaats
van Lepelaars. Van 14.00 tot 15.00
uur. Café Fort-Zuid Spaarndam.
Kosten 8,-.
Trio Con Brio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Jamsessie in de Zeewegbar,
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 16.30
uur.
Patronaat,
www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Fish. 20.30 uur.
Toegang 22,-. Kleine zaal: Gonjasufi. 20.00 uur. Toegang 15,-.

Dinsdag 17 mei
Stadsschouwburg
Velsen:
Ruth Jacott met ‘Simply the Best’.
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 18 mei
Café-quiz in de Zeewegbar,
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen: Tineke Schouten met ‘LOL Inclusive’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 19 mei
Stadsschouwburg Velsen: Tineke Schouten met ‘LOL Inclusive’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat,
www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Next Best Band: Dudettes, Birth of Joy en The Red17.
20.30 uur. Toegang 7,-/CJP/studenten 5,-. Café: Hillstomp. 22.30
uur. Toegang gratis. Kleine zaal:
LOS! 24.00-04.00 uur. Toegang 5,vanaf 18 jaar. Studenten gratis.

Drukbezochte
Reddingbootdag
IJmuiden – Zaterdag vond de
jaarlijkse landelijke Reddingbootdag plaats. Belangstellenden konden deze dag een kijkje
nemen in de keuken van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM). Rondom
het landelijke hoofdkantoor aan
de Haringkade was er van alles
te zien en te beleven, er kwamen
veel bezoekers langs.
Voor de steiger staat een grote groep mensen te wachten. Zij
gaan een tochtje maken met de
reddingboten Koos van Messel
of de Johanna Louisa. De familie
Alfers uit Zaandam was op weg
naar het strand, maar maakte
een tussenstop toen zij de drukte bij de KNRM zagen. ,,Ik heb
mijn gegevens niet bij me, maar
ik ben lid. Wij willen graag een
boottochtje maken’’, zegt de vader tegen Rebecca, die de inschrijvingen verzorgt. ,,Ik geloof u op uw woord’’, zegt ze geruststellend tegen de man. Ze
kijkt het boek er op na: ,,Voorlopig zitten de boten vol. Over een
uur is er weer plaats.’’ De familie
besluit de tocht naar het strand
voort te zetten. ,,Volgend jaar komen we eerder’’, zegt de man. Hij
vervolgt: ,,Als kind wist ik al van
de KNRM, mijn opa was stuurman. Zelf zit ik veel op het water en dan is het belangrijk dat je
lid bent van de KNRM, ze doen
goed werk.’’ Rebecca loopt stage bij de reddingmaatschappij
en dat bevalt haar prima: ,,Ik leer
hier veel, het werk is heel divers.
Het organiseren van evenementen vind ik het leukste. Vandaag
schrijf ik onder andere nieuwe
donateurs in, ik mocht er al 20

noteren. ‘Redders aan de wal’,
worden ze genoemd. Het is heel
leuk om te horen waarom ze donateur worden, iedereen heeft
weer een ander verhaal.’’
Tegenwoordig is de Koos van
Messel de dienstdoende reddingboot, vanaf 1968 was dat
de Johanna Louisa, totdat zij in
1993 vervangen werd. De Johanna Louisa begon aan een
zwerftocht langs diverse Nederlandse reddingstations en in
2000 belandde de boot in Sint
Maarten. In 2006 werd zij terug gehaald en kreeg de boot
een plekje aan de IJmuidense steiger. Nu wordt de Johanna Louisa ingezet voor promotie doeleinden, zo was zij onder
meer aanwezig bij SAIL Amsterdam en tijdens het Havenfestival. Ook kunnen bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren op aanvraag een boottocht maken. Zij maken dan een
op touw gezette reddingsactie
mee, een unieke belevenis. Een
groep van ongeveer 20 vrijwilligers zorgt er voor, dat de boot in
de vaart blijft. Eén van hen is Jan
van Werd. Hij heeft een achtergrond als scheepsbouwer. ,,Het
is voor mij pure ontspanning en
we hebben een leuke ploeg vrijwilligers. Bovendien helpen we
er de KNRM mee, dus het mes
snijdt aan twee kanten’’, aldus
Jan. Hij vervolgt: ,,Ik ben OBDer, oftewel officier benedendeks,
oftewel kok.’’ Tijdens de Reddingbootdag staat Jan achter
een kraam hamburgers te bakken en te verkopen. Hij lacht:
,,Vandaag ben ik officier bovendeks.’’ (Carla Zwart)

Ledenvergadering
Velsen Lokaal
Driehuis - Velsen Lokaal houdt
op dinsdag 17 mei een algemene
ledenvergadering in Oma’s kamer van Café Middeloo. Aanvang
19.30 uur. De vergadering is voor
iedere betrokken Velsenaar. Nietleden zijn van harte welkom. Voor
iedereen die een mening heeft
over de buurt of de fractie aan

wil spreken op politieke onderwerpen in de gemeente Velsen.
De fractieleden zullen ook actuele politieke zaken toelichten, zoals de Visie op Velsen of wat er
staat te gebeuren met de komende bezuinigingen. Meer informatie zal binnenkort verschijnen op
www.velsenlokaal.

Velsen-Noord - Vanaf maandag
6 juni tot en met donderdag 9 juni
zal de jaarlijkse Avondvierdaagse
gelopen worden. De organisatie
hoopt dat in 2011 het aantal deelnemers van 135 in 2010 zal worden geëvenaard of worden overtroffen. In dat jaar werd er door
114 deelnemers 5 kilometer per
avond afgelegd en liepen 21 deelnemers 10 kilometer. De inschrijving geschiedt voor de leerlingen
van de Triangel op hun school, terwijl de overige deelnemers zich in
kunnen schrijven bij de Mel. Ook
de schoolkinderen kunnen zich
opgeven bij de Mel. Dit kan iedere
werkdag vanaf 16 mei vanaf 09.00
uur tot 17.30 uur in de Mel. Als
laatste kan worden ingeschreven
op maandag 6 juni tot 17.30 uur.
De kosten bedragen 4 euro. Een
consumptie kaart voor alle 4 de
avonden kost 1,50 euro.Hierbvoor
krijgt men een drankje en versnapering tijdens de wandeltochten.

Peanutbaltoernooi
Santpoort-Zuid – Donderdag
19 mei doen heel veel leerlingen
van diverse Velsense basisscholen mee aan het jaarlijkse peanutbaltoernooi. Dit wordt gehouden
op sportpark De Elta bij sportvereniging Terrasvogels. De organisatie hoopt dat het voor zowel de
deelnemers als de supporters een
mooie sportdag zal worden, met
veel spannend slag- en vangwerk.

Toernooi bij
VV Waterloo
Driehuis - Zaterdag 14 mei
wordt het Waterlootoernooi weer
gehouden. Dit voetbalfeest werd
in 1975 bedacht door een groepje
IJmuidenaren en bestaat dus nog
steeds! Aan het toernooi doen
veertien teams mee van onder
andere La Belle, VV IJmuiden, De
Treffers, Stormvogels, Hotel Royal en FC Spaarnwoude. Er wordt
gespeeld met zeventallen en het
toernooi wordt muzikaal omlijst
door Cock Zwanenburg.

Postzegelveiling
IJmuiden - Op maandag 16 mei
worden op de clubavond van de
Postzegelvereniging
IJmuiden
ongeveer 100 (gevarieerde) kavels geveild. Vanaf 19.00 uur is
er gelegenheid om de kavels te
bekijken en omstreeks 20.15 uur
zullen de kavels onder de hamer komen. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis
en de koffie staat klaar. De veiling wordt gehouden in één van
de zalen van de Adelbertuskerk
aan de Sparrenstraat. Wie een
veilinglijst (per mail) wil ontvangen: een mailtje naar hein60@
hotmail.nl is voldoende.
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Ingezonden mededeling

Osteopathie behandelt
oorzaak van de klachten
Driehuis - Rugklachten, migraine, darmproblemen of
andere lichamelijke klachten
waar u mee moet leren leven?
Klachten waar u al jaren last
van heeft en er lijkt toch niets
aan te doen? Dan is osteopathie iets voor u.

consult zullen uw medische achtergrond, uw huidige klachten en
de behandeling met u besproken worden. Hierna volgt de behandeling. De osteopathie praktijk is gevestigd in driehuis aan

de schaepmanlaan 10. De osteopaten zijn Arjen Germans en Robert Dekker. Voor meer informatie of een afspraak kunt u terecht
op www.osteopathiedriehuis.nl
of bellen met 0255-533224.

Osteopathie is erop gericht
weefsels van het lichaam in beweging te brengen en te houden. Hierdoor kan het herstellend vermogen van het lichaam
optimaal plaatsvinden en zullen
klachten verminderen. Het is een
manuele behandelvorm, wat inhoudt dat er uitsluitend met de
handen gewerkt wordt en er dus
geen medicijnen of apparatuur
aan te pas komt. Osteopathie
grijpt aan op de oorzaak van de
klachten en niet op de symptomen zoals pijn,stijfheid of bewegingsbeperking. Dit houdt in dat
het totale lichaam onderzocht en
waar nodig behandelt wordt en
niet alleen het gedeelte waar de
klachten zich uiten.
U mag na drie behandelingen verandering van de klachten verwachten, waardoor resultaat snel merkbaar is. Een osteopatisch consult duurt circa drie
kwartier tot een uur. Tijdens dit

Highland Games op 21 mei

Careworx in Schotse
kilts bij SBS Shownieuws

Eerste Velser bierfestival
bij Perron Zee/Kruiten
IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis Zeewijck organiseert
het eerste Velser Bierfestival
in de regio.
,,Het stond al jaren op ons verlanglijstje om een goed speciaal bieren festival te organiseren. Dit voornemen gaan we
op 4 juni waarmaken in samenwerking met Chris Jumelet van Restaurant Perron Zee/
Grand Café Kruiten’’, aldus initiatiefnemer Richard Blesgraaf.
Vanaf 14.00 uur kunnen de bezoekers op het ruime en gezellige horecaplein met 19 speciaal bieren van de tap en 13 vanuit de schenkfles gaan kennismaken van brouwerijen die onder andere aangesloten zijn bij
het KBC (Klein Brouwers Collectief), De Scheldebrouwerij,
Muifelbrouwerij, Bierbrouwerij
Klein Duimpje, Jopen Bier, Kinhem, Leidsch Bier en de Eem
bierbrouwerij. Verder komt het
Kennemer Wijn en Bier Gilde
uit Heemskerk een heuse bierbrouw-demonstratie geven en
is de grootste biervereniging
van Nederland ‘PINT‘ aanwe-

zig. Importeur van Amerikaanse speciaal bieren, Bier & Co,
verzorgt een uitgekiend assortiment. Het culinaire gedeelte wordt verzorgd door de chef
kok van Restaurant ‘Perron Zee’.
Wie opgehaald wil worden of
een zeer ludieke entree wil maken kan gebruik maken van de
tuk tuk-service. Reserveren gewenst. Zie ook www.zeewijck.

nl. De toegang bedraagt 5 euro.
Dat is inclusief de borg voor een
15 cl bierglas. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Grand Café Valerius, Grand Café Kruiten en Slijterij & Wijnhuis Zeewijck. Kaarten
reserveren onder vermelding
van aantal, naam, telefoonnummer en e-mailadres kan via info
@zeewijck.nl of telefoonnummer 0255-540331.

Velsen-Zuid - Het team van Careworx te Velsen-Zuid doet op zaterdag 21 mei mee aan de Highland Games in park Velserbeek.
Careworx is het sport-, orthopedisch beweeg- en zorgcentrum
voor Velsen en omstreken. Bij
Careworx kunnen uiteenlopende groepen mensen terecht, zoals sporters die geblesseerd zijn,
mensen met chronische aandoeningen, orthopedische patiënten,
mensen met rug- of nekklachten
en complete Arbozorg voor ziekgemelde werknemers.
Van de fysiotherapeuten die bij
Careworx werkzaam zijn kun je
natuurlijk wat sportiviteit verwachten. De meeste van hen zijn
redelijk sportief. Toch leek het
de captain zinvol om een generale repetitie te plannen, mede
omdat dit voor Careworx de eerste keer zal zijn dat ze deelnemen aan de highland games, leek
het een goed idee om alvast ken-

nis te maken met de verschillende onderdelen. Donderdagavond
5 mei was het zover: alle teamleden kwamen bij elkaar om te oefenen op verschillende onderdelen zoals kogelstoten, boomstammen slepen, hooibalen werpen en
touwtrekken. Ook werd iedereen
in een Schotse kilt gehesen, wat
uiteraard tot grote hilariteit leidde.
Want draag je nou ondergoed onder een kilt of niet? Bij nader onderzoek bleek dat tijdens dansen
en sporten het dragen van ondergoed onder de kilt is toegestaan...
Omdat ook Hein Vergeer deel uitmaakt van het team Careworx
was SBS Shownieuws ter plaatse
om er een item van te maken voor
de uitzending. Deze werd diezelfde avond nog uitgezonden op televisie. De generale repetitie werd
afgesloten met een etentje om de
teambuilding te completeren. Al
met al was het een zeer geslaagde avond!

Leuke kinderfeestjes
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Op woensdagmiddag organiseert Hippisch
Centrum Velsen, prachtig gelegen tussen de parken Velserbeek
en Beeckestijn, voor uw kinderen,
vriendjes en vriendinnetjes zeer
gezellige en leerzame kinderpartijtjes. Onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde instructrices worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de eerste
beginselen van het ponyrijden. Na
het ponyrijden wordt er verteld
hoe je een pony moet verzorgen
en mogen de kinderen dat zelf in
de praktijk brengen bij het poetsen van de manegepony’s Odetje
en Luna. Na het poetsen gaan de
de kinderen met de pony Pommetje een huifkartocht maken door
het prachtige park Beeckestijn.
Tot slot wordt de leerzame middag afgesloten met patat, frikandel/kroket/ of een kaassoufle en
limonade. Het minimaal aantal
deelnemers is zes en het maxi-

mum aantal deelnemers is tien.
De geadviseerde leeftijd is vanaf
zes jaar. Het feestje zal ongeveer
2,5 uur duren. Prijs per kind is
17,50 euro inclusief goedgekeurde veiligheidscap. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.
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Seizoensafsluiting
The Smugglers

Introductieavond bij
Odd Fellows
Velsen-Zuid - Voor degenen
die altijd al hebben willen weten wat de Odd Fellows zoal
doen op een loge-avond in hun
gebouw aan de Stationsweg
95, is er nu de mogelijkheid
om dit zelf mee te maken. Iedereen is van harte welkom op
donderdag 19 mei, vanaf 19.30
uur. De gasten worden ontvangen door leden van de IJmondloge (mannen). Na de koffie of
thee stellen zij zich voor en vertellen iets over de geschiedenis van de organisatie. Hierna gaat het gezelschap naar
de ontmoetingsruimte, waar in
alle rust naar muziek, tekst en
uitleg geluisterd kan worden.
Daarna is er onder het genot
van een hapje en een drankje
gelegenheid tot het stellen van
vragen. Odd Fellows zijn mensen van verschillende pluimage. Vriendschap is een bindende factor. Samen sta je sterk
en breng je meer tot stand dan
in je eentje. Werken aan jezelf
en de directe omgeving, in de
hoop op een betere samenleving. Aanmelden voor 19 mei
kan bij de heer H. Bouma, telefoon 023-5271833, e-mail: info@ind-part.com of de heer G.
Stet, telefoon 06-5537.8768, email: ton@haasnootschilders.
nl. Zie ook www.oddfellowsvelsen.nl.

Bromfietscontrole
Regio - De verkeerspolitie heeft vorige week tijdens
een bromfietscontrole 25
bromfietsen gecontroleerd.
Vijf bromfietseigenaren bleken een opgevoerde bromfiets te hebben. Eén bromfietsbestuurder verloor op
de controlelocatie in het bijzijn van de politie een aantal zakjes met vermoedelijk
hard drugs. Deze 21-jarige
man uit Velsen-Noord werd
aangehouden. De man bleek
meerdere zakjes met inhoud
bij zich te dragen. Tegen de
verdachte is proces verbaal
opgemaakt.

Prijzen voor HCV’90
Velsen-Noord - Tijdens een
internationaal toernooi in Italië heeft de damesselectie van
SB-groep/HCV’90 de eerste
prijs en de Fair-play Cup meegenomen naar Nederland. Dames 1 is eerste geworden tijdens het internationale toernooi en Dames 2 won de Fairplay Cup.
Het internationaal voetbal/
handbal toernooi in Rovereto
werd dit jaar voor de 24ste keer
gehouden. De tegenstanders
van Dames 1 waren HC Rover Wittenbach uit Zwitserland
(eindstand 15-5), TSG Schnaitheim uit Duitsland (eindstand
10-8), GSD Mezzocorano uit
Italie (eindstand 12-3), Tonegido uit Nederland (eindstand
8-6) en in de finale waren ze te
sterk voor Polisport Besenello

uit Italië (eindstand 12-3).
Dames 2 heeft gespeeld tegen Polisport Besenello uit Italië, HV Cabezota uit Nederland,
Pall.fiemme e Fassa uit Italie en
Tonegido uit Nederland.
Het toernooi begon met een
openingceremonie bij de bel
boven op de berg. Deze bel is
tijdens de oorlog uit Rovereto weg genomen maar na de
oorlog is de bel weer terug geschonken aan de stad. Bij deze
bel heeft elk voetbal- en handbalteam de eed af moeten leggen om alle wedstrijden fairplay te spelen. De afsluiting
werd in het voetbalstadion gehouden. Hier werden alle winnende teams gehuldigd en de
bekers werden overhandigd. Er
werd afgesloten met een schitterend vuurwerk.

Stadsschouwburg Velsen

Niet Uit Het Raam
met het ‘Werkt wel!’
Velsen - In een ultieme poging mee te gaan met hun tijd
gooien de mannen van NUHR
alles is de strijd om succes te
hebben. En met succes, getuige de lovende recensies
en publieksreacties na afloop
van de eerste try out vorig seizoen in een uitverkocht Thalia
Theater. In ‘Het werkt wel’, op
vrijdag 20 en zaterdag 21 mei
(20.15 uur) laat NUHR de inhoud vallen. Alles wordt getoetst aan slechts één criterium: of het werkt.
Al twintig jaar vormen Joep
van Deudekom, Viggo Waas
en Peter Heerschop Niet Uit
Het Raam. Sinds de laatste zes
programma’s speelt ook muzikant en theatermaker Eddie
B. Wahr een belangrijke rol.
In het nieuwste programma
wordt Kees van Vooren (bekend van ‘Kees en Eddie’) aan
het gezelschap toegevoegd.
In dit goede gezelschap komt
NUHR naar Velsen met de uitermate succesvolle voorstelling ‘Het Werkt Wel!’. In deze
voorstelling laat NUHR de inhoud vallen. De wereld is im-

mers vervallen tot louter vorm.
In een ultieme poging mee te
gaan met hun tijd gooien de
mannen alles in de strijd om
succes te hebben. Alles wordt
getoetst aan slechts één criterium: of het werkt.
Is in het verleden nog gepoogd
om een kritisch tijdsbeeld te
schetsen, nu is het besef dat
dit niet meer van deze tijd is.
NUHR vindt zichzelf opnieuw
uit en gaat schaamteloos op
zoek naar de lach, de traan,
de verbazing, de herkenning,
de verontwaardiging; als het
maar werkt. De zalen moeten vol, de dvd’s verkocht en
de ego’s gestreeld. ‘Het werkt
wel!’ is een ruim twee uur durende zoektocht naar wat het
publiek wil. Met een willig oor
voor de stem van het volk. Dat
gaat misschien tegen de natuur van NUHR in, maar het
werkt wel!.
Prijs: 25,75 euro, tot en met 12
jaar 22,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer
informatie
en
reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789.

Velserbroek - Zaterdag 14
mei organiseert Rugbyclub The
Smugglers haar jaarlijkse seizoensafsluiting. Deze gezellige
dag begint om 14.00 uur met een
wedstrijd tussen The Smugglers
onderling. De spelers van het rugbyteam worden verdeeld tussen
Young en Old Smugglers. Young
zijn de spelers 18 tot 35 jaar en
Old Smugglers zijn de spelers 35
jaar en ouder. Door beide teams
wordt al weken hard getraind, ondanks dat het rugbyseizoen al een
paar weken achter ons ligt.
Aansluitend aan de wedstrijd
wordt er gestreden om de Eamon
Horan Kick Trofee. Via een afval systeem wordt hier diege-

ne geeerd die het beste de ovale bal tussen de palen kan kicken. Na deze spannende onderdelen neemt onze voorzitter Ronald Koolen het woord. Ook zal
hij de verschillende trofeeën van
dit jaar uitreiken, zoals de Jason
Wagenaar trofee, voor de winnaar
van de puntencompetitie. De VIP
trofee en de Peter & Mary trofee,
voor de most improved player, deze wordt via nominaties gekozen.
Uiteraard wordt de dag afgesloten met een heerlijke BBQ. Wilt
u er ook bij zijn? Iedereen is welkom. De wedstrijd Young vs Old
Smugglers begint om 14.00 bij
Rugbyclub The Smugglers Sportpark Hofgeest Velserbroek.

Plantjesmarkt bij
Zonder Werken Niets
Regio - Op zaterdag 14 mei organiseert volkstuindersvereniging Zonder Werken Niets van
10.00 tot 14.00 uur haar jaarlijkse plantjesmarkt. Deze markt
wordt gehouden op het volkstuinenpark in het Van der Aartsportpark op de grens van Haarlem en Velserbroek. De markt is
gratis toegankelijk en iedereen is
hierbij van harte welkom.
Ter afsluiting van de periode
van de IJsheiligen wordt op de
naamdag van de laatste IJsheilige Bonifatius, de plantjesmark
georganiseerd. IJsheiligen is in
de traditionele volksweerkunde
één van de oudste en wellicht
het bekendste begrip. De IJsheiligen staan synoniem voor de
kans op te koud voorjaarsweer
voor de gewassen van de tuinders. Je kunt het je na de afgelopen warmteperiode haast niet
voorstellen, maar het is een algemeen bekend gegeven dat je
pas na IJsheiligen kan beginnen
met het planten van gevoelige
gewassen in de volle grond. Na
deze dagen komt er geen nachtvorst meer voor, die veel schade kan aanrichten aan de tere
plantjes in de tuin.
Op de plantjesmarkt zal er volop
keuze zijn uit zowel sierplanten
voor tuin en balkon, maar ook
uit plantjes voor de moestuin of

kas. De vereniging heeft een eigen selectie gemaakt uit het uitgebreide assortiment van de
Stadskweektuin te Haarlem en
kan op die manier een twintigtal
verschillende bijzondere soorten tuinplanten aanbieden. Onder deze planten bevinden zich
zowel winterharde vaste als eenjarige planten en zijn tegen zeer
redelijke prijzen op deze plantjesdag te koop.
Onder de tuinders van de vereniging is ook een aantal enthousiaste hobbyisten aanwezig met
hun zelf gekweekte planten en
stekken. Bij hen is een grote diversiteit aan planten te verwachten. Denk daarbij niet alleen
aan de plantjes voor de siertuin,
maar ook aan plantjes voor de
serre, kas, balkon en tuin.
De plantjesmarkt wordt gehouden op het voorplein van het
volkstuinenpark van ZWN en is
bereikbaar vanaf de Westbroekerweg-Vlietweg via de ingang
aan de Slaperdijkweg 116.
Ook een wandeling door het
volkstuinenpark is zeer de moeite waard. Je zult een grote diversiteit aan volkstuinen tegenkomen. In het bijzonder op de
heemtuin en de natuurtuin krijg
je een indruk van de bijzondere
natuurwaarden van het park. Zie
ook zwn-volkstuinen.nl.
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Zondag jam in
de Zeewegbar
IJmuiden - Zondag is er weer
een jamsessie in de Zeewegbar. Jong en oud, beginner of ver
gevorderd, iedereen is van harte welkom. Om lekker muziek te
maken, maar ook om te genieten van de ongedwongen sfeer
en te luisteren. Backline is aanwezig, het geluid wordt verzorgd
door Tom Makkes. Wel je eigen
instrument meenemen natuurlijk. Aanvang 16.30 uur. Kom op
tijd, dan kunnen zoveel mogelijk
muzikanten aan bod komen. De
Zeewegbar vind je aan de Zeeweg 149 in IJmuiden. Wil je spelen? Meld je dan even bij Annebel of Rafael.

Rommelmarkt
Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 14 mei
wordt van 9.00 tot 16.00 uur een
gezellige rommelmarkt gehouden op het Kennemerplein, tegenover de Vomar. Dit is de eerste rommelmarkt in een reeks
van zes markten. De kramen
liggen vol met van alles en nog
wat. De overige markten zijn op
4 juni, 2 juli, 23 juli, 13 augustus
en 10 september. Wie ook een
kraam wil huren voor overtollige spullen kan contact opnemen
via 0255-533233 of 06-10475023.

Coup DeVille
in Stage Café
IJmuiden - Zondagmiddag kunnen bezoekers van het Stage
Café in het Witte Theater getuige zijn van een bijzonder en eenmalig optreden van Coup DeVille. Dit is een tributeband die bestaat uit negen gerenommeerde musici die hun muzikale sporen al verdienden bij diverse regionale bands, zoals Jaap en
de Rest en Seabreeze. Zij zullen de sound doen laten herleven van de veel te vroeg overleden charismatische zanger Willy
deVille, van de band Mink deVille. Bekende nummers, zoals onder andere Spanisch Stroll, zullen te horen zijn. Het wordt een
uniek gebeuren, dat de ware
muziekliefhebber niet mag missen. Aanvang is 17.30 uur, toegang gratis.

Vandalisme
IJmuiden - Een alerte getuige meldde zondagochtend omstreeks 05.40 uur dat er op het
bouwterrein van het voormalige
Zeeweg Ziekenhuis een aantal
mannen over het hek waren geklommen en vanaf een hijskraan
met spullen aan het gooien waren. De groep liep hierna richting
de Velserduinweg. De agenten
troffen in de Lindenstraat vier
mannen aan die voldeden aan
het signalement.

Hygiëne van Keurslager
van Haaster uitstekend

Bos Kookt! opent
zaterdag zijn deuren
IJmuiden – Zaterdag 14 mei
opent aan de Groeneweg in
IJmuiden – tegenover de Stadsschouwburg Velsen – restaurant
Bos Kookt! De droom van Hans
Bos is uitgekomen. Na jarenlang
voor diverse restaurants te hebben gekookt, start hij nu zijn eigen zaak.
Na het afronden van zijn koksopleiding kookte Hans bijna
twintig jaar voor verschillende
instellingen, van een tehuis voor
verstandelijk
gehandicapten
tot het opleidingsschip de Pollux. De meeste mensen in Velsen en omgeving hebben daarna
wel eens, bewust of onbewust,
van zijn kookkunsten geproefd.
Bijvoorbeeld bij eetlokaal ‘t Palet, Valerius, De Toerist, Het Stille
Water of Loeca.
Met Bos Kookt! gaat een langgekoesterde wens van Hans in vervulling. Het pand aan de Groeneweg heeft precies het juiste formaat voor zijn ‘ideale’ restaurant. Het is niet te groot, zodat hij zélf alle gerechten uit de
wereldkeuken kan koken en ook
tijd heeft om zijn gezicht te la-

ten zien bij de gasten. In de afgelopen maanden is hard gewerkt in het pand aan de Groeneweg waar voorheen Lodewijk
gevestigd was. Er is grondig verbouwd. Van grond tot plafond en
van voordeur tot keuken is alles
in een nieuw, fris jasje gestoken.
En het resultaat mag er zijn: Bos
kookt! is een gezellig restaurant
geworden met een ongedwongen sfeer.
De kaart biedt wereldse gerechten voor een goede prijs. Er zijn
veel wisselende gerechten, zodat Hans kan werken met verse
seizoensproducten. De kok heeft
een neus voor goede smaak met
de juiste kruiden, wat resulteert
in culinaire verrassingen.
Bos Kookt! niet op maandag. De
overige dagen is het restaurant
geopend vanaf 17.30 uur. In de
zomerperiode gaat Bos Kookt!
van vrijdag tot en met zondag
eerder open voor een borrel.
Meer info over de mogelijkheden van besloten lunches, theatermenu’s en catering is te vinden op www.boskookt.nl. (foto:
Olaf Kraak)

Gipsy dinerconcert
IJmuiden - Het Hongaarse orkest
van Tomy Váradi speelt de oude,
authentieke zigeunermuziek zoals die al generaties lang wordt
gespeeld in de restaurants van
Boedapest. Alleen om die reden
al is het Thalia Theater op zaterdag 21 mei dé ideale locatie voor
een sfeervol dinerconcert met de
vrolijke, swingende en romantische zigeunermuziek van ‘Boedapest Boulevard’. De virtuoze violist Tomy Váradi begon al op heel
jonge leeftijd met viool spelen en
beschikt over een zeer uitgebreid
repertoire authentieke Hongaarse
zigeunermuziek.
Ook voor de liefhebbers van
gipsyjazz, tango en geïmproviseerde muziek valt er veel te genieten bij dit smakelijke dinerconcert. De prachtige melodieën
worden, naast Tomy Váradi, licht
en swingend uitgevoerd door altvioliste Laurens Moreno, bassist
Gyuszi Résmuves en cymbalist

András Varadi. Uit de pers: ‘het
orkest kan fluisteren als de wind,
is licht als een veertje en warm als
de zon’. Tijdens het dinerconcert
wordt een heerlijk driegangendiner geserveerd. De optredens van
het orkest vinden plaats tussen
de gangen door zodat men optimaal van dit concert kan genieten. Aanvang aperitief: 19.00 uur.
Aanvang dinerconcert: 19.30 uur.
Prijs dinerconcert 35 euro, inclusief drie gangen diner. Info en reserveren: 0255-514217.

Velserbroek - Keurslager van
haaster ontving onlangs een oorkonde voor de uitstekende hygiëne in zijn bedrijf. Een onafhankelijke kwaliteitsbewakingsbureau
toetste bij Keurslager van Haaster
de hygiëne, versheid en productiewijze. Op alle punten was de
score uitstekend, daarom ontving
hij een Oorkonde Hygiëne.
Het Kwaliteit Bewakingsbureau
Levensmiddelen (KBBL Inspectie
bv) te Wijhe testte en beoordeelde naast de hierboven genoemde aspecten van de hygiëne, onder meer de volgende producten op bacteriologische gesteldheid. Voor rundvlees een 8, varkensvlees een 9.6, rundergehakt
een 10, kipfilet een 10, grill-worst
een 10. Het gehakt van Keurslager van Haaster is bovendien gewaardeerd met een ofiiciële oorkonde. Zijn gehakt werd goedgekeurd door de uitstekende score
op de punten kwaliteit, versheid
en hygiëne. Het gehakt werd op
een onverwacht moment gekeurd
en beoordeeld.
Keurslager van Haaster werkt volgens de vernieuwde Hygiëneco-

de voor het Slagersbedrijf. HACCP processen die gecontroleerd
worden, hebben betrekking op de
inkoop, opslag, bereiding en presentatie. Ook is er gelet op de gevaren van kruisbesmetting.
Het hygiëneonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Keurslagerorganisatie, de Vereniging
van Keurslagers. Alle 555 in Nederland gevestigde Keurslagers
worden jaarlijks meerdere malen gekeurd. De hygiënekeuring vormt daarvan een onderdeel. Samen met de resultaten
van de formulekeuring wordt bepaald of Keurslager van Haaster
zich weer een jaar lang Keurslager mag noemen. Door de jaarlijkse keuringen kan de kwaliteit
en betrouwbaarheid van de Keurslagers gewaarborgd worden.
In 2009 en 2010 zijn de Keurslagers uitgeroepen tot Beste Foodspeciaalzaak van het land. De
Retail Jaarprijsorganisatie voert
jaarlijks een zeer groot publieksonderzoek uit. Consumenten kunnen dan stemmen op hun favoriete winkelketen. De Keurslager behaalde beide jaren hoge cijfers.

Van der Valk Taxicentrale

Taxi in klein kwartiertje
IJmuiden - ,,Ons motto? Een
klein kwartiertje!’’ Aan het woord
is Hendrikjan van der Valk, beter
bekend als Taxi Henkie, van Van
der Valk Taxicentrale. Met ‘een
klein kwartiertje’ bedoelt hij de
gemiddelde voorrijtijd. ,,Zelfs als
het heel druk is doen we er alles
aan om binnen vijftien minuten
met een taxi op het afgesproken
adres aanwezig te zijn.’’
Naast snelheid heeft Van der
Valk betrouwbaarheid hoog in
het vaandel staan. ,,Wij staan
garant voor een veilige taxirit
naar huis, ongeacht het tijdstip.
Veel ouders bellen ons om hun
dochter na een avondje stappen veilig naar huis te brengen.
Dat is een goed voorbeeld van
de vertrouwensband die wij in
de loop der jaren hebben opgebouwd met onze klanten.’’
Van der Valk richt zich niet al-

leen op uitgaanspubliek. ,,Uiteraard kunnen mensen ons altijd bellen voor een ritje van de
kroeg naar huis, maar wij richten ons heel nadrukkelijk ook op
zakelijk vervoer’’, aldus Van der
Valk. ,,We rijden met gloednieuwe Mercedessen uit de E-klasse. Dit zijn zeer representatieve
auto’s waarmee we zonder problemen managers, directieleden
of belangrijke gasten van bedrijven kunnen vervoeren. Met deze auto’s is comfortabel vervoer
een vanzelfsprekendheid. Dat
geldt natuurlijk ook voor het nakomen van afspraken over op
tijd komen.’’
Snel een taxi nodig of meer weten over zakelijk vervoer? Neem
dan contact op met Van der
Valk Taxiservice, telefoon 0255538000 of info@taxivdvalk.nl.
Zie ook www.taxivdvalk.nl.
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Helende
Reis Therapie

Aanzienlijke schade
aan motor na botsing
Velsen-Zuid - Op donderdag 26
april is op de A22, ter hoogte van
de verkeerslichten bij de Velsertunnel zuidzijde, een 47-jarige
motorrijder aangereden.
De motorrijder stond rond 17.45
uur stil, wachtend voor het rode
verkeerslicht toen hij plotseling
door een automobilist van achteren werd aangereden waardoor hij ten val kwam. De automobilist reed in een donkerblauwe Toyota Corolla en is na het in-

Haarlem - Eén van de meest
transformerende
therapieen van dit moment is Helende Reis Therapie, ontwikkeld
door Brandon Bays.

cident doorgereden. Er heeft zich
geen persoonlijk letsel voorgedaan, maar de materiële schade
aan de motor is aanzienlijk. De
motorrijder reed op een nieuwe
rode Ducati en was in staat het
kenteken van de auto te noteren.
Hij is nu op zoek naar omstanders voor een getuigeverklaring
en aangifte bij de politie. Eventuele getuigen kunnen contact opnemen via thomthom.63@hotmail.com.

De Zaak in Fort Zuid

Concerto in Memoriam
in park Westerveld
Driehuis - Zondag 5 juni om
14.00 uur is het gedenkpark
van Begraafplaats & Crematorium Westerveld het decor van
het traditionele ‘Concerto in Memoriam’.
De prachtige natuur, het gesproken woord en de indrukwekkende muziek van Holland Symfonia vormen tijdens het concerto
de ingrediënten van dit unieke
openluchtconcert. Het programma start om 14.00 uur.
Het gerenommeerde ballet- en
symfonieorkest Holland Symfonia verzorgt dit jaar de muzikale omlijsting. Het orkest - onder leiding van dirigent Otto
Tausk - is de vaste partner van
Het Nationale Ballet en begeleidt al sinds jaar en dag wereldberoemde producties. Het pro-

gramma bestaat onder meer uit
een vioolconcert van Mendelssohn, met als soliste de internationaal bekende violiste Isabelle van Keulen. Daarnaast zal
Jan Terlouw dit jaar het woord
van troost spreken. Terlouw is
bekend als oud-D’66 politicus
en oud-minister van economische zaken, maar ook als schrijver van (kinder)boeken als Oorlogswinter, Briefgeheim en Koning van Katoren.
Met dit jaarlijkse herdenkingsconcert in de open lucht wil
Westerveld zoveel mogelijk
mensen een mogelijkheid bieden hun dierbaren te gedenken. Het concert is daarom ook
vrij toegankelijk, iedereen is van
harte welkom. Zie ook www.bcwesterveld.nl.

Boekenmarkt in Zeewijk
IJmuiden - Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei wordt er in het
sfeervolle winkelcentrum de
Zeewijkpassage te IJmuiden een
boekenmarkt gehouden. Een
kwaliteitsboekenmarkt met alle onderwerpen, van romans en
literatuur tot thrillers en kinderboeken. Van oorlogsboeken en
esoterie tot sportboeken en atlassen. Voor elke prijs en ieders
budget zijn er boeken, boeken
en nog eens boeken. Binnen de

muren van het overdekte winkelcentrum kan men alle gewenste inkopen doen en nu dus ook
heerlijk snuffelen tussen de talloze boeken. De boekenmarkt is
evenals het winkelcentrum bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur.
De winkels zijn natuurlijk ook
gewoon geopend en hebben enkele kramen buiten staan met
leuke en smakelijke artikelen.
Graag tot ziens in winkelcentrum
Zeewijkpassage.

Spaarndam - Zaterdag 14 mei
is er in Fort Zuid vanaf 20.00
uur een optreden van de BluesRockband de Zaak.
Je zou toch denken dat je blues,
rock, en rock’n roll bandleden
zou kunnen herkennen aan de
kleding die zij dragen. Wel dan
zit je er bij deze band toch mooi
naast. Overdag gaan deze heren strak gekleed in driedelig
grijs. Dat past zo netjes bij de
zaak waar ze werken. En daar
op de zaak is het begonnen. In
1999 bleek dat ze naast werken ook samen konden musiceren. Hoe noem je zo’n band
dan, juist: De Zaak. En die nette
pakken? Wel tijdens de repetities en optredens gaan natuurlijk de jasjes uit en de stropdasjes af. Dan past die dame er
ook beter bij. Die heeft namelijk
geen grijs mantelpakje, wel een

scheurende sax die goed samenklinkt bij de steady bas, de
opzwepende drums, de gierende gitaren, en de rauwe stemmen. Er worden onder andere
nummers gespeeld van Stevie
Ray Vaughn, Frankie Miller, Van
Morrison en J.J. Cale en dat alles resulteert in rustige luisternummers, maar ook in stevige
ruige rocking blues, waar op
gedanst kan worden. Dan herken je meteen de echte rockers. Met Cor Franke op basgitaar, Hans Flick - leadgitaar,
Rene van Lieshout - slaggitaar, mondharp en zang, Corné Roose - zang, Elvira Nieuwerf -saxofoon en Henk Duitsdrums. Fort Zuid ligt aan de
Boezemkade in Oud Spaarndam, met vrije parkeergelegenheid en de toegang is gratis.
Zie www.fort-zuid.nl.

Zaterdag open huis in
Kunstencentrum Velsen
IJmuiden - Leerlingen en
medewerkers van het Kunstencentrum Velsen tonen
zaterdag 14 mei van 11.00
tot 15.00 uur hun kunsten tijdens de jaarlijkse open dag.
Op deze dag worden ook de
nieuwe activiteiten van de afdeling theater van het Kunstencentrum
gepresenteerd.
Zo wordt er in samenwerking
met de Stadsschouwburg Velsen dit seizoen gestart met de
vooropleiding theater voor jongeren van 15 tot 21 jaar. Ook
de jeugdtheaterschool is uitgebreid, zodat al vanaf 4 jaar begonnen kan worden met acteren. Professionaliteit staat voorop, maar ook spelplezier neemt
een belangrijke plaats in. De
lessen worden gegeven in
IJmuiden en in Velserbroek.
Er zijn balletdemonstraties, muziekuitvoeringen en er is een
speciale expositie van werkstukken van de cursisten van
de afdeling beeldend.
De afdeling muziek houdt een
aantal presentaties van instrumenten en workshops. Zie ook

www.kunstencentrumvelsen.nl.
Bezoekers krijgen bij deze gelegenheid alle informatie over
lessen en cursussen, die aan
het Kunstencentrum worden
gegeven.
Docenten van de afdeling muziek, beeldend en dans zijn de
hele dag aanwezig om vragen
te beantwoorden en informatie te verstrekken over de cursussen en workshops. Tijdens
de open dag kunnen enthousiastelingen zich al opgeven voor
de lessen en cursussen in het
nieuwe seizoen, dat in september van start gaat.
Zij die zich op de open dag aanmelden voor lessen of een cursus en die het afgelopen jaar
geen leerling/cursist waren van
het Kunstencentrum, krijgen
de hele maand september gratis les!
Het Kunstencentrum is te vinden aan de Troelstraweg 20 in
IJmuiden. Wie verhinderd is kan
de brochure voor het nieuwe
cursusjaar aanvragen via telefoonnummer 0255-510684 of
kijken op www.kunstencentrumvelsen.nl.

Een helende reis (of journey) is
een innerlijke reis om dichter
bij jezelf te komen. Veel onvrede, spanningen, irritatie, boosheid, vastzitten in situaties, eetproblemen, te dun of te dik zijn en
zelfs ziektes zijn het gevolg van
lang onderdrukte emoties. Angst,
schuldgevoelens en schaamte benemen je veel levensvreugde. De therapie laat je opnieuw
ervaren wat levensvreugde betekent en door je hiervoor open te
stellen, gaat de energie weer stromen en mag je zijn wie je werkelijk bent.
Er is moed voor nodig om een
pas op de plaats te maken in deze snelle wereld en te luisteren en
kijken naar wat er werkelijk aan
de hand is. Wanneer je de moed
en bereidheid hebt tot voorzichtige of wellicht baanbrekende verandering, voltrekt zich een wonder. Dat wonder overkwam onder andere een dame van 68 jaar
uit Hilversum. Na het ondergaan
van een aantal operaties, kwam
de energie niet terug. Ze had zich
al min of meer bij deze situatie
neergelegd. Maar op aanraden
van een vriend, die zelf positieve
ervaringen had met de helende
reis, kwam ze naar Haarlem. Na
een intense waarbij ze bereid was
alles tegen het licht te houden,
voltrok zich een wonder en bruisend van eregie ging ze de deur
uit! In de weken erna barstte ze
van de energie, maakte haar huis
schoon, begon aan allerhande
nieuwe werkzaamheden, bezocht
oude vrienden en vriendinnen en
reisde stad en land af. Haar omgeving kent haar niet meer terug.
Om iedereen kennis te laten maken met deze therapie, houdt
Marga Nijenhuis, geaccrediteerd
helende reis-therapeute, introductie-avonden op zondag 15 mei
om 20.00 uur, op woensdag 1 juni om 20.00 uur en op zondag 19
juni om 20.00 uur. De entree bedraagt 6 euro. Graag vooraf aanmelden via 023-5251502 of email marga.nijenhuis@online.nl.
Neem al je angsten mee onder je
arm en kom langs op locatie: Kastanjestraat 33 in Haarlem.
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Grote talentenshow
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden – Op initiatief van de
11-jarige Dani Krokkee is er in de
Centrale Bibliotheek in IJmuiden
op woensdag 25 mei van 14.00
tot 16.00 uur een grote talentenshow voor kinderen van 9 tot en
met 12 jaar. Op deze middag is er
ruimte voor allerlei acts, van dansen en zingen tot goochelen.
De scholier van basisschool de
Franciscus kwam enkele weken
geleden met een zelfgemaakte
flyer naar de bibliotheek. Daarop stond het plan voor een grote talentenshow, want veel kinderen zouden het volgens Dani heel
erg leuk vinden om in de bieb op

te treden. Bibliotheekmedewerkster Larissa Streppel vond dit zo’n
goed idee van Dani, dat ze de talentenshow programmeerde in
de Centrale Bibliotheek. De talentenshow is voor kinderen van
negen tot en met twaalf jaar. Het
is geen wedstrijd, er zal dus geen
jurering plaatsvinden. Opgeven
kan via lstreppel@bibliotheekvelsen.nl en in de mail te vermelden:
naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer van alle deelnemers, en omschrijving van de act.
Elk optreden mag maximaal vijf
minuten of één liedje duren. De
toegang is gratis.

Bunkerwandelingen
IJmuiden aan Zee - Het is weer
mogelijk om een bunkerwandeling te boeken. Eén van de gidsen van WN2000 neemt de bezoekers mee op een spannende
ontdekkingstocht langs en door
de bunkers in de zeereep. Uiteraard worden tijdens de tocht allerlei wetenswaardigheden verteld.
Deelnamekosten zijn 6,50 euro per persoon, ongeacht leeftijd. Vooraf inschrijven is verplicht, om teleurstellingen te

voorkomen. Het streven is maximaal 20 deelnemers per gids,
zodat het verhaal voor iedereen
verstaanbaar is. Ook in de soms
wat krappe ruimtes van de bunkers. Zijn er veel ouders met kinderen aanwezig, dan wordt het
een familierondleiding. Het verhaal is dan meer afgestemd op
het jeugdig publiek.
Bij voorkeur online inschrijven,
via www.bunkermuseum.nl. Dit
kan tot een uur voor aanvang
van de rondleiding.

Beeckestijn zoekt
nog vrijwilligers
Velsen-Zuid - Beeckestijn, podium voor Tuin- en LandschapsCultuur, kan niet zonder de hulp
van vrijwilligers. Ze worden ingezet voor verschillende werkzaamheden; in het gebouw voor ondersteunende taken bij tentoonstellingen, bij de voorbereiding of uit-

voering van evenementen en bij
het onderhoud van de stijltuinen.
De buitenplaats kan nog verschillende vrijwilligers gebruiken. Een
overzicht van de vacatures staat
op www.vriendenvanbeeckestijn.
nl. Bellen voor informatie kan ook:
06-43005681.

Zomerprogrammering
Velsen - Op maandag 16 mei zet
Seaport FM de eerste stappen
naar een lange warme zomer. Op
werkdagen start Erik Beekman om
06 uur met De Ochtendspits en
keert Remon de Groot terug met
Grootspraak tussen 14 en 16 uur.
René Verstraten opent het Café
René om 16.00 uur en Bob Evers
zet definitief op de maandagen
koffie naast zijn andere collega’s.

Formulierenbrigade

Bob presenteert ook op woensdag een belangrijk gedeelte van
de programma’s en is op zaterdag
vroeg uit de veren met Knooppunt
Velsen. Actualiteit afgewisseld met
muziek is er tussen 07.00 en 10.00
uur. In het weekend zijn er nog wat
lichte verschuivingen maar de vertrouwde programma’s blijven gewoon te beluisteren. Zie ook www.
seaportplaza.nl.

Er zit mij momenteel iets erg
hoog. Op 4 april verdween onze
poes Pukkie en we hebben nooit
meer wat van hem vernomen.
Zelfs niet na flyeren en een advertentie in De Jutter.
Nu is ook onze andere poes,
Mizzy, verdwenen. Op 29 april
liet ik haar om 7.30 uur naar buiten. Normaal is zij om 08.00 uur
wel weer terug maar deze keer,
tot nu toe, nog steeds geen
spoor van haar gevonden. Elke dag zoek ik, maar tevergeefs.
Ik vind het wel opvallend dat er
nu twee van mijn poezen ver-

dwenen zijn. Dit alles in de buurt
Uranusstraat/Radarstraat. Zou
het kunnen zijn dat het vossen
zijn? Ik heb ze ‘s nachts wel zien
lopen, maar het lijkt mij dat die ‘s
ochtends toch wel weer weg zijn.
Misschien zijn er buurtbewoners die ‘s ochtends de 29april
wat hebben gezien. Mizzy is een
schildpad/lapjespoes. Opvallend
aan haar is dat zij haar staart op
haar rug draagt met een krul. Ik
hoop dat iemand mij meer informatie kan geven over mijn twee
poezen. Mijn telefoonnummer is
0255-533766

Mijn schoonzuster ging op Koninginnedag met haar kinderen oude spulletjes verkopen op de vrijmarkt in IJmuiden, zodat de kinderen die middag naar de kermis
konden.
Ze stonden op Plein 1945 en hadden daar ook de auto geparkeerd
met nog vele andere. Om een uur
of half 11 kwamen daar vijf politieagenten aan om deze mensen
allemaal te bekeuren! Niets geen
waarschuwing, maar gelijk bekeuren.
Ze kregen allemaal een boete van

70 euro. Heel kinderachtig allemaal, ook omdat het hek, wat de
agenten eerst dicht deden voor
ze bekeurden, open stond en de
mensen geen kans kregen om hun
auto ergens anders te parkeren.
Daar ging het blije gevoel van Koninginnedag. Ik wilde dit even
melden en zeggen dat ik het allemaal erg kinderachtig vind van
de politie.
Konden ze niet eerst waarschuwen jammer hoor, erg jammer!
Ella Vosse

Gratis koffieconcert
Velsen-Zuid - Zondag 15 mei
wordt om 12.30 uur het Koffieconcert van de Velser Gemeenschap in de Engelmunduskerk
gehouden. De VG biedt dit keer
een podium aan het Opleidings-

orkest van de IJmuider Harmonie
onder leiding van Bob Kanne en
aan het ‘jonge’ koor ‘Ff Anders’
uit de Velserbroek onder leiding
van André Jansen. Zie ook www.
ijmuider-harmonie.com.

Mishandeling
Regio - De politie hield vorige week donderdagnacht op de
Zijlsingel in Haarlem een 25-jarige Amsterdammer aan voor
mishandeling. De man had om
onbekende reden een 19-jarige man een harde vuistslag in
zijn gezicht gegeven. De 19-jarige was buiten bewustzijn geraakt. Hij is naar een ziekenhuis
vervoerd. Op aanwijzing van getuigen kon de verdachte direct
worden aangehouden.

Velsen - Inwoners van Velsen
kunnen in aanmerking komen
voor bepaalde regelingen en
voorzieningen die de gemeente Velsen haar inwoners biedt.
Daarnaast helpen zij sinds kort
met het aanvragen of wijzigen
van de Huur- en Zorgtoeslag. De
Formulierenbrigade Velsen kijkt
dan meteen naar of er nog meer
regelingen en voorzieningen van
toepassing kunnen zijn en helpen bij het aanvragen. Interesse? Een afspraak maken met de
Formulierenbrigade Velsen kan
tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0255-533885 of
via de e-mail: formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. Of loop
even binnen in Loket Velsen voor
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw
De Delta, Rijnstraat 2. De dienstverlening is gratis en de consulenten van de Formulierenbrigade Velsen komen ook bij mensen
thuis die niet mobiel zijn.

Op zoek naar
de Voice of
Velsen-Noord
Velsen-Noord - Wil jij graag
The Voice of Velsen-Noord worden? Doe dan mee met de voorronde die gehouden wordt op
14 mei vanaf 21.00 uur in café De Grote Hout, in combinatie
met de karaoke avond. Een aantal zangers/zangeressen worden genomineerd om op zaterdag 18 juni tijdens het Dorpsfeest Velsen-Noord te strijden
voor de titel de Voice of VelsenNoord. De winnaar mag zijn of
haar eigen professionele cd laten opnemen! Ben jij dat nog
onbekende talent en wil je dit
graag laten zien of horen aan de
rest van Velsen-Noord, geef je
dan snel op via frank.dubelaar@
svvvn.nl.

Voetballen
voor Kika
Velsen-Noord – FC Velsenoord
houdt op 2 juni een voetbaltoernooi, waarmee geld wordt
ingezameld voor Kika (kinderen
kankervrij). Deze dag staat voor
de sporters in het teken van
sport en plezier maken, maar zij
realiseren zich dat er ook kinderen zijn, die dit niet kunnen
doen. Hiervoor willen de diverse teams graag iets betekenen. Het toernooi gaat plaatsvinden op sportpark Rooswijk,
aanvang is 10.30 uur, einde ongeveer 15.00 uur. De voetballers hopen dat zich nog sponsors melden, zodat zij een mooi
bedrag aan Kika kunnen overmaken. Er zijn al diverse sponsors, maar er kan altijd meer
bij. Aanmelden kan via jc@telfort.no of telefonisch via 0251223966.

pagina 20

12 mei 2011

Tijdelijk 25 procent korting

Thema 4 mei:
‘Vrijheid
op straat’
IJmuiden - Woensdag was in de
burgerzaal van het stadhuis een
herdenkingsbijeenkomst, voorafgaand aan de kranslegging
bij het monument op het Plein
’45. Het thema dit jaar was ‘Vrijheid op straat’. In diverse steden
van landen in het Midden Oosten gaan mensen de straat op om
hun wens naar vrede kenbaar te
maken en om hun onvrede over
de dictatuur in hun land te uiten. Daar is moed voor nodig. In
de donkere periode van 1940 tot
en met 1945 gingen mensen met
gevaar voor eigen leven de straat
op. Om een daad te stellen tegen
de bezetter of een collaborateur,
voor een overval of het rondbrengen van illegaal drukwerk. Ook
dit vergt moed. Martin Noorman,
voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen: ,,Het thema is goed gekozen en heel actueel. Wij kunnen
straks zonder gevaar het Plein
’45 oplopen en in vrijheid de
tocht naar Westerveld maken. In
andere landen is die vrijheid op
straat niet vanzelfsprekend. Om
dichter bij huis te blijven: denk
aan Alphen aan de Rijn, wat daar
gebeurde.’’ Burgemeester Franc
Weerwind: ,,Vrijheid is een groot
goed. Nederland is, 60 jaar na
de Tweede Wereldoorlog, een
ander land geworden, met perspectief. Ouderen, die de oorlog meemaakten, doen ons inzien dat wij het nu goed hebben.
De aandacht voor de herdenking
op 4 mei blijft een sterke bindende waarde voor vrijheid, dat moet
zo blijven. Daarom doet het me
deugd dat we hier met zoveel
zijn, jong en oud.’’ Er waren diverse intermezzo’s: stadsdichter Jantje Bosch las een gedicht
voor en het klarinetensemble van
het Kunstencentrum zorgde voor
stemmige muziek. Christian Heijblom was jarig die dag, hij werd
elf jaar. Ook hij las een mooi gedicht voor. Na de bijeenkomst
ging iedereen naar het monument voor de kranslegging. Hierna ging het in herdenkingstocht
naar Westerveld in Driehuis,
waar om 20.00 uur twee minuten
stilte in acht werden genomen
ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. (Carla Zwart)

Nieuw in IJmuiden:
Zonwering IJmond

Gezondheidsmaand in
Dier Medisch Centrum
Velserbroek - In samenwerking
met Royal Canin houden Dier Medisch Centrum Kennemerland en
Dier Medisch Centrum Beverwijk
voor het eerst dit jaar een Maand
van de Gezondheid. Tijdens de
meimaand staat het oudere huisdier in de belangstelling. De seniore hond en kat kan gedurende de maand mei terecht op de
praktijk voor een senior check-up
tegen gereduceerd tarief. (17,50
euro ) en ontvangt na afloop van
het consult een leuke clippy-bag
én een gratis zak voer van Royal Canin, speciaal gericht op de

gezondheid van uw oudere dier.
Naar aanleiding van de uitkomst
van het consult kan er tevens
aanvullend bloed- of urineonderzoek worden gedaan tegen gereduceerd tarief. Een goed moment
dus om uw oudere huisdier (katten vanaf 10 jaar, honden afhankelijk van de grootte vanaf 5 of 8
jaar) eens goed na te laten kijken.
Maakt u voor de senior-check-up
een afspraak om wachttijden te
voorkomen. Zie ook www.dierenartsbeverwijk.nl of www.dierenartsvelserbroek.nl of bel met 02353844 44 of 0251-254254.

Loopbaancoach, dat werkt
Voor een onderzoek dat ik heb
uitgevoerd in enkele grote bedrijven, heb ik managers en medewerkers geïnterviewd. Eén
van de vragen was: “Hoe heeft
u uw vaardigheden ontwikkeld?” De antwoorden kon ik
in vijf groepen verdelen. Het
vaakst noemden mensen dat ze
een natuurlijke interesse of aanleg hadden, en soms vertelden
ze erbij dat ze die geërfd hadden van een ouder. Ook noemden geïnterviewden dat ze veel
geleerd hadden in hun werk in
verschillende functies, in andere
bedrijven of het buitenland. Opleiding speelde een rol, net als
cursussen of trainingen die door
het bedrijf georganiseerd werden. Tenslotte vertelden sommige mensen dat de cultuur en
gewoonten in hun familie of regio had bijgedragen aan hun
beroepsontwikkeling. Het was
opvallend dat iedereen meerdere factoren noemde die belangrijk waren geweest. En het was
opvallend dat de geïnterviewden zelf verrast waren over die
factoren. Eén van de uitkomsten
van het onderzoek is dat bedrijven en medewerkers voor professionele ontwikkeling vooral
gebruik maken van cursussen,
trainingen en beroepsopleidingen. En dat daarbij de natuurlijke aanleg van mensen, de cultuur waar ze uit afkomstig zijn
en werkervaring, niet bewust en
systematisch betrokken worden.
Een groot deel van het leven en

de achtergrond van een vakman
of –vrouw blijft daarmee buiten
beschouwing. Is dat erg? Het
gevolg is dat die factoren een
veel kleinere invloed hebben op
de professionele en persoonlijke
groei van vakmensen dan mogelijk is. Terwijl juist aangeboren
talenten een stevige basis zijn
voor iemands presteren. Omdat
professionele ontwikkeltrajecten meestal op die manier georganiseerd zijn, missen bedrijven
en medewerkers allerlei voordelen op gebied van werkplezier,
creativiteit en inzet. Ga eens na:
hoe kunt u het meer persoonlijke stuk van uw leven betrekken
in uw beroepsontwikkeling? Met
welk programma kan een bedrijf
hierbij helpen?
Han van Kleef
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

IJmuiden – Jeroen Huizinga is een eigen bedrijf begonnen: Zonwering IJmond, voor alle binnen- en buitenzonwering.
Een bedrijf volgens een vrij uniek
concept. Jeroen werkt vanuit
huis. Hij heeft geen vast personeel, geen showroom, geen dure
bedrijfsauto en ga zo maar door.
Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, die kunnen zo laag gehouden worden. Nog een voordeel
van deze werkwijze is de persoonlijke aanpak. De wens van
de klant staat centraal voor Jeroen. Hij werkt uitsluitend met Amerken, hij werkt netjes en zorgvuldig en is eerlijk en betrouwbaar. Geen showroom, maar alle spullen in het klein in een koffer waarmee hij bij de mensen
thuis langsgaat. Zo kan hij aanschouwelijk maken wat hij te
koop heeft en kunnen mensen
zien waar ze voor kiezen: welke
kleur, welk materiaal enzovoort.
Jeroen ziet dan ook direct waar
de zonwering geplaatst gaat
worden en kan zo een goed advies geven. De zonwering wordt
uiteindelijk gemaakt bij de leverancier in Obdam en gaat dan
naar de opslag, of rechtstreeks
naar de klant. Huizinga heeft iemand achter zich staan die het
vak door en door kent en hem de
fijne kneepjes leerde.
Jeroen Huizinga woonde en
werkte vijftien jaar lang op het
Spaanse Gran Ganaria. Hij heeft
onder andere gevaren en werkte in de horeca. Een jaar geleden
kwam hij terug en hij vond hier
al snel een huis en een baan.
Maar hij verveelde zich na het
werk, kon zijn energie niet kwijt.
,,Ik ben een harde werker, weet
van aanpakken. Toen kwam die
oude droom weer boven: een eigen bedrijf opzetten’’, vertelt Jeroen. ,,Ik heb er zin in en ga er

helemaal voor. Een mooi bedrijf
met een goed product, een persoonlijke aanpak, klantgericht
en een uitstekende service.’’ Die
service gaat ver. Het is bijvoorbeeld mogelijk om na de garantie voor een klein bedrag een onderhoudscontract af te sluiten.
Jeroen komt dan jaarlijks langs
om de zonwering helemaal na te
kijken en zo nodig bij te stellen
en door te smeren. Dit verlengt
de levensduur aanzienlijk, mensen hebben zo veel langer plezier van hun aankoop.
Als openingsstunt is er tot eind
mei 25 procent korting op de
buitenzonwering. Eveneens tot
eind mei geldig: bij een aankoop
van boven de 1250 euro krijgt de
klant een diner voor twee personen aangeboden, dit is exclusief de drankjes. Jeroen kan altijd gebeld worden voor een vrijblijvend advies of verdere informatie via 06-12359311. Zie ook
www.zonweringijmond.nl

Open middag
rouwhuiskamer
Santpoort-Noord - In 2006
opende Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg de rouwhuiskamer. De rouwhuiskamer beoogt
een bijdrage te leveren aan een
warm afscheid van een dierbare
overledene. Eigenlijk een alternatief voor de thuisopbaring.
Niet iedereen wil thuis opbaren
maar wel een zo persoonlijk mogelijk en warm afscheid. En dat
is mogelijk in de rouwhuiskamer,
waar rustig bij de overledene kan
worden gezeten, een muziekje
kan worden beluisterd, een kopje
koffie wordt gedronken en waar
kinderen kunnen spelen.
De rouwhuiskamer is sindsdien
veelvuldig gebruikt en bezocht
met grote tevredenheid ook voor

grote condoleances. Regelmatig worden de medewerkers van
Alice Loeters aangesproken door
mensen die de rouwhuiskamer
graag willen zien en er vragen
over hebben. Op zondag 22 mei
is die mogelijkheid er, van 14.00
tot 15.30 uur. Op die dag is de
rouwhuiskamer te bezichtigen en
ook is de kerk open. Graag ontmoet men u deze dag. Vanuit het
prachtige servicegedeelte van de
kerk wordt bezoekers een kopje
koffie of thee aangeboden.
De rouwhuiskamer bevindt zich
op adres Frans Netscherlaan 12
in Santpoort-Noord. Meer weten? Bel met Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg, telefoon
0255-517452.
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Haarlems koor op
verkenningstocht

Boswachter op
Beeckestijn
Velsen-Zuid - Natuurmonumenten wil graag in gesprek met de bezoekers van
het parkbos en de tuinen van
Beeckestijn over verbeteringen van de inrichting. Over
o.a. de fietsmogelijkheden,
het plaatsen van zitbanken en
de indeling van het hondenlosloopgebied. Daarom organiseert de boswachter van
Beeckestijn twee veldbezoeken van een uur waarin met
de gebruikers diverse mogelijkheden besproken worden.
Ga mee met de boswachter
op woensdag 18 mei om 19.30
uur of op zondag 22 mei om
11.00 uur. Verzamelen op het
parkeerterrein bij de hoofdingang.Vanaf 18 mei kunt u ook
op de website van Natuurmonumenten reageren op een
aantal voorgenomen plannen.
www.natuurmonumenten.nl/
beeckestijn. Voor meer informatie bel met de beheereenheid van Natuurmonumenten
telefoon 075-6472040.

Nieuwe
show Tineke
Schouten
Velsen - Na drie jaar volle zalen te hebben getrokken met het lachsucces ‘Posi-Tien’ komt Tineke Schouten op woensdag 18 en donderdag 19 mei (20.15 uur)
naar de Stadsschouwburg Velsen met een sterke opvolger:
‘LOL Inclusive’. In haar nieuwe show laat de koningin van
de kleurrijke typetjes zien dat
het leven één grote all-inclusive reis is, waarbij je van alles
op je levenspad cadeau krijgt.
De toegang bedraagt 37,25
euro, inclusief pauzedrankje
en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Verdachten
ijzerdiefstal
aangehouden
Spaarndam - Vorige week
woensdagmiddag rond 17.45 uur
kwam er een melding binnen dat
er mannen ijzeren platen aan het
stelen waren aan de Ringweg,
ter hoogte van de voetbalvelden.
De verdachten zouden bezig zijn
om ijzeren platen in een busje te
laden. Op de locatie troffen de
agenten zowel de verdachten als
verschillende getuigen aan. Drie
mannen zijn vervolgens aangehouden. Het gaat om twee 32-jarige Haarlemmers en een 24-jarige man uit Zandvoort. Het drietal
is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor en de politie onderzoekt de betrokkenheid
van de mannen bij de diefstal.

Bluesband de Zaak
zaterdag in Fort Zuid
Spaarndam - Zaterdag 14 mei
is er in Fort Zuid vanaf 20.00
uur een optreden van de BluesRockband de Zaak.
Je zou toch denken dat je blues,
rock, en rock’n roll bandleden zou kunnen herkennen aan
de kleding die zij dragen. Wel
dan zit je er bij deze band toch
mooi naast. Overdag gaan deze heren strak gekleed in driedelig grijs. Dat past zo netjes
bij de zaak waar ze werken. En
daar op de zaak is het begonnen. In 1999 bleek dat ze naast
werken ook samen konden musiceren. Hoe noem je zo’n band
dan, juist: De Zaak. En die nette pakken? Wel tijdens de repetities en optredens gaan natuurlijk de jasjes uit en de stropdasjes af. Dan past die dame er
ook beter bij. Die heeft namelijk
geen grijs mantelpakje, wel een

scheurende sax die goed samenklinkt bij de steady bas, de
opzwepende drums, de gierende gitaren, en de rauwe stemmen. Er worden onder andere
nummers gespeeld van Stevie
Ray Vaughn, Frankie Miller, Van
Morrison en J.J. Cale en dat alles
resulteert in rustige luisternummers, maar ook in stevige ruige
rocking blues, waar op gedanst
kan worden. Dan herken je meteen de echte rockers.
Met Cor Franke op basgitaar,
Hans Flick - leadgitaar, Rene van
Lieshout - slaggitaar, mondharp
en zang, Corné Roose - zang, Elvira Nieuwerf -saxofoon en Henk
Duits- drums. Fort Zuid ligt aan
de Boezemkade in Oud Spaarndam, met vrije parkeergelegenheid en de toegang is gratis.
Voor info zie www.fort-zuid.nl.

Nieuws uit de huizen
Vleermuisexcursie
buur t

Haarlem - Op een aantal avonden in mei en juni kunt u samen
met een gids met behulp van een
speciale vleermuisdetector vleermuizen gaan spotten. De vleermuis gaat na zonsondergang op
jacht naar insecten, niet met zijn
ogen, maar met echolocatie. Alle excursies zijn op Landgoed
Elswout en geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 8
jaar. De kosten zijn 2,50 euro per
volwassene en 1,50 per kind; ter
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plekke contant te betalen. Excursies op: vrijdag 13 mei 21.15 uur,
maandag 23 mei 21.15 uur en
donderdag 2 juni om 22.00 uur.
Voor alle excursies is het noodzakelijk zich vooraf aan te melden. Voor meer informatie (vertrekpunt/leeftijd) en aanmelden
kan men terecht op de website www.np-zuidkenenmerland.
nl of bel naar Bezoekerscentrum
De Zandwaaier 023-5411123,
dinsdag tot en met zondag.

Controle bromfietsen
gehad?
Regio - De politie controleert
regelmatig opgevoerde bromfietsen. Geluidsoverlast en het met
hoge snelheid door woonwijken
scheuren is niet alleen een grote ergernis voor veel bewoners,
maar brengt ook veel gevaren
met zich mee. Wanneer de politie tijdens een controle constateert dat een bromfiets is opgevoerd, teveel geluid maakt of als
er verschillende technische mankementen aan de bromfiets zijn,
vordert de politie het kenteken-

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant

bewijs in. De eigenaar heeft dan
28 dagen de tijd om het gebrek
te verhelpen of om de bromfiets in de originele staat terug
te brengen en te laten herkeuren bij de RDW. Binnen twee jaar
drie keer een snelheidsbekeuring voor meer dan 20 km per
uur te hard betekent: in beslagname van de bromfiets. De politie hoopt met de bromfietscontroles de verkeersveiligheid voor
deze groep verkeersdeelnemers
èn voor de fietsers te verhogen.

Bel 0255-533900

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Regio - Het Haarlems vocaal
ensemble Puisque tout Passe maakt 22 mei een Russisch/
Amerikaanse verkenningstocht
in een concert met als titel ‘Ingetogen en Uitbundig’. Een verkenningstocht waarin het koor
op zoek gaat naar de spanning
tussen de ingetogen kerkmuziek
van Rachmaninov en de wereldse muziek van Samuel Barber en
Charles Ives.
Medewerking aan het concert wordt verleend door organiste Christine Kamp. Zij voltooide haar orgelstudie aan het
Utrechts Conservatorium, waar
ze zich naast kerkmuziek ook
specialiseerde in kamermuziek
en liedbegeleiding. Het concert
‘Ingetogen en uitbundig’ vindt
plaats op zondagmiddag 22 mei
2011 om 15.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat
22 in Haarlem. Kaarten à 12,50
euro zijn verkrijgbaar aan de zaal

of in de voorverkoop à 10 euro
bij Bruno Klassiek, Gierstraat 50
in Haarlem en via www.puisquetoutpasse.nl.
Het Concert of Spirits en Concert for choir van Rachmaninov,
of de Variations on America van
Charles Ives zijn geen doorsnee
koorstukken en passen daarom precies bij het vocaal ensemble Puisque tout Passe. Het
koor onderscheidt zich van andere amateurkoren doordat het
steeds kiest voor niet alledaagse klassieke muziekstukken uit
de 19e, 20e en 21e eeuw. Dat
leidt steeds tot bijzondere - viertot achtstemmige - klankcombinaties en harmonieën. Het koor
staat sinds oktober 2010 onder
leiding van René Nieuwint.
Elk jaar zoekt het koor een ander project of thema. Zo koos
het koor twee jaar geleden voor
Kanon Pokajanen van Arvo Pärt.
Dat betekende 90 minuten non-

Go Back to the Zoo
op Beeckestijnpop

De Spil De Mel
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Velsen-Zuid - Zaterdag 11 juni
vindt voor de 33ste keer het gemoedelijke muziekfestival Beeckestijnpop plaats. Muziekliefhebbers, van jong tot oud, kunnen zich laten verrassen door
bekende en voor sommigen misschien minder bekende bands
uit binnen- en buitenland.
Ook dit jaar zijn de optredens op
het landgoed Beeckestijn in Velsen-Zuid verdeeld over drie podia en is er voor ieder wat wils.
Van old time blues en jazz, tot
rock ‘n soul, old school hardrock
en drum ‘n bass. Maar ook een
beetje funk, snufje singer/songwriter en van-dik-hout-zaagtmen-planken punk.
Nadat de winnaar van de
IJmondpopprijs, State of Negati-

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

on, op het hoofdpodium heeft laten zien waarom ze de IJmondpopprijsbokaal hebben gewonnen, klimmen de leden van de
populaire Nederlandse band Go
Back to the Zoo (foto) het podium op om hun aanstekelijke en
energieke nummers ten gehore
te brengen. Ook Go Back to the
Zoo zijn prijswinnaaars: ze wonnen onder andere de titel Serious Talent van 3FM.
Van 13.00 tot 21.30 uur is het
sfeervolle landgoed Beeckestijn het domein van talentvolle
artiesten zoals bijvoorbeeld regionale talenten Sue the Night
en Rilan & The Bombardiers,
de Australische CW Stoneking,
de Duitse mannen van Dÿse en
de Engelse drum&bass-formatie

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
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Gelijkspel voor mini’s
VV IJmuiden

Zoek mee naar
boommarters
Regio - PWN en Landschap
Noord-Holland starten een uniek
onderzoek naar het voorkomen
van boommarters in Zuid-Kennemerland. De boommarter is
het op één na grootste roofdier
van Nederland. Voor dit onderzoek zoeken beide organisaties
vrijwilligers. Vrijwilligers die mee
willen doen met het onderzoek
worden gevraagd zich zo spoedig mogelijk te melden. De startbijeenkomst is in Duincentrum
De Zandwaaier in Overveen op
zaterdag 14 mei van 9.30 uur tot
14.30 uur. Het onderzoek eindigt
eind augustus. Om mee te doen is
geen speciale voorkennis nodig.
Vrijwilligers gaan één keer per
week of twee weken het veld in
om opgehangen camera’s te controleren. Thuis moeten de resultaten verwerkt worden voor het
verslag. Aanmelden kan tot en
met 13 mei 2011 bij Jelle Harder,
j.harder@landschapnoordholland.nl of 06-33318985. Vermeldt
duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Na opgave ontvangt u per mail het programma.

Aangepaste
gezinsdiensten
Regio – Sinds 40 jaar worden er
aangepaste gezinsdiensten in de
IJmond gehouden, speciaal voor
mensen met een beperking en
hun familie en vrienden. Zij worden van harte uitgenodigd voor
de speciale dienst op 22 mei.
Na vijf feestelijke kerkdiensten
zal deze zangdienst in het teken
staan van het jubileum, met als
thema ‘Vrolijk gaan we verder’.
Aanvang is 14.45 uur, in de Morgensterkerk aan de Vrijburglaan
2 te Heemskerk. Na afloop is er
gelegenheid voor een kopje koffie of thee en kunnen er herinneringen opgehaald worden. Daarna is er een verrassing voor de
doelgroep. De feestcommissie
heeft er veel werk van gemaakt
om hier iets onvergetelijks van te
maken. Wie vervoersproblemen
heeft, kan voor 21 mei contact
opnemen via 0255-530210.

Zingen in
Duinpark
IJmuiden - In het openluchttheater Duinpark, gelegen achter
de sterflat, treden voor de derde
maal op rij, drie koren op die hun
kwaliteiten al meerdere malen
hebben bewezen: Pop- en Musicalkoor Swingstation uit Velserbroek, Vrouwenshantykoor Grace
Darling en Shantykoor Nortada, beide uit IJmuiden. Naar verwachting zal wethouder Robert
te Beest dit zingfestijn openen.
Het optreden vindt plaats op 28
mei van 14.00 tot 16.00 uur en de
toegang is gratis. Bij slecht weer
vinden de activiteiten plaats in
buurtcentrum De Dwarsligger.

Villa Trompstraat
gereed voor verhuur
IJmuiden - Nog even en het is zo
ver: volgende week komen de eerste bewoners naar de Villa Trompstraat. De ZorgSpecialist gaat hier
een gastvrij onderdak bieden aan
negen dementerenden, al spreken
ze zelf liever over een kleinschalig
woonproject voor mensen met geheugenproblemen. Er wordt nog
hard gewerkt: de puntjes worden
deze week op de i gezet. Kastjes
worden in elkaar geschroefd, gordijnen moeten nog worden opgehangen.
Ruim een jaar geleden begon het
Woningbedrijf Velsen met een grondige renovatie, in onderling overleg met de ZorgSpecialist, die het
huis van het woningbedrijf huurt.
Het pand, dat ooit dienst deed als
kantoor voor het gas- en waterbedrijf en later onder meer krakers
en asielzoekers herbergde, was behoorlijk uitgewoond. Maar nu oogt
alles weer fris en nieuw, het is een
prachtige ruimte geworden. Directeur Esther Vink geeft trots een
rondleiding. Op de begane grond
is een riante woonkamer met open
keuken, openslaande deuren bieden toegang tot een mooi terras
met diverse gezellige zitjes. Bloembakken aan de muur zorgen ervoor
dat bewoners, die graag tuinieren,
niet op de knietjes hoeven. Met dit
soort zaken is overal rekening gehouden: zo is er in de keuken bij-

voorbeeld een extra werkblad voor
bewoners, die graag willen helpen
met koken. Zorg op maat, waarbij
zoveel mogelijk gekeken wordt naar
wat de bewoners willen en kunnen.
,,Net als thuis’’, zegt Esther. ,,We stimuleren de mensen ook om een
stoel van thuis mee te nemen of iets
anders, zodat ze zich hier thuis voelen.’’ Er is een lift en het hele gebouw is rolstoeltoegankelijk. Op de
begane grond zijn drie zeer ruime
kamers, op de eerste verdieping
vier en op zolder twee. Eén hiervan
is 29 vierkante meter groot en geschikt voor een echtpaar. Alle kamers zijn voorzien van een alarmsysteem en voor de nacht is er een
bewegingsmelder. Mocht een bewoner ’s nachts gaan dwalen, dan
hoort de nachtdienst dit direct. De
kamers hoeven zodoende niet afgesloten te worden. Na een rondgang door Villa Trompstraat is wel
duidelijk: het zal hier voor de mensen goed toeven zijn. ,,Maar ik ben
ook heel blij met het goede zorgteam, dat hier aan de slag gaat’’, zegt
Esther. ,,Je kunt nog zo’n prachtig pand hebben: zonder de juiste
mensen lukt het niet.’’ Ongeveer de
helft van de kamers is bezet, dus er
is nog een enkele plek vrij. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan contact opnemen met Esther Vink via
023-5100209 of via 06-46630957.
(Carla Zwart)

DCIJ-nieuws
IJmuiden - De strijd om de clubtitel bij de damclub IJmuiden lijkt
nagenoeg beslist.
Willem Winter heeft een belangrijke
stap gezet op weg naar het kampioenschap door een remise tegen de veelvoudige clubkampioen
Cees Pippel. Winter kreeg zeker
niet het punt cadeau. Met een fraai
offer trok Pippel het initiatief naar
zich toe. Winter pareerde de aanval perfect en slaagde erin een verdiend punt uit de ontmoeting over
te houden. Casper Remeijer, won
eveneens. Berrie Bottelier verzette
zich hevig maar moest in het gevorderde middenspel buigen voor
zijn sterke opponent. Dana van der
Wiele werd nu aan de zegekar gebonden. Vince van der Wiele speelde een uitstekende partij tegen

Jan Apeldoorn en een welverdiende remise werd zijn deel. Paul Smit
maakte met een overbekende combinatie een eind aan de aspiraties
van Stella van Buuren. Joop Wind
was duidelijk een maatje te groot
voor Jan Maarten Koorn. Eerst won
Wind een schijf om vervolgens de
zaak gedecideerd af te maken. Dat
een remise alles behalve saai is liet
de partij tussen Koop de Vries en
Piet Kok zien. Conall Sleutel doet
weinig onder voor de meeste spelers van het eerste tiental. Zelf
maakt hij deel uit van dat team en
slaagde er het afgelopen seizoen in
ongeslagen te blijven. Tegenstander Harrie van der Vossen probeerde wel wat maar Sleutel was niet
van plan te wijken. Een logische remise was het resultaat.

Velsen-Zuid - De hummeltjes
van VV IJmuiden hebben thuis
de minicompetitie afgesloten met
een gelijkspel tegen HFC EDO.
Na deze spannende wedstrijd
lieten de mini’s hun tegenstander letterlijk en figuurlijk door
het stof kruipen; de penalty serie
werd met flinke winst afgesloten.
De ‘winning mood’ hing er dit
keer sterk in bij VV IJmuiden. Dat
werd geuit met ware oerkreten
voorafgaande de wedstrijd. Na
de aftrap ging Junior Raalte vol in
de wedstrijd. Levi Kiewiet gaf een
mooie voorzet op Raalte maar
deze ging helaas naast. Kiewiet
kreeg gedurende de eerste helft
voldoende kansen maar benutte
deze niet. Hij trof enkel de paal of
het net net niet. Vertrouwen gekregen door deze misser kwam
HFC EDO vol in de aanval maar
debutant Adam Mola blokte deze fantastisch. Helaas kon hij niet
voorkomen dat het 0-1 werd in
het voordeel van HFC EDO. Na
de rust werd er een mooie aanval
opgebouwd. Kiewiet speelde de
bal naar Tom Koster. Kiewiet trok
een sprint naar voren en Koster
gaf een pass terug naar Kiewiet.
Eenmaal aan de bal struikelde
Kiewiet over zijn schoenveter en

werd wederom het doel gemist.
In een volgende poging tot scoren tackelde Kean Raalte in het
gevecht om de bal zijn broer Junior Raalte waardoor ook hij een
doelpunt aan zijn neus voorbij
zag gaan. Toen het stof rond deze twee hummeltjes was opgetrokken bleek er toch ineens gescoord te zijn. Hoewel het onduidelijk was of dit een eigen doelpunt betrof werd deze pingel
toch toegeschreven aan Kean
Raalte: IJmuiden stond weer op
gelijke hoogte; 1-1. In de afsluitende penalty serie bleek maar
weer dat IJmuiden over een meedogenloze keeper beschikt. Jos
Bomas week niet van zijn plek
onder de lat en stopte iedere penalty achteloos met zijn linker of
rechter knie of voet; 6-0.
Wil je volgend seizoen ook met
het miniteam van VV IJmuiden
mee voetballen? Neem dan even
contact op met Wybe Jaspers op
telefoonnummer 06-38295573.
Iedereen vanaf 4 jaar is van harte welkom om met de mini’s mee
te trainen of om gewoon even
te kijken. Bij de hummeltjes van
IJmuiden staan plezier in het
voetbal en lekker sportief bezig
zijn op de eerste plaats.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Zaterdag waren
vijftien leden van sportvereniging
Full Speed afdeling klootschieten
aanwezig. Het beelden parcours en
ook andere parkoersen zijn overwoekerd met onkruid, dus erg veel
zoekwerk. Het alternatief is dan het
Beeckestijn parcours. Helaas was
er toen een wielerronde bezig zodat het een ander route werd. Men
hoopt dat beheerders van Spaarnwoude spoedig gaan maaien zodat
de fietspaden weer zichtbaar worden. Team 1 met Nico, Jan Sch.,
Harm en Sander werd winnaar met
67 schoten en 48 meter.
Team 2 met Raymond, Bertus, El-

ly en Lia werd tweede op 70 schoten en 40 meter. Team 4 met Dirk,
Corrie en Randy werd derde op 72
schoten en 30 meter. Team 3 met
Ingrid, Ton, Astrid en Jan St. werd
vierde op 74 schoten en 49 meter. Komende zaterdag is de laatste
wedstrijd voor de competitiepunten. Of zaterdag 21 mei het PK nog
doorgaat door het onkruid is in behandeling. Zaterdag 28 mei ‘s morgens klootschieten en ‘s avonds
barbecue, kosten 10 euro per persoon. Voor info bel Harm Jongman
0255-514780 of Dirk Sieraad 0255515602, zie ook www.svfullspeed.
nl.

Stormvogels wint
van Purmersteijn
IJmuiden - Enigszins verassend
wisten de vogels een 2-1 achterstand om te zetten in een 3-2 overwinning met een onhoudbare vrije
trap van Rick Kluijskens.
In de 21e minuut kwam Stormvogels op achterstand met 0-1. In
de 25e minuut brak Kevin Sterling door en werd ten val gebracht.
Rick Kluijskens benutte de strafschop (1-1 ). Na de thee was het
Irsjaad Amoetdalrasit die zijn tegenstander ten val bracht en daarmee ook een strafschop veroorzaakte welke door Garyl Pinas feilloos werd benut (1-2).Toen een
kwartier voor het einde Kevin Sterling zich van zijn tegenstander wist
los te wringen en de stand op 2-2
bracht was het Rick Kluijskens, die

uit een vrije trap scoorde en de
vogels weer een overwinning bezorgde. De ijverige en stuwende
Mischa Plug werd ditmaal voor de
tweede keer man of the match.
Beide ploegen zijn reeds in het
bezit van een periodetitel en zijn
zich aan het voorbereiden op de
nacompetitie. Stormvogels speelt
eerst zondag voor de competitie
tegen streekgenoot en titelkandidaat E.D.O om daarna 22 en 29
Mei met de nacompetitie te beginnen bestaande uit één thuis
en één uitwedstrijd tegen de winnaar van de derde periode uit 1B.
De winnaar hiervan speelt een
ronde verder en wel op 2 juni Hemelvaartsdag en op 5 juni om een
plaats in de hoofdklasse.
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Onmachtig VSV verliest
van de Foresters
Velserbroek - VSV moest deze
zondag aantreden zonder de geblesseerden: Wilmink, Maat en
Riedijk. Metgod was geschorst
en Martens zat bij zijn ouders in
Spanje. Wel was er gerekend op
Pitstra, maar hij was gestrand met
touringcar-pech in Frankrijk.
Dus moest er weer danig geïmproviseerd worden door de technische staf van VSV.
In de eerste helft ging het allemaal
nog wel, maar zodra het vijandelijke doel in zicht kwam stokten de
aanvallen. Omdat ook de Foresters
er aanvallend weinig van bakte
was de 0-0 een logische ruststand.
Na de pauze begreep de ploeg uit
Heiloo dat er uit een ander vaatje
getapt moest worden en kwamen
ze hoe langer hoe beter in de wedstrijd. VSV werd de onderliggende partij zonder dat de gastheren
echt gevaarlijk konden worden.
Toch was daar plots de 1-0 . Uit
een klutssituatie belandde de bal
op het hoofd van een Heiloer en
was de openingstreffer een feit.
Hierna was VSV niet echt bij
machte om nog iets aan de achterstand te doen en kreeg de Foresters de beste mogelijkheden
om de score verder uit te bouwen
maar ook hun aanvallers hadden
het vizier niet op scherp staan en
zo werd 1-0 dus de eindstand.
De thuisclub was hier vanzelfsprekend erg blij mee en zij kunnen

hun tweede klasserschap veilig
stellen mits ze volgende week uit
bij HSV weten te winnen.
VSV heeft nog een kansje op een
periode-titel. KFC heeft nu echter
de beste papieren. Weten de Kogers van ZAP te winnen dan grijpen zij de derde periode. ZAP
daarentegen moet ook winnen
willen zij hun tweede positie consolideren. VSV en Flamingo’s azen
echter ook op de tweede plaats
bij verlies van ZAP. VSV moet dan
winnen en Flamingo’s heeft dan
aan een remise genoeg.
Verliest KFC en wint VSV dan
grijpt VSV de derde periode en
wordt ZAP tweede en krijgen zij
de periode van de Dijk.
Kortom volgende week is het de
wedstrijdronde voor de rekenmeesters. Met VSV – Flamingo’s
en KFC – ZAP op het programma.
VSV 2 moest met een zwaar gehavend team aantreden tegen
WSV’30. Met slechts vier spelers
uit hun eigen team gingen ze de
wedstrijd in. Michiel Spaans wist
als gelegenheidsspits de score te
openen maar WSV trok tenslotte
aan het langste eind en handhaafde zich door deze uitslag in de reserve eerste klasse.
Volgens de laatste berekeningen heeft het tweede zich wel geplaatst voor de nacompetitie dus
rest er voor deze spelers nog een
nacompetitie-toetje.

Doorgereden
na aanrijding

VVH-nieuws
Regio - Misschien was het u
al opgevallen dat het de laatste
weken op woensdagmiddag ontzettend druk was bij VVH/Velserbroek. De reden hiervan was dat
er 40 tot 50 kinderen vier weken
mee konden trainen. Deze kinderen kwamen via de sportpas,
dit is een initiatief om kinderen
meer te laten sporten. Zij kunnen dan via school een sport kiezen waar zij vier weken in gaan
meedraaien. Voor VVH/Velserbroek natuurlijk de ultieme kans
om aan de kinderen te laten zien
wat dit voor een leuke club is.
Zo waren er iedere woensdagmiddag ongeveer acht vrijwilligers van VVH/Velserbroek aanwezig om dit alles in goede banen te leiden en om de kinderen
zo enthousiast mogelijk te ma-

ken. De vier weken zitten er op
en het waren geslaagde weken.
Er kwamen louter goede berichten door en waarschijnlijk zal
het een aantal nieuwe jeugdleden opleveren voor VVH/Velserbroek.
U heeft al gemerkt dat VVH/Velserbroek de laatste tijd flink aan
de weg timmert, dit resulteert
in de toename van jeugdleden.
Maar ook het seniorenvoetbal
draait op volle toeren, zo wordt
er op 14 mei een senioren toernooi georganiseerd door VVH/
Velserbroek. Er komen flink wat
clubs uit de regio om te strijden
om de winst. Ook zal er een live
bandje aanwezig zijn, het belooft
al met al een geweldige dag te
worden. Meer informatie over
deze dag volgt nog.

Regio - Twee mannen van 19
en 21 jaar uit Velsen-Noord zijn
zondagavond aangehouden nadat zij waren doorgereden na
een aanrijding. Het tweetal zat
samen op een snorfiets en rond
17.10 uur kwamen zij in botsing
met een 10-jarig meisje op de
fiets uit Bloemendaal. Dit gebeurde op de hoek van de Hartelustlaan met de Rustenburgerweg in Bloemendaal. Zowel de
mannen op de snorfiets als het
meisje kwamen vervolgens ten
val. De mannen uit Velsen-Noord
krabbelden snel weer op en reden weg. Omstanders hebben
geprobeerd om de mannen aan
te houden. Het meisje raakte gewond aan haar hand en is naar
een ziekenhuis vervoerd. Ook
haar fiets raakte beschadigd. De
twee doorrijders werden later op
de avond aangehouden net over
de pont in Velsen-Noord. Zij zijn
overgebracht naar een politiebureau waar ze zijn ingesloten voor
verhoor.

‘De Darmdialogen’
in KG en Spaarne

Bevrijdingspop trekt
150.000 bezoekers
Haarlem - De dertigste editie
van Bevrijdingspop brak vorig
jaar alle records met het aantal bezoekers en een fantastische line up, maar dit jaar
doet er niet voor onder: al vanaf de eerste tonen van Red17
en Frankie & The Heartstrings
liep de Hout langzaam maar
zeker vol, en bij het optreden
van Triggerfinger kon er weinig
meer bij.
Naast het mooie weer zorgde
de line-up voor het succes van
deze editie. Veel nationale acts
zoals Gerhardt, Chef’Special,
Ben Saunders en Waylon, maar
ook de internationale acts zo-

als The Baseballs en headliners
Kate Nash en Ben L’Oncle Soul
zorgden voor een mooie feeststemming die tot het einde in
de Hout te voelen was.
Over de gehele dag was mede
door het mooie weer de stemming in de Hout opperbest.
De kersverse presentatoren
Speelman & Speelman wisten het idee van vrijheid goed
over te dragen aan het publiek.
De sfeer bleef ontspannen en
op een enkel uitdrogingsverschijnsel na bleef het rustig.
De organisatie schat het aantal
bezoekers dit jaar op 150.000.
(foto: Michel van Bergen)

Regio - De toneelvoorstelling
‘De Darmdialogen’ toert langs
de Nederlandse ziekenhuizen
om aandacht te vragen voor
darmkanker. ‘De Darmdialogen’
is een humoristisch drama over
darmen. Een vrolijke, maar informatieve voorstelling, vol lach,
zang en dans, maar ook met
een duidelijke boodschap. Op
woensdag 25 mei is de voorstelling te zien in het Kennemer
Gasthuis, op donderdag 26 mei
zijn de ‘Darmdialogen’ in het
Spaarne Ziekenhuis.
Darmkanker is een ziekte die
binnen de taboesfeer valt; mensen vinden het lastig om over
de stoelgang te praten, zeker
als ze er problemen mee hebben. Uit publieksonderzoek van
de Maag Lever Darm Stichting
blijkt dat ruim 18 procent[1] van
de ondervraagden moeite heeft
met praten over darmklachten,
zelfs met de eigen huisarts. Met
de voorstelling ‘De Darmdialogen’ willen artsen en patiënten
het taboe doorbreken en stimuleren dat mensen met klachten tijdig naar de dokter gaan.
Want vroege opsporing van dikkedarmkanker is belangrijk.
Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt en behandeld, des te groter is de kans op langdurige

overleving en genezing.
‘De Darmdialogen’ is geschreven door auteur Haye van der
Heyden en wordt gespeeld
door Cystine Carreon (Gooische
vrouwen), Han Oldigs (GTST)
en Ellen Pieters (Spijkers met
Koppen) onder muzikale begeleiding van accordeonist Gert
Wantenaar. ‘De Darmdialogen’ is een humoristisch drama
waarin hilarische verhalen en
indrukwekkende liedjes elkaar
afwisselen. Tien aangrijpende
dialogen over poep, darmpoliepen, alarmsignalen, doktersbezoek, onderzoek, samen ziek
zijn en de dood.
De voorstelling is op woensdag 25 mei om 20.00 uur te zien
in Kennemer Gasthuis, locatie zuid (aanmelden via www.
kg.nl) en op donderdag 26 mei
om 20.00 uur in het Spaarne
Ziekenhuis, locatie Hoofddorp
(aanmelden via www.spaarneziekenhuis.nl)
Na de voorstelling zijn er diverse stands met voorlichting over
darmziekten aanwezig. Ook is
er dan de mogelijkheid om informatie en voorlichting te krijgen van (onder andere) de
MDL-arts van het Spaarne Ziekenhuis, stomaverpleegkundigen en patiëntenverenigingen.

Duo DavydovFanning in ‘t
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag
13 mei om 20.00 uur komen in
’t Mosterdzaadje de musici uit
Amerika gevlogen. Het zijn de
celliste Dieuwke Davydov en de
pianiste Diana Fanning die met
hun optreden tevens de verjaardag van Pim Reiding komen opluisteren. Zij spelen Bach ( cello solo), Barber, Debussy (piano solo) en Sjostakovitsj. Het Trio
Con Brio zal op zondag 15 mei
om 15.00 uur een op en top romantisch programma in ’t Mosterdzaadje brengen. Het trio bestaat uit de violiste Eveline Trap,
de cellist Nico Trap en de pianist Frans van Tuyl. Op het programma Schumann en Brahms.
’t Mosterdzaadje, kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.
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Grenspaal Duin en
Kruidberg terug
Santpoort-Noord - Op 4 mei
is een oude verloren gewaande
grenspaal teruggeplaatst in Duinen Kruidberg (Nationaal Park
Zuid-Kennemerland). Natuurmonumenten organiseerde met de
vinder en lokale historiekenners
een feestelijk moment om de paal
op zijn plek terug te zetten.
De grenspaal is 40 jaar kwijt geweest. Jos Huijbregts vond hem
toen hij bezig was met de tuin
van zijn nieuwe huis. Dorpsgenoot Joost Veer, die in zijn vrije tijd
onderzoek doet naar oude grenspalen in de duinen, herkende de
paal. Hij zag dat het een paal was
die de vroegere grens markeerde tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en het voormalige Hoogheemraadschap van
den Hondsbossche en Duinen tot
Petten. Het gebied van dit laatste
hoogheemraadschap valt nu onder hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en de sinds jaren ‘90 is het Noordzeekanaal de
grens met Rijnland. De zware natuurstenen paal is versierd met
nette smalle verticale groeven, een
ronde kop en heeft een iets bredere voet. Op de paal staan de letters en cijfers ‘RL’, daaronder ‘11A’
en onderaan ‘1953’. RL staat voor
Rijnland. Het nummer 11A staat
voor het nummer in de rij grenspalen van Spaarndam tot aan zee.
Het jaartal 1953 geeft aan wanneer
deze paal oorspronkelijk geplaatst
is. Op de andere zijde van de paal
staat ‘HB’, voor Hondsbossche.

De oude paal is tegen zijn betonnen vervanger aan gezet. Aan bijzondere dingen als grenspalen zit
vaak een historisch verhaal vast.
Een verhaal dat vertelt over het
verleden van het gebied, het gebruik en de mensen. Zo vertelt deze paal over de waterschapsgeschiedenis. Ook zijn de latere gemeentegrenzen hier gebaseerd op
de waterschapsgrens. Natuurmonumenten vindt het behouden en
laten zien van cultuurhistorie belangrijk. De terugplaatsing van deze grenspaal is een mooie gelegenheid om dit soort cultuurhistorie te laten zien. Wie de blauwe
route volgt die bij ingang Duin en
Kruidberg start komt vanzelf langs
de paal, langs een smal duinpaadje ongeveer 2 kilometer lopen vanaf de ingang.

Onze Gezellen Jeugdzaalvoetbaltoernooi
Regio - Zaalvoetbalvereniging
Onze Gezellen, afgekort ZOG,
organiseert op zaterdag 28
mei van 10.00 tot 16.00 uur het
Humphrey Koster jeugdzaalvoetbaltoernooi voor D-pupillen (leeftijd 11 en 12 jaar).
Hieraan nemen tien jeugdteams deel die in de Onze Gezellen sporthal gelegen in het
van der Aart Sportpark in Haarlem Noord strijden om de titel

als winnaar van dit toernooi.
(Jeugd)zaalvoetbal is een snel
groeiende en populaire zaalsport. Bij ZOG kunnen jongens
en meisjes van 11 tot en met 17
jaar hiervoor terecht.
Iedereen is van harte welkom
om de jeugdzaalvoetballers in
actie te zien op zaterdag 28 mei
Meer informatie: www.zvog.nl
of mail naar zaalvoetbalonzegezellen@hotmail.com.

Gelijkspel voor
dames Strawberries

Terrasvogels sluit
seizoen af in linkerrijtje
Santpoort-Zuid - Het seizoen
2010/2011 zit er op voor Terrasvogels 1. Met een punt in de laatste
ontmoeting tegen het Haarlemse
DIO wist Terrasvogels op de laatste speeldag een plaatsje veilig te
stellen in het linkerrijtje.
Het seizoen verliep met pieken en
dalen. De selectie versterkte zich
onder andere met Geoffrey Visser
en Jelle de Vlas en na een zwakke voorbereiding leverden de eerste twee wedstrijden een tweede plaats op. Er werd gewonnen
van HYS en gelijk gespeeld tegen
VVH/Velserbroek.
Ondanks deze goede seizoenstart, brak er een mindere periode aan, waarbij TV ook weinig geluk kenden, zo werd er verloren
van Schoten, na een voorsprong
en tegen tien man en speelden ze
een zeer goede uitwedstrijd tegen THB, maar ondanks de vele
kansen, werd er daar met 0-0 gelijkgespeeld. Dat is eigenlijk ook
het gehele jaar het probleem geweest, men creëert veel kansen,
maar om hoger te eindigen zal
men veel meer en vaker moeten
scoren. Na met negen punten de
winterstop te zijn ingegaan, wist
men wat er te doen stond om het
seizoen goed af te sluiten, maar

Jubileumfietstocht

de start was niet veel belovend.
De eerste wedstrijd na de winterstop ging direct verloren tegen HYS, een grote nederlaag, tel
daarbij op dat trainer Marcel Looij
in deze periode aangaf het komende jaar naar Stormvogels te
vertrekken, en het seizoen leek uit
te gaan als een nachtkaars. Toch
werden de ruggen gerecht en na
deze nederlaag, werden er zeer
goede resultaten geboekt, met
als positieve uitschieter de thuisoverwinning tegen de kampioen:
Young Boys.
Er werd een hele reeks wedstrijden niet gewonnen, zelfs werd er
maar een keer verloren in de laatste tien wedstrijden, alleen Waterloo was te sterk en uiteindelijk werden er toch nog 23 punten
bij elkaar gesprokkeld. Om volgend jaar een rol van betekenis te
kunnen spelen zullen er dus meer
doelpunten moeten worden gescoord, zodat de vele gelijke spelen (acht) kunnen worden omgezet in overwinningen. Terrasvogels wil graag haar balsponsors
bedanken van dit seizoen: De Wildeman, Spronk Rauwkostspecialist Velserbroek, Koppes Snacks
en Wil Hoogeboom. Hopelijk tot
volgend jaar op sportpark de Elta.

Driehuis - Afgelopen zondag
speelden de twee teams uit de
tweede klasse A met de minste
gepasseerde defensies tegen
elkaar: Strawberries en AMVJ.
Beide teams scoorden eenmaal
en door dit gelijke spel blijft het
team uit Driehuis op de derde
plaats staan. Deze plaats geeft
recht op de nacompetitie voor
promotie naar de eerste klasse
(op 2, 5 en 13 juni).
Strawberries begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd zonder dat dit overigens
tot grote kansen leidde. De eerste mogelijkheden op een doelpunt waren voor het bezoekende AMVJ. In de elfde minuut
neutraliseerde Willemijn van
Faassen een strafcorner en een
paar minuten later mislukte een
strafcorner van de tegenstander
uit Amsterdam. Met nog een
kwartier te spelen in de eerste
helft mocht Strawberries middels een strafcorner haar eerste
kans van de wedstrijd begroeten nadat Femke Joustra foutief
was afgestopt. De direct ingeslagen strafcorner van Madelon Wientjes werd echter gered door de AMVJ-goalie. In
de eindfase van de eerste helft
kwam Strawberries behoorlijk
onder druk te staan maar hoefde het geen doelpunt te incasseren, mede door uitstekend
spel van keepster Janet Bondi.
Een paar minuten na de pauze
werd er wederom een strafcor-

ner van Madelon Wientjes gekeerd en even later hield Janet
Bondi oog in oog met een AMVJ-speelster haar doel schoon.
In de negende minuut van de
tweede helft had Strawberries tijdens een uitbraak haar
mooiste aanval van de middag
maar uit de fraaie combinatie van Femke Joustra en Fiona
Dalhuijsen kwam helaas geen
doelpunt voor Strawberries
voort. Halverwege de tweede
helft opende AMVJ middels een
velddoelpunt de score waarmee het Strawberries virtueel
was gepasseerd op de ranglijst.
Maar zover zou het uiteindelijk niet komen, want het slotoffensief van Strawberries leverde
nog een doelpunt op. De vierde
strafcorner van de middag van
Strawberries resulteerde in een
strafbal die vervolgens uitstekend werd benut door Willemijn
van Faassen. Zij bracht de stand
daarmee tien minuten voor tijd
op 1-1.
In de slotfase van het spannende duel voorkwamen Noortje
Visser en Willemijn van Faassen
met sterke verdedigende acties
een tweede tegendoelpunt. De
formatie van coachduo Simon
de Hoog en Friso Huizinga bleef
voor de vijfde keer op rij ongeslagen en is met drie wedstrijden te spelen in de reguliere
competitie dus nog steeds in de
race voor promotie naar de eerste klasse. (WB)

Velserbroek - Dorpsvereniging
Velserbroek heeft namens Comité
25 jaar Velserbroek en met sponsoring van Woningbouwbedrijf
Velsen een tweetal fietstochten in
en om Velserbroek georganiseerd.
Maximaal aantal deelnemers op
deze dag is 500 personen. Zij kunnen deelnemen in groepen van
minimaal twee en maximaal zes
personen. Het startschot zal door
wijkwethouder Baerveldt gegeven
worden om 11.00 uur in de A Molletstraat. Er is een fotospeurtocht
van maximaal 15 tot 20 kilometer,
start tussen 12.00 en 13.00 uur. De
puzzelspeurtocht van maximaal
40 kilometer start op dezelfde tijd.
Bij de start staan voor alle deelnemers rugzakjes klaar met gezonde versnaperingen. Voor de groep
met de goede antwoorden en/of
leukste aankleding, zijn leuke prijzen beschikbaar gesteld door de
plaatselijke middenstand. Onderweg laten lokale verenigingen,
stichtingen, bedrijven en scholen
zich in hun kraampjes zien. Bij de
start en finish presenteren Dorpsvereniging Velserbroek, Woningbedrijf Velsen en het comité Velserbroek 25 jaar zich en zijn er
(spel)activiteiten, muzikanten en
feestelijke optredens. Bij de finish op het Vestingplein is er een
groot feest vanaf 13.30 uur Om
15.30 uur vindt de prijsuitreiking
plaats door de directeur van het
Woningbedrijf Velsen. Inschrijven
kan via www.dorpsvereniging-velserbroek.nl. Meer informatie: Jacqueline Staats via 06-53765275 of
023-5490282.

Molendag
Santpoort-Noord - Zaterdag is
het weer de Landelijke Molendag, en in de Santpoort staande korenmolen De Zandhaas zal
deze dag ook de deuren openen,
de winter weer vergeten, bijna
het voorjaar overgeslagen hopen wij op deze dag op een mooi
windje. Met de wind wisten ze in
de vroege middeleeuwen het leven al wat makkelijker te maken,
de windmolen was uitgevonden
niet in Santpoort, maar in 1515
stond er al een korenmolen. Het
maalproces is nog steeds het
zelfde. Het ambacht van molenaar is nog steeds levend op De
Zandhaas. Iedereen is van harte
welkom van 10.00 tot 17.00 uur.
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Prinses Máxima bezoekt
Wijzer in geldzaken Parade
Woensdagochtend 18 mei bezoekt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima de Wijzer
in geldzaken Parade in Bibliotheek Velsen.

Van alles te beleven op
Kinderboerderij Velserbeek
Schapen scheren, koeien melken, kijken naar een demonstratie schapendrijven met een Border Collie – er zijn allerlei dingen
te doen en te zien, zondag 15 mei
op de kinderboerderij in Park
Velserbeek.
Zondag 15 mei vanaf 12.00 uur worden er op de kinderboerderij in Park
Velserbeek weer ongeveer 25 schapen geschoren. Deze komen niet alleen van de kinderboerderij, maar
ook van enkele hobbyschaaphouders
uit de omgeving. Er zijn verschillende schapenrassen te zien zijn zoals de Zwartbles, Swifters, Coburger
Fuchs, Wildshire Horn en Ouessant,
het kleinste schapenras dat bestaat.

Enkele leerlingen van het Clusius
College richting Dierverzorging zullen deze dag laten zien hoe de hoefjes
van de schapen worden bekapt.
Bezoekers mogen de geitenlammetjes aaien, er zijn konijnen, kuikens
van siereenden, cavia’s en de vertrouwde minivarkentjes Lola en
Bella. Er zijn demonstraties op een
spinnenwiel, kinderen kunnen een
koe melken of een bezoek brengen
aan de imker. De stichting Dierenambulance Velsen geeft voorlichting
hoe je verantwoord huisdieren kunt
houden. Kortom, is weer veel te zien
en te beleven bij de kinderboerderij
in Park Velserbeek in Velsen-Zuid.
(foto: Gemeente Velsen)

Asfalteerwerkzaamheden
Maandag 16 mei start aannemingsbedrijf BAM Wegen met
asfalteerwerkzaamheden aan
de Basisweg in Velsen-Noord.
Vanwege de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de Basisweg afgesloten voor doorgaand
verkeer uitgezonderd voor de aanliggende bedrijven. De werkzaamheden starten maandag 16 mei
en duren tot en met vrijdag 22 juli 2011.
De Basisweg en de Wijkermeerweg
vormen de schakel tussen de indu-

striegebieden Velsen-Noord I en
IV. Het wegdek van de Basisweg is
aan vervanging toe en de afwatering laat te wensen over. De reconstructie zorgt ervoor dat de Basisweg en Wijkermeerweg weer goed
begaanbaar zijn en dat de hoeveelheid water op straat na zware buien afneemt.
De werkzaamheden worden vanwege de bereikbaarheid van de
aanliggende bedrijven gedeelten
uitgevoerd. De bedrijven blijven
bereikbaar via omleidingen, die
met borden worden aangegeven.

De Parade is een reizende tentoonstelling langs bibliotheken over omgaan met geld. Tijdens het bezoek
van de Prinses speelt groep 8 van
basisschool De Ark het spel Fix je
Risk. Spelenderwijs ontdekken de
leerlingen wat het idee is achter een
verzekering en hoe verzekeren eigenlijk werkt. De gemeente Velsen
en het Verbond van Verzekeraars,
de ontwikkelaar van dit spel, rollen
dit spel gezamenlijk uit over alle basisscholen binnen de gemeente.

zijn van de zijde van de gemeente
aanwezig wethouder Sociale Zaken
Arjen Verkaik en een beleidsambtenaar van die afdeling. De prinses
arriveert om 09.30 uur en vertrekt
omstreeks 10.30 uur.
De tentoonstelling staat tot 6 juni in Bibliotheek Velsen en gaat de
komende maanden achtereenvolgens naar Maastricht, Amsterdam,
Apeldoorn en Eindhoven. (foto:
Koninklijk Huis)

Velsen vervult in Nederland een
voortrekkersrol op het gebied van
financiële educatie en schuldpreventie. Prinses Máxima bezoekt dit
project als erevoorzitter van CentiQ, Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor
het belang van financiële educatie
en verstandig omgaan met geld. Als
afsluiting van het bezoek woont de
Prinses een gesprek bij over schuldpreventie in de bibliotheek. Daarbij

Sportpark Rooswijk:
plannen steeds duidelijker
Het opknappen van sportpark
Rooswijk komt weer een stapje
dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders heeft
het programma van eisen en het
schetsontwerp goedgekeurd en
extra geld beschikbaar gesteld.
Met dit alles komt de uitvoering
van het sportpark een stap dichterbij.
In het eerste schetsontwerp is te zien
dat de sportverenigingen zo dicht
mogelijk bij elkaar komen te liggen
waardoor er een openbare ‘groene rondgang’ om de sportclubs ontstaat. Daarnaast wordt voorgesteld
de huidige accommodatie van de
voetbalvereniging uit te breiden en
die te delen met de handbal-, honk-

bal- en softbalverenigingen. Door
gezamenlijk gebruik van één grotere accommodatie kan een groot deel
van de huidige en sterk verouderde
barakken aan de achterzijde van het
park gesloopt worden.
De gemeente heeft intensief overlegd met de (sport)gebruikers van
sportpark Rooswijk over het programma van eisen en het schetsontwerp. De komende maanden wordt
het schetsontwerp van het hele park
verder uitgewerkt. In deze ontwerpfase zal er ook overleg plaatsvinden
met het wijkplatform. Het is de bedoeling dat eind 2011 het ontwerp
gereed is, zodat er medio 2012 kan
worden gestart met de werkzaamheden voor het sportpark.
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Gemeente zet lieveheersbeestjes in tegen bladluis
Bladluizen in de bomen zorgen
voor viezigheid. De beestjes kunnen op biologische wijze bestreden worden. De gemeente Velsen heeft daar goede ervaringen
mee.
Plakkerig straatmeubilair, zwarte aanslag op auto’s – het komt van
bladluizen in de bomen die honingdauw afscheiden. De bestrijding
daarvan wordt al een aantal jaar succesvol gedaan door lieveheersbeestjes in te zetten. De firma BSI Bomen-

service uit Baarn hangt in opdracht
van de gemeente Velsen zakjes larven van lieveheersbeestjes in de bomen. Deze larven eten de luizen op.
Dat werkt goed genoeg voor het hele groeiseizoen.
De lieveheersbeestjes worden in onderstaande straten uitgezet:
• Velserbroek: Botter, Platbodem,
Tjotter, Tjalk, Ans Rosendahlstraat, Zandaak, Dotterbloem,
Waterlelie, Kromme Driemaad
en Westbroekerweg.

• Velsen-Noord: Van Rijswijkstraat en Duinvlietstraat.
• IJmuiden: Bonenkampstraat,
Lindenstraat, Stolstraat, Van
leeuwenstraat, Van Nieuwkoopstraat, De Pagterstraat, Gjertsenstraat, speelplek Pieter Nuytsstraat, Tussenbeeksweg,
Diezestraat en Dinkelstraat.
• Driehuis: de Nicolaas Beetslaan.
• Santpoort-Noord: J.M. van Nassaulaan
• Santpoort-Zuid: Bloemendaalsestraatweg
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Adres

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

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

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)

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

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

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
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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) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

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

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).
Wat te doen bij een verstopping?

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

van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
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- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)

Brandweer Kennemerland, post Velsen

Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel

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

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders

weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

raadsplein@velsen.nl Ook kunt u de agenda en onder-

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

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

De raadsvergadering wordt door Seaport TV live uitgezonden en is ook terug te zien via de website van
Seaport: www.seaportrtv.nl

Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 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,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman

Raadzaal

1. Opening
2. Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering
14 april 2011
4. Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
5. Voorbereidingsbesluit en vrijstelling verlenen ex
artikel 19, 1e lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor oprichting tuincentrum, perceel
Rijksweg 289 te Velserbroek
6. Gemeentegrenscorrectie van Velsen en
Haarlemmerliede
7. Afzien van de jaarlijkse dividenduitkering door
Zeehaven IJmuiden N.V.
8. Vaststelling verantwoording fractieondersteuning
2010
Sluiting
* Agendapunt 2:
raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden.
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen
die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden
te brengen.
Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de
mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op
de woensdag vóór de raadsvergadering.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op
onderwerpen waar de raad over gaat of die
relevant zijn voor de raad.

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

Raadsplein 19 mei 2011
Donderdag 19 mei 2011 vergadert de gemeenteraad

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat
kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de Greep uit het Raadsplein
liggen ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te
IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het
Maanbastion. U kunt de Greep ook thuis ontvangen
via de e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op

liggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl

Besluiten genomen in de raadsvergadering van
14 april 2011

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 april
2011 over de onderstaande onderwerpen een besluit
genomen:
- Renovatie Stadhuis Velsen (gebouw aan het Plein
1945)
- Eerste wijziging van de verordening op de heffing en
invordering van leges 2011
- Vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening
op de heffing en invordering van leges 2011
- Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
begroting 2011
- Huisvestingsverordening 2011
- Evaluatie ‘Kadernota parkeerbeleidsplan 2008’
- Motie 12 van 2011 van de LGV inzake de inbreng
van de vertegenwoordiger van de gemeente Velsen
in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het
Recreatieschap Spaarnwoude.
- Visie op Velsen 2025

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 3 mei 2011 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld
in artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied
‘Wijk aan Zeeërweg’ te IJmuiden. De navolgende
kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied:
gemeente IJmuiden, sectie L nummers 2162, 3301,
3378, 4146 gedeeltelijk, 5294. De overeenkomst is
gesloten met Stichting AWV Eigen Haard en heeft
betrekking op de realisatie van levensloop bestendige
appartementen en appartementen in de zorgsfeer.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 13 mei tot en met 24 juni 2011
tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het
stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden). De openingstijden van het stadhuis zijn van 09.00 tot 16.00 uur
maandag tot en met vrijdag en donderdagavond van
18.00 tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar
of beroep open.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 2 mei tot en
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met 4 mei 2011 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w11.000320 Tompstraat ong. IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (02/05/2011)
w11.000319 Driehuizerkerkweg 27 Driehuis
het oprichten van een garage (02/05/2011)
w11.000318 Middeloolaan 5 Driehuis
het plaatsen van een dakkapel voorgevel
(02/05/2011)
w11.000317 Charlotte de Bourbonlaan 27 A
Santpoort-Zuid
het veranderen van de voorgevel van
een woning (02/05/2011)
w11.000325 Hofdijklaan 51 Driehuis
het intern veranderen van een woning
(03/05/2011)
w11.000324 Kadestraat 6 RD IJmuiden
het uitvoeren van onderhoud aan een
monument (03/05/2011)
w11.000323 Kennemergaardeweg 1 Santpoort-Noord
het gewijzigd uitvoeren van een
verleende vergunning (03/05/2011)
w11.000322 Kolebossenlaan ong. IJmuiden
het kappen van 1 abeel (03/05/2011)
w11.000321 Fregat 58 Velserbroek
het plaatsen van een dakopbouw
(03/05/2011)
w11.000326 Duin- en Kruidbergerweg 6 Driehuis
het in oude staat herstellen van het
Columbarium V (04/05/2011)

recht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen verlengd met zes weken:
w11.000221 Roos en Beeklaan ong. Santpoort-Noord
het kappen van 15 bomen (15/02/2011)

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

i10.008739

w11.000209

w11.000218

w11.000224
Verlenging beslistermijn

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

w11.000258

Aangenaam

Geboren: Georgina Victoria
Zeilmaker
Dochter van: Cinderella en
Frans Zeilmaker
Geboren op: 25 maart 2011 om
9.38 uur
Geboortegewicht: 2555 gram

IJmuiden – De eerste maanden van de zwangerschap van
Cinderella verliepen prima.
Dat veranderde in de achtste
maand. De baby groeide niet
goed en bewoog minder. Cinderella moest absolute rust houden en elke dag voor controle
naar het ziekenhuis, ook in het
weekeinde. De baby werd begin april verwacht, eind maart
besloot de gynaecoloog tot een
keizersnede. Dit wist Cinderella, vanwege problemen met
haar rug kon ze niet op natuurlijke wijze bevallen. Vanwege
diezelfde rugproblemen mocht
ze ook geen ruggenprik, maar
werd ze onder algehele narcose gebracht. Frans en Cinderella wisten dat hun dochter waarschijnlijk direct de couveuse in
zou moeten, er was een kinderarts aanwezig. Tot hun op-

Prins Hendrikstraat ong. IJmuiden
het oprichten van 42 woningen
(09/05/2011)
Tesselschadeplantsoen 3 Driehuis
het veranderen en vergroten van een
woning (begane grond en 1ste verdieping)
(04/05/2011)
Vareniusstraat 5 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(04/05/2011)
Perenboompad 3 IJmuiden
het realiseren van een dakterras
(04/05/2011)
Terrasweg 74 Santpoort-Noord

luchting hoefde dit niet: Georgina was wel een klein poppetje, maar met alles d’r op en d’r
an en ze deed het prima. Normaal blijven pas bevallen moeders na een keizersnede vijf
dagen in het ziekenhuis, Cinderella ging na twee dagen al
naar huis. Ze voelde zich goed
en dacht: ik lig liever thuis in
bed dan in het ziekenhuis. De
eerste dag was Georgina onderkoeld. De kraamhulp stuurde Frans naar bed, met het verzoek om onder het dekbed te
kruipen en zijn dochter op zijn
blote bast te nemen. Door zijn
lichaamswarmte zou ze weer
op temperatuur komen. En zo
gebeurde het ook. ,,Dat was
machtig, dat je dan zo belangrijk voor je kind kunt zijn’’, zegt
Frans. Cinderella beaamt: ,,Ja,
dat was echt jullie moment.’’ Nu
gaat het thuis heel goed. Georgina is duidelijk al een dametje met een eigen wil. Ze huilt
bijna nooit, alleen als ze hon-

het kappen van een boom (03/05/2011)
w11.000262 Willen de Zwijgerlaan 110 SantpoortZuid
het kappen van 8 bomen (03/05/2011)
w11.000279 Grote Hout of Koningsweg 32 VelsenNoord
het kappen van een boom (03/05/2011)
w11.000286 Van den Vondellaan 7 Driehuis
het kappen van 7 bomen (03/05/2011)
w11.000291 Van Lenneplaan 66 Driehuis
het kappen van 1 boom (03/05/2011)
w11.000294 Wolff en Dekenlaan 106 Driehuis
het kappen van 2 platanen (03/05/2011)
w11.000301 Willem de Zwijgerlaan 11 SantpoortZuid
het kappen van 3 bomen (03/05/2011)
w11.000303 Harddraverslaan 18 Santpoort-Zuid
het kappen van 1 eikenboom in achtertuin (03/05/2011)
Verleende evenementenvergunning

De Burgemeester van Velsen heeft op grond van artikel
2:17 Algemene Plaatselijke Verordening voor het
organiseren van een evenement de volgende besluiten
genomen (de datum van vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):
i11.002206 Santpoort en Driehuis
Pim Mulierloop op 22 mei 2011,
(03/05/2011)
i11.002798 Recreatiegebied Spaarnwoude
ClinicClowns theatertour 2011 op 1 t/m
3 juli en 7 t/m 10 juli 2011, (03/05/2011)
i11.002528 plein Broekbergenlaan Santpoort-Noord
Santhappen op 4 en 5 juni 2011,
(03/05/2011)
Standplaats

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor
het innemen van een standplaats:
i11.003672 Vestingplein, Velserbroek
bloemen en planten van 1 januari tot en
met 31 december 2011 (03/05/2011)

ger heeft of als ze haar popje
kwijt is. Ze heeft een favoriet
popje van badstof, waar Georgina gaat, daar gaat de pop
ook. Als die dan even kwijt is,
kan ze behoorlijk in paniek raken. Treedt Georgina straks in
de voetsporen van haar papa
Frans, die zanger is? Cinderel-

la lacht: ,,De stembanden heeft
ze er wel voor en ze heeft ook
een hoog stembereik.’’ ,,We zullen zien. Het zingen zit wel bij
ons in de familie’’, zegt Frans.
Hij besluit: ,,Het lijkt me wel
heel gaaf, om later samen met
mijn dochter op het podium te
staan.’’ (Carla Zwart)

