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B-junioren RKVV op 
weg naar hoofdklassse
Driehuis - Zaterdag 19 mei om 
14.00 uur spelen de B-junioren 
van RKVV aan de Wolff en Deken-
laan, een zeer belangrijke wed-
strijd die gaat om promotie naar 
de hoofdklasse. 
Tegenstanders zijn de West Frie-
zen B1, waar Velsen zaterdag zeer 
terecht met 2 – 1 van won. Als 
Velsen B1 zaterdag gelijk speelt 

of nog beter, wint, gaan ze door 
naar de volgende ronde. De twee-
de ronde gaat ook over twee wed-
strijden, uit en thuis. Deze winnaar 
gaat in een finalewedstrijd op neu-
traal terrein uitmaken wie er gaat 
promoveren. Deze wedstrijden zijn 
op 26 mei en op 2 juni. De evenu-
tele finale is op 9 juni. Publiek is 
van harte welkom.

Met een bakkie troost aan de keukentafel

Magische opening voor 
Inloophuis Kennemerland  
Santpoort-Noord – Hans Klok 
opende zaterdagmiddag op mi-
raculeuze wijze het nieuwe In-
loophuis Kennemerland aan 
Wulverderlaan 51. In dit huis zijn 
alle mensen welkom dies te ma-
ken hebben (gehad) met kanker. 
Je kunt er aan de keukentafel te-
recht voor een goed gesprek met 
een vrijwilliger of lotgenoten en 
er zijn activiteiten. Ook mensen 
met een partner of familielid met 
kanker zijn heel welkom.
Gelukkig is dit prachtige inloop-
huis geen illusie, want het is heel 
hard nodig. Daarover vertel-
de fysiotherapeut en ervarings-
genoot Cees Dercksen tijdens 
de opening. Op beeldende wij-
ze vertelde hij over de impact 
van kanker. Omdat hij zowel be-
roepsmatig en als patiënt vertel-
de was zijn verhaal bijzonder in-
dringend. Steeds meer mensen 
krijgen kanker. In 2030 verwacht 
men 123.000 nieuwe kankerpa-
tiënten per jaar. ,,25 jaar geleden 
was de diagnose kanker meest-
al een doodvonnis, dankzij bete-
re behandelmethodes zijn er nu 
meer ‘survivers’, maar dat maakt 
ook de behoefte aan begeleiding 
groter’’, aldus Dercksen. 
,,Na de ziekenhuisperiode komt 
een kankerpatiënt in een nieuwe 
fase terecht. Terwijl veel mensen 

verwachten dat alles nu weer 
normaal wordt, worstelt hij met 
rouw, verdriet, verwarring, on-
zekerheid, depressie, relaties en 
zingeving in zijn leven. Het hele 
zelfbeeld van een persoon wordt 
omgegooid. Daarbij kan ook nog 
sprake zijn van lichamelijk lij-
den.’’ 
Voor al deze mensen en hun 
naasten staan de deuren van 
Inloophuis Kennemerland wijd 
open. Dercksen beschrijft de 
‘route na kanker’ als topsport vol 
hoop en vrees: ,,Maar het is he-
lend als je mensen ontmoet die 
met je meegaan, die je steunen 
en met wie je samen iets kunt 
ondernemen.’’ 

Bij Inloophuis Kennemerland 
kan dat op momenten dat je er 
behoefte aan hebt. De openings-
tijden zijn dinsdag van 9.30 tot 
16.30 uur, donderdag van 9.30 
tot 12.30 uur en vrijdag van 9.30 
tot 12.30 uur. 
Het bijzondere van Inloophuis 
Kennemerland is dat het een 
particulier initiatief is en dat ze 
werken met vrijwilligers. Daarbij 
worden ze daadkrachtig onder-
steund door veel particulieren 
en ondernemers. Naast reguliere 
activiteiten als koor, creatief en 
yoga, zijn er themabijeenkom-
sten, waarbij de vragen van be-
zoekers vaak uitgangspunt zijn. 
(Karin Dekkers)

Zondag
10 juni 2012

Vrij toegankelijk

Kunststof kozijnen
www.kumarokozijnen.nl

Tel. 0255-512109

K O Z I J N E N

Kom op 28 mei 
naar de Pinkster-

jaarmarkt!

T. 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

Groenrijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek
023 5376190 • www.groenrijk.nl

Vrijdag 
koopavond, 

zondag open 
van 12.00 

tot 17.00 uur

Coöpe-
ratiefonds
keert uit

Zie artikel elders in deze uitgave.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

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

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

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 
Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726
redactie:
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 / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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 der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek De Wil-
lemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Winkelruimte in nieuw centrum
Rembrandt: unieke kans 
voor nieuwe winkeliers
IJmuiden - Wie op zoek is naar 
een winkelpand om een bedrijf te 
starten of uit te breiden in IJmui-
den krijgt binnenkort een unieke 
kans. Waar elders de huurprijzen 
menig ondernemer tegenhou-
den iets nieuws te starten, biedt 
Sige Bart aan Rembrandtlaan 45 
iets bijzonders. Het huidige pand 
van de Meubelknaller wordt om-
gebouwd tot een centrum voor 
vijf tot tien winkels met een zeer 
flexibele indeling en heel aan-
trekkelijke huurprijzen. Al vanaf 
75 euro per week kan men hier 
een winkelpand huren.
Met zulke prijzen wordt het voor 
ondernemers interessant om iets 
te starten. Bovendien wil Sige in 
het centrum, dat de naam Rem-
brandt krijgt, winkels met een 
goede diversiteit bij elkaar zoe-
ken, die elkaar versterken.
Bij de ingang (zie foto) is bijvoor-
beeld ruimte voor een coffeecor-
ner met buitenterras. Dat staat 
meteen uitnodigend. Daarachter 
is de gezamenlijke toiletgroep 
voor alle middenstanders. Er is 
een schets gemaakt van de mo-

gelijke opzet van de winkels, zie 
daarvoor de advertentie in deze 
krant. Daarbinnen kan men nog 
wat schuiven als men toch een 
groter oppervlak winkelruimte 
wenst. Het pand is voorzien van 
een ruime kelder die ook nog 
mogelijkheden biedt, bijvoor-
beeld voor extra opslag of nog 
een winkeltje.
De Rembrandtlaan is een zij-
straat van de Velserduinweg,  
vlak achter de Lange Nieuw-
straat. Er is voldoende gratis par-
keergelegenheid in de nabij-
heid. Nu is het nog Meubelknal-
ler, maar Sige Bart verwacht dat 
Rembrandt in augustus of uiter-
lijk september kan worden opge-
leverd. Wie nieuwsgierig is naar 
deze mooie gelegenheid is van 
harte welkom op de informatie-
avond op 29 mei, om 18.00 uur in 
het pand aan Rembrandtlaan 45. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Sige Bart 
via e-mail: sigebart@me.com of 
via 06-33314404 of kijk op www.
facebook.com/derembrandt-
ijmuiden

Op stap met Rode Kruis
Velsen – Een middagje winke-
len, een strandwandeling, naar 
het bos of een attractiepark: ie-
dereen heeft wel eens een ver-
zetje nodig. Voor de mees-
te mensen is dat heel normaal. 
Voor een kleine groep echter 
niet. Zij zijn aan huis gebonden 
door een (chronische) ziekte of 
een beperking en komen weinig 
de deur uit. Ook zijn er mensen 
die weinig aan uitgaan toeko-
men, omdat ze eenzaam zijn of 
een nare periode achter de rug 
hebben. 
Het Rode Kruis zorgt er deze zo-
mer voor, dat ook deze men-
sen er eens een dagje uit kun-
nen. Met speciale busjes, die 
ook geschikt zijn voor rolstoel-
vervoer. Kent u iemand in uw fa-
milie- of kennissenkring die het 
verdient om eens in het zonnetje 

gezet te worden, of een buurman 
of buurvrouw? Geef hem of haar 
dan op voor een leuk uitje. Reis-
doel en datum worden in onder-
ling overleg bepaald. 
Onnodig om te zeggen, dat de-
ze mensen van tevoren vaak we-
kenlang naar dit uitstapje uitkij-
ken en er daarna nog tijdenlang 
van kunnen nagenieten. Wees er 
snel bij, want het aantal plaatsen 
is beperkt. Er zijn geen kosten 
aan verbonden, koffie en lunch 
zijn inbegrepen. Bij opgave via 
onderstaand adres verzoeken zij 
u vriendelijk om te onderbouwen 
waarom het voor de persoon die 
u opgeeft belangrijk is om een 
dagje uit te gaan. Aanmelden 
kan via: info@rodekruisvelsen.nl 
of schriftelijk Rode Kruis Velsen, 
s’Gravenlust 35b, 1981 AE Vel-
sen-Zuid.
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WIETPAS OF ZELF WIET WIEDEN
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Bon & Breed Open 
Toernooi LTC Hofgeest
Velserbroek - Vrijdag 8 juni 
is het achttiende Bon & Breed 
Open Toernooi van tennisvereni-
ging LTC Hofgeest, bij, volgens 
eigen zeggen, de gezelligste ten-
nisvereniging van Kennemer-
land. De inschrijvingen komen al 
in grote getale bij de wedstrijd-
leiding binnen. Inschrijven kan 
tot uiterlijk 29 mei via de website  
www.ltchofgeest.nl.
Veel tennisliefhebbers willen 
graag meedoen omdat LTC Hof-
geest gastvrijheid en gemoede-
lijkheid uitstraalt, en de wed-
strijdleiding het iedereen naar de 
zin maakt. In navolging van het 
succes van vorig jaar en uniek in 
de regio, wordt er ook gespeeld 
in de categorie II. Alle categorie-
en zijn goed vertegenwoordigd, 
HE, DE, DD, HD en GD van cate-
gorie II t/m VIII. Voor Velserbroek 
en omgeving is het een week vol 
toptennis. Zondag 17 juni wor-
den de finales gespeeld.
De kantinecommissie kan ook 
niet wachten tot vrijdag 8 juni 
17.30 uur. Zij hebben de bekende 
natjes en droogjes klaar staan 
en zijn al druk aan het voorberei-
den om het voor iedereen moge-
lijk te maken om elke dag op het 

tennispark te kunnen dineren.
Voor het bedrag van 9 euro kan 
men elke dag aanschuiven voor 
onder meer een heerlijke Itali-
aanse en zomerse maaltijd met 
elke dag weer een ander ge-
recht. 
Dan is er nog de accommodatie-
commissie die de banen in per-
fecte staat heeft gebracht zodat 
de spelers daar geen excuus in 
kunnen vinden bij misslagen.
Tot slot is er dit jaar weer de, in-
middels beroemde, feestcom-
missie die ervoor zorgt dat het 
tennisfeest op vrijdagavond 15 
juni het clubhuis op z’n grond-
vesten doet schudden. Het the-
ma dit jaar is Hofgeest Airport. 
Dus kom gerust eens langs om 
een avondje mooie wedstrijden 
te bekijken onder het genot van 
heerlijke gerechten of een lekker 
drankje. Het hele toernooi en al-
le activiteiten zijn terug te vinden 
op de website van de vereniging 
www.ltchofgeest.nl. 
Kortom de feestweek van LTC 
Hofgeest kan beginnen en na-
tuurlijk is iedereen welkom om 
te komen kijken en genieten van 
alles wat de vereniging te bie-
den heeft.

IJmuiden - Zondag 20 mei wordt 
weer van 08.00 tot 16.00 uur een 
leuke en gezellige kofferbakmarkt 
georganiseerd op het Velserduin-
plein. Net als vorige maand zal het 
weer vol staan met heel veel spul-
len die men aan de man wilt bren-
gen. Tijdens deze dag zal er ook 
een terrasje staan waar de men-
sen even kunnen bijkomen van 
het geslenter. Wie ook deel wilt 
nemen aan de kofferbakmarkt 
kan gewoon aansluiten in de rij 
(wat aangegeven staat). Reser-
veren is dus niet nodig. Om 08.00 
uur mag men het terrein op. Voor 
meer informatie: telefoon 0255-
518380 of 06-42456182. De vo-
lende kofferbakmarkt wordt ge-
houden op zondag 17 juni.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

Sonrise in 
Velserbroek
Velserbroek - Op maandag 23 ju-
li gaat in Velserbroek Sonrise 2012 
van start. Sonrise wordt dit jaar 
voor de elfde keer georganiseerd 
in een aantal plaatsen in de re-
gio, waaronder Velserbroek. Sonri-
se Velserbroek is een sport en spel 
event georganiseerd door Athle-
tes in Action in samenwerking met 
de protestantse kerk Het Kruis-
punt in Velserbroek. Sonrise be-
tekent samen sporten, waaronder 
een aantal sportclinics met goe-
de sporters, een aantal van de or-
ganisatie Athletes in Action, spe-
len, knutselen en nog veel meer. 
De activiteiten van Sonrise vinden 
plaats op het Zwanebloemplant-
soen, het Asfalt, van 23 tot en met 
27 juli. Voor meer info zie facebook 
Sonrise Velserbroek of de website 
Sonrisehaarlem.nl. Meedoen kost 
niets, maar levert wel heel veel op.

CDA-lijsttrekkersdebat 
trekt volle Jansheeren
Regio - Het was afgelopen maan-
dag 14 mei even spannend wie er 
zouden komen. De zes kandidaten 
voor het lijsttrekkerschap van het 
CDA trekken dagelijks het land in 
en zijn avond aan avond te volgen 
op radio en televisie. Op uitnodi-
ging van CDA-IJmond traden drie 
van hen: Sybrand van Haersma Bu-
ma (fractievoorzitter Tweede Ka-
mer), Liesbeth Spies (minister van 
Binnenlandse Zaken) en Mona Ke-
ijzer (wethouder van Purmerend) 
aan in cultureel centrum de Jans-
heeren in Heemskerk voor een vol-

le zaal belangstellenden. 
Na een korte introductie van de 
kandidaten kreeg de zaal gelegen-
heid om vragen te stellen over vier 
hoofdthema’s. Boeiende debatten 
werden onder andere gevoerd over 
de kosten en de organisatie van de 
zorg, de woningmarkt, flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt, solidari-
teit tussen jongeren en ouderen en 
het onderwijs. De avond verliep in 
een uitermate positieve sfeer. Voor 
een impressie van de bijeenkomst 
is een fotorapportage bekijken via 
de website www.cdaheemskerk.nl. 

Voorjaarsbijeenkomst
IJmuiden - Velsen Lokaal houdt 
op 21 mei haar jaarlijkse voor-
jaarsbijeenkomst. Dit keer van-
af 19.00 uur inloop in het zalen-
complex Velserduin achter de 
Hema. Aanvang programma om 
19.30 uur. Centraal staat een le-
zing/discussie over burgerpar-
ticipatie/inspraak, welke wordt 

verzorgd door Velsenaar Rob de 
Wilde, die in ons land bekend 
staat als specialist op dit gebied. 
De bijeenkomst is uiteraard 
openbaar toegankelijk voor ie-
dereen die interesse heeft in lo-
kale onderlinge betrokkenheid in 
leef- en woonomgeving. Zie ook 
velsenlokaal.nl.

Kay Kuitwaard en Duco 
Velthuyzen naar NK
Velsen - Zaterdag 12 mei vond 
de halve finale voor het Neder-
lands Kampioenschap Turnen 
Heren te Volendam plaats. Hier 
zijn mooie prestaties neegezet 
door een aantal Velsenaren.
Duco Velthuyzen (14) uit IJmui-
den turnt bij de junioren1, in de 
eerste divisie. Zijn eerste jaar 
in deze klasse heeft hij bewe-
zen dat hij bij de top behoort. 
Duco is vijfde geworden, maar 
met zo’n klein verschil tus-
sen de nummers 1 tot en met 
5, dat de strijd pas beklonken 
wordt tijdens de komende fi-
nale in Ahoy-Rotterdam. Ook 
heeft Duco zich geplaatst voor 
vijf toestelfinales (alleen niet op 
het rek). Daardoor kan hij ook 
nog kampioen per toestel wor-

den. De finale voor Duco vindt 
16 en 17 juni plaats in Ahoy Rot-
terdam. Hier komen alle disipli-
nes van de KNGU strijden om de 
landstitel.
Ook Kay Kuitwaard (12), uit Vel-
serbroek, turnde op zijn niveau 
(jeugd 6, eerste divisie) een 
goede wedstrijd. Hij wist zater-
dag de negende plaats te beha-
len en gaat 2 juni door naar de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen in Nijverdal. Deze presta-
ties komen mede tot stand door 
het harde werken met hun trai-
ner Rob Hartman uit Santpoort-
Noord. Kay en Duco trainen bij 
Pax Haarlemmermeer in de Ken-
nemersporthal in Haarlem. 
Vedere info via: www.fantas-
tischgymnastic.nl.  
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds keert uit
Velsen - Het Coöperatiefonds 
stimuleert maatschappelijke ac-
tiviteiten in het werkgebied van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
Op deze manier werkt de Rabo-
bank samen met u aan een be-
tere maatschappij. De Commis-
sie van Aanbeveling, bestaande 
uit een afvaardiging van de le-
denraad, heeft de binnengeko-
men verzoeken van het Coöpe-
ratiefonds van het eerste kwar-
taal 2012 beoordeeld.
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Velsen en Omstreken te-
gemoet zien:
Basisschool De Beekvliet koopt 
nieuwe boeken om hun biblio-
theek uit te breiden en het ple-
zier in lezen bij kinderen te sti-
muleren.
Pentanque Union Kennemer-
land plaatst banken langs Jeu de 
Boules, Pétanque en PUK speel-
velden voor haar oudere leden.  
Shantykoor Nortada koopt nieu-
we outfits voor hun optredens. 
Deze outfits maken deel uit van 
de culturele uitstraling van het 
koor.
Heliomare organiseert de Helio-
lympics, waar (oud)cliënten met 
een chronische ziekte of licha-
melijke beperking verschillende 

manieren van sport kunnen be-
oefenen. 
Stichting Pieter Vermeulen Mu-
seum schaft apparatuur aan voor 
de filmruimte van het museum.
Podium voor Stichting Beec-
kesteijn legt een tuin van de 
toekomst aan op het landgoed 
Beeckesteijn. Deze tuin speelt 
in op het thema milieuvriende-
lijk en duurzaam tijdens het Jaar 
van de Historische Buitenplaats 
2012.
Stichting Ondersteuning Gehan-
dicaptenzorg voor hun eerste 
team bestaande uit voetballers 
met een geestelijke en/of licha-
melijke handicap.
Nel Willenbroek en Irene Kan 
hebben beiden een kijkje mo-
gen nemen bij Heliomare: ,,Wat 
fijn, dat wij mogen bijdragen aan 
zo’n mooi initiatief als de Helio-
lympics”.
De Heliolympics vinden plaats 
van 17 tot 26 september, ‘Samen 
een gouden belevenis’.
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpe-
ratiefonds? Download dan het 
aanvraagformulier op www.ra-
bobank.nl/velsen. De eerstvol-
gende vergadering van de Com-
missie van Aanbeveling is 26 ju-
ni. De aanvragen moeten uiterlijk 
12 juni binnen zijn bij de bank.

Start verkoop woningen 
De Voorwaarts IJmuiden
IJmuiden- Zaterdag 19 mei tus-
sen 10.00 en 13.00 uur start op 
het kantoor van Bon & Breed 
Makelaardij in Velserbroek, de 
verkoop van zes ruime nieuw-
bouw ééngezinswoningen in het 
project De Voorwaarts in Oud-
IJmuiden. Woningcorporatie 
AWV Eigen Haard verkoopt de-
ze woningen met Koopgarant-
korting. De prijzen voor deze 
nieuwbouwwoningen zijn van-
af 165.600,- tot 169.900,- euro 
v.o.n. (inclusief Koopgarantkor-
ting en parkeerplaats). De wo-
ningen worden naar verwach-
ting medio december 2012 op-
geleverd.
Voor mensen met een beperkt 
budget is het  vaak onmogelijk 
om een woning te kopen. Toch 
zouden bijvoorbeeld veel star-
ters en huurders het liefst een 
eigen huis kopen. AWV Eigen 
Haard biedt de mogelijkheid om 
een woning met Koopgarantre-
geling te kopen. 
Met de Koopgarantregeling 
krijgt de koper korting waar-
door hij minder hypotheeklas-

ten heeft. De Koopgarant koper 
is volledig eigenaar van de wo-
ning, met alle voordelen en ver-
plichtingen. De terugkoopga-
rantie verzekert de koper van 
een snelle verkoop bij verhui-
zing. AWV Eigen Haard koopt de 
woning dan namelijk terug. Bij 
toekomstige verkoop wordt de 
waardestijging of- daling ver-
deeld tussen verkoper en AWV 
Eigen Haard.
De Voorwaarts heeft een bijzon-
dere en unieke uitstraling. Elke 
woning krijgt door de rijke afwis-
seling in de elementen, kleuren 
en materialen een eigen identi-
teit. De zes ruime eengezinswo-
ningen die met een Koopgarant-
regeling worden verkocht, zijn 
gelegen aan de Prins Hendrik-
straat. De woningen hebben een 
parkeerplaats op het binnenter-
rein.
Voor inlichtingen en verkoop 
kunnen belangstellenden con-
tact opnemen met Bon & Breed 
Makelaardij, gevestigd aan Zon 
Bastion 2 in Velserbroek, (023) 
5388455. Zie ook www.bon.nl.

Open Atelierdag
IJmuiden - Op Tweede Pink-
sterdag zet Alexandra Drenth, 
van 11.00 tot 17.00 uur, de deu-
ren van haar atelier aan de IJs-
selstaat 16 open.
Alexandra maakt olieverfschil-
derijen maar werkt momenteel 
voornamelijk met textiel en bor-
duurwerk. Van bestaand en ei-
gen gemaakt borduurwerk wor-
den o.a. nieuwe objecten, jurken 
en kragen gemaakt. Het bor-
duurwerk vormt hierdoor een 
tijdloos karakter, en legt verbin-
tenissen tussen het oude en het 
nieuwe. Het atelier is 28 mei vrij 
toegankelijk om textielkunst en 
schilderijen te komen bekijken. 
Voor deze gelegenheid wordt de 
benedenverdieping omgetoverd 
tot een expositieruimte met tex-
tiele werken. Alexandra is de ge-
hele dag aanwezig om uitleg te 

geven aan belangstellenden.
Zie ook www.sterkinbeeldwerk.
nl.

Inschrijven 
voor Straat-
voetbal
Santpoort-Noord - Vorig jaar 
vierde het Straatvoetbaltoernooi 
tijdens Dorpsfeest Santpoort het 
30-jubileum. Paul Voorting die 
het estafettestokje van zijn vader 
Hans heeft doorgekegen hoopt 
op een net zo stralende dag als 
vorig jaar. Op maandag 30 ju-
li 2012 wordt het jaarlijkse Straat-
voetbaltoernooi in Santpoort ge-
houden. Locatie is weer Burg. 
Weertsplansoen en de aanvang is 
om 8.30 uur. Meedoen kan voor 
alle jongens en meisjes van 6 tot 
en met 13 jaar, je hoeft niet lid te 
zijn van een voetbalvereniging. Ie-
dereen mag meedoen. Ook zijn er 
weer de balspelen panna (gaten-
doel schieten) en balletje hoog-
houden. In de pauze wordt een 
wedstrijd voor kinderen onder de 
6 jaar gespeeld. Het advies is om 
ook deze kinderen tijdig op te ge-
ven bij onderstaand adres. Dat 
kan door het inleveren van een 
envelop met vermelding van voor- 
en achternaam, geboortedatum 
en telefoonnummer met het in-
schrijfgeld. Opgeven kan nu al. 
Wie zich tijdig opgeeft kan er op 
vertrouwen dat hij mee kan doen. 
Het opgeven van teams is niet 
mogelijk, deze worden door lo-
ting samengesteld. Voor inschrij-
ving en inlichtingen: Tulpenstraat 
19, Santpoort  023-5370144 of 06-
23334208 of e-mail tulptrofee@
quicknet.nl. Kosten deelname zijn 
3,00 euro per persoon, te voldoen 
bij inschrijving. Wie dit mooie eve-
nement voor de jeugd wil steu-
nen, is heel welkom voor een do-
natie. Bedrijven en particulie-
ren worden hiervoor uitgenodigd.  
Zaterdag 28 juli kan vanaf 10.00 
uur het programmaboekje wor-
den opgehaald op het inschrijf-
adres Tulpenstraat 19, Santpoort. 
Elk jaar gaan er weer 200 kinde-
ren voldaan en met een glimlach 
naar huis en dat is zo mooi.

Rondrit met 
stoomtrein
Velsen-Noord - Op 20 mei or-
ganiseert vereniging Corus 
Stoom IJmuiden een rondrit met 
fotostop over het staalbedrijf.
Vertrek om 10.45 vanaf stati-
on Velserbosch, gelegen ach-
ter het Dudokhuis, hoofdkan-
toor, Wenckebachstraat 1. Na de 
rit is het museum geopend. Bij 
grote deelname word een twee-
de rit gepland. Kaarten zijn vanaf 
09.30 uur verkrijgbaar in het sta-
tion of via  www.csy.nl. De kosten 
bedragen voor kinderen van 0 tot 
12 jaar 3 euro, volwassen beta-
len 5 euro. Een ieder die mee 
gaat moet om veiligheid rede-
nen een geldig ID-kaart of pas-
poort bij zich hebben. Een rijbe-
wijs geld niet. Om 12.15 uur is de 
trein weer terug op station Vel-
serbosch. Gereserveerde kaar-
ten dienen op de dag van de rit 
voor 10.00 uur te zijn afgehaald. 
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Biologische producten 
op markt in IJmuiden
IJmuiden - Donderdag 24 mei 
zal de markt in IJmuiden star-
ten met de verkoop van een 
groot aantal biologische pro-
ducten. Deze producten wor-
den op een zo natuurlijk moge-
lijke wijze gemaakt of geteeld. In 
het productieproces wordt geen 
kunstmest gebruikt, maar dierlij-
ke meststoffen. Tevens wordt het 
onkruid machinaal of handma-
tig verwijderd in plaats van met 
chemicaliën.
Tijdens de introductiedag zal er 
een Bio-Eiland worden gemaakt, 
waar vier samenwerkende on-
dernemers allen hun producten 
zullen uitstallen. Op het Bio-Ei-
land worden groente en fruit 
verzorgd door de firma Scholten, 

aardappelen door de firma Stut, 
brood van bakkerij Het Stoep-
je en kaas door Arjen de Leeuw 
van Holland Kaascentrum. Voor 
dag en dauw zijn deze onderne-
mers voor de klanten in de weer 
om de beste producten te selec-
teren op de veiling, te bereiden 
of te verzorgen.
De medewerkers staan klaar om  
de klanten te helpen en nadere 
uitleg te geven over de produc-
ten. Op deze dag staat de smaak 
van biologische producten en 
het proeven centraal, zodat men 
zichzelf kan overtuigen van de 
kwaliteit. Graag verwelkomen zij 
u op de markt in IJmuiden van 
09.00 tot circa 16.00 uur om de 
smaakbeleving te ervaren.

Jaap en de Rest zondag 
in het Stage Café
IJmuiden - Zondag is de legen-
darische en roemruchte band 
Jaap en de Rest te zien en te ho-
ren in het Stage Café in het Wit-
te Theater. Na een toer door het 
land komen ze zondag 20 mei in 
IJmuiden waar in het Stage Café 
hun alom gelouterde ‘One More 
Time Toer’ eindigt. 
Omdat de bandleden met el-
kaar zo’n 350 jaar muzikale ken-
nis meedragen en het repertoi-
re uit een breed scala aan num-
mers bestaat is het succes van 
J.E.D.R goed verklaarbaar. Overal  

waar de band optreedt laat men 
een diepe indruk achter, mede 
door de twee charismatische J’s. 
Het is dan ook raadzaam om op 
tijd te komen om niets te hoeven 
missen, want in het verleden was 
het bij de optredens van J.E.D.R. 
volle bak. 
J.E.D.R. bestaat uit: Jaap van 
Doorn, Joop Beaufort, Geert-
Jan Praal, Jos van Ewijk, Jan van 
‘t Hoff, Cor Noordzij en Willem 
Kaas.
De aanvang is om 17.30 uur. Lo-
catie: Kanaalstraat, IJmuiden.

Velsen heeft weer
een Night Skate
Velserbroek - De derde Haar-
lem Night Skate van het seizoen 
is een echte Velsen Night Ska-
te. Een eigen startplaats en een 
route geheel door de gemeente 
Velsen. Woensdag 23 mei is de 
Velsen Night Skate terug op de 
agenda. De vertrekplaats van 
de Velsen Night Skate is van-
uit het Polderhuis aan het Ves-
tingplein in hartje Velserbroek. 
Deelnemen aan de Night Ska-
te is gratis en inschrijven is niet 
nodig.
Eén keer per 14 dagen wordt 
een Haarlem Night Skate ge-
houden. Voor drie edities is er 
een speciale vertrekplaats van-
uit Velsen. De Night Skate is 
geen tourtocht of wedstrijd, het 
is een sociaal gebeuren voor 
jong en oud. Op woensdag 23 
mei is het thema bij de Night 
Skate Vive la France. Alle deel-
nemers krijgen een voorproef-
je van iets wat later dit seizoen 
nog gaat plaatsvinden; een ska-
tereis naar Parijs. Deelnemers 
kunnen bijdrage aan het cre-
eren van deze sfeer door hun 
favoriete vakantiekleding aan 
te trekken. De verkleedpartij-
en zijn overigens niet verplicht. 
Vanaf 19u30 kunnen deelne-
mers zich verzamelen op het 
parkeerterrein bij het Polder-
huis in de Velserbroek. Het pol-
derhuis is goed te bereiken met 
de auto. Er zijn voldoende gra-
tis parkeerplaatsen bij het win-
kelcentrum. De Night Skate is 
ook goed te bereiken met het 
openbaar vervoer. Vanaf station 
Haarlem bijvoorbeeld in 20 mi-
nuten met buslijn 73.
De route van deze derde Haar-
lem Night Skate is in vele op-

zichten bijzonder. Vanaf het Pol-
derhuis rollen de deelnemers 
onder aanvoering van de DJ-
Duck door Santpoort en Drie-
huis naar IJmuiden. Na 12 ki-
lometer  komen de deelnemers 
aan bij de pauzeplaats aan de 
Kop van de Haven. Tijdens de 
pauze is er energiedrank en 
water te koop. Na de pauze is 
er nog een prachtig stuk over 
de Kanaaldijk. Over de Velser-
tunnel en via de Amsterdam-
seweg rollen de deelnemers 
door Spaarnwoude weer terug 
Velserbroek in. Rond 22.00 uur 
zijn de deelnemers weer terug 
bij het Polderhuis. De Haarlem 
Night Skate stelt zich ten doel 
om de skate en skeeler sport in 
de regio Kennemerland te be-
vorderen. In 2011 werden zij 
daar na twaalf seizoenen voor 
beloond met de uitverkiezing 
Sportevenement van de re-
gio. Het fenomeen Night Skate 
wordt georganiseerd door Sport 
Support Kennemerland samen 
met een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Zij dragen er zorg 
voor dat de bonte stoet skaters 
veilig op de openbare weg kan 
rijden door alle kruisingen tijde-
lijk stil te zetten van overig ver-
keer. Een Haarlem Night Ska-
te is geen wedstrijd, het is een 
sociaal gebeuren voor jong en 
oud, voor iedereen die sportief 
is of zich sportief voelt.
De Haarlem Night Skate is voor-
zien van een gemeentelijke ver-
gunning en van politiebegelei-
ding. Meedoen is gratis! Deel-
nemers komen op eigen gele-
genheid naar het vertrekpunt, 
zonder dat er sprake is van een 
inschrijving of licentie. 

Informatie bijeenkomst 
‘oplichting aan de deur’
IJmuiden - Op woensdag 23 mei 
organiseert Wijkteam IJmuiden 
West (woningcorporaties, poli-
tie, Stichting Welzijn, vertegen-
woordigers van het wijkplatform 
IJmuiden-West en de gemeente 
Velsen) samen met Woon- Zorg-
centrum Breezicht en de bewo-
nerscommissie Sam Vlessinghof 
een informatiebijeenkomst over 
‘oplichting aan de deur’. De bij-
eenkomst is in Woon- en Zorg-
centrum Breezicht, Keizer Wil-
helmstraat 1 en begint om 14.00 
uur en duurt tot 17.00 uur.
Soms proberen mensen met 
slechte bedoelingen bij bewo-
ners binnen te komen met een 
smoesje. Ze doen zich voor als 
medewerker van een bedrijf of 
instantie. Dit doen ze om bin-
nen te komen en geld en andere 
kostbaarheden te stelen. 
Tijdens de bijeenkomst komen 
de meest voorkomende babbel-
trucs aan bod en worden er film-
pjes getoond over situaties die 

zich voor kunnen doen. Er is vol-
doende gelegenheid om vragen 
te stellen en ervaringen uit te 
wisselen.
Aanmelden kan, vóór 22 mei, via 
telefoonnummer 0255-566544. 
Zij reserveren dan een plaats 
(maximaal twee per huishou-
den!).
Er is maar plaats voor 100 perso-
nen in de zaal, dus tijdige aan-
melding is gewenst!
De Connexxion bus 74 stopt in 
de Kerkstraat en in de Oranje-
straat.
Daarnaast kan men ook gebruik 
maken van: Connexxion collec-
tief vervoer, telefoonnummer 
0900-86 94 of 0255-515133. 
De Zorgbalans-bus, telefoon-
nummer 06-53808829 (tegen 
een kleine vergoeding, alleen 
tijdens kantooruren) of OV-taxi 
Noord-Holland, telefoonnummer 
0900- 2666399. De auto is goed 
te parkeren in de omgeving van 
Breezicht.

Internationale 
modelspeedboot 
regatta
Velsen-Zuid - Van zaterdag 26 
mei tot en met maandag 28 mei, 
het Pinksterweekend, houdt  de 
Kennemer Modelboot Club, 
(KMBC) een spectaculaire inter-
nationale modelspeedboot re-
gatta. Plaats van dit evenement 
is modelbootvijver de Ven, direct 
gelegen achter ReinUnie Velsen, 
in recreatiegebied Spaarnwoude. 
Gevaren word met model speed-
boten, die radiografisch bestuurd 
worden, en voorzien zijn van heuse 
verbrandingsmotoren, in vier cate-
gorieën, namelijk 3.5 cc, 7.5 cc, 15 
cc, 27 cc en 35cc motorinhoud. De 
boten zijn grotendeels door deel-
nemers zelf gebouwd en ontwor-
pen. Snelheden die behaald kun-
nen worden liggen tussen de 60 
tot wel 100 km, al naar gelang de 
klasse waarin wordt gevaren. El-
ke deelnemer vaart twee kwalifi-
catieheats van 20 minuten op za-
terdag en zondag. Het hoogste 
aantal ronden telt om in aanmer-
king te komen voor de finales, die 
op maandag zullen worden geva-
ren. Het aantal deelnemende bo-
ten ligt al ver boven de 200 stuks. 
De deelnemers komen uit tien lan-
den, waaronder Nederland, Bel-
gië, Luxemburg, Duitsland, Frank-
rijk, Engeland, Noorwegen, Zwe-
den, Slovenië en Polen. Kortom, 
een grote happening voor de Ne-
derlandse modelspeedbootwereld, 
die in uitstekende samenwerking 
met Spaarnwoude en de zeer vele 
sponsors een evenement van for-
maat hebben neergezet. Op www.
kmbc.nl staat alle informatie be-
treffende de deelnemers, heatin-
delingen en de tijdschema’s. Dit 
evenement is mede mogelijk ge-
maakt door de volgende sponso-
ren: Schepers oliehandel, IJmui-
den; B.P. Commandeur, IJmuiden; 
TCY garage BV,  IJmuiden; Chi-
nees Specialiteiten restaurant Ma-
nor, Santpoort-Noord; C.A.R. au-
toschade, IJmuiden; Leiro sleutel-
kasten, Haarlem; Vloeren en Ra-
men Evert de Ronde jr., IJmuiden; 
Kringloopwinkel De Kring, IJmui-
den; Nico Bakker muziek, IJmui-
den; Woningstoffeerderij Evert de 
Ronde, IJmuiden; Kapsalon Karin, 
IJmuiden; Vis online, IJmuiden; J. 
Irving installatietechniek; Corne-
lissens b.v. Handelsonderneming 
en machineverhuur, IJmuiden. Na-
mens KMBC hartelijk dank voor 
uw bijdrage.
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Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden:

Vrijdag 18 mei
Expositie bij Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak via www.mu-
suemboerderij-janmakkes.nl.
Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Klassieke en Volksmuziek 
uit Turkije in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Heavy uit Haar-
lem XL. 20.00 uur. Toegang 8 
vvk/10,- add.

Zaterdag 19 mei
7 tegen 7 toernooi bij IJVV 
Stormvogels op Sportpark 
Zeewijk.
LBR toernooi bij VVH/Vel-
serbroek, ban der Aartweg 12 
Haarlem. Aaanvang 10.00 uur.
Expositie bij Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak via www.mu-
suemboerderij-janmakkes.nl.
Rabobank Familiedag bij VV 
IJmuiden op Sportpark Schoo-
nenberg. Aanvang 11.00 uur.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Calendar Girls’ sluit succes-
tournee af. Aanvang 20.15 uur.
Optreden Rebellies in Café 
Cheers, Kennemerlaan IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur. Toe-
gang gratis.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: NH-Pop live. 20.30 
uur. Toegang 5,-. Dommelsch 
zaal: Latin Lovers. 23.00-04.00 
uur. Toegang 15,- vvk/20,- la-
dytickets. Vanaf 18 jaar.

Zondag 20 mei
Kofferbakmarkt op het Vel-
serduinplein in IJmuiden. Van 
08.00 tot 16.00 uur.
Pim Mulier-Run2Dayloop 
op de atletiekbaan sportpark 
Groeneveen in Santpoort-
Noord. De jeugdloop start om 
10.30 uur. Andere lopen star-
ten om 11.00 uur.
Kampioenschappen Pétan-
que Tête-à-tête bij PUK in 
Haarlem. Inschrijven via www.
njbb.nl. Zie ook www.pukbou-
les.nl.

Lezing met thema: ‘De drie 
huizen van geluk’ door ds. Ka-
trijne Bezemer in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
gratis.
Vereniging Corus Stoom 
IJmuiden organiseert een 
rondrit met de stoomtrein over 
het staalbedrijf. Vertrek 10.45 
uur vanaf station Velserbosch.
Expositie bij Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak via www.mu-
suemboerderij-janmakkes.nl.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
Oudhollandse spellenmiddag 
bij speeltuin Zeewijk, Orion-
weg 700 in IJmuiden. Speeltuin 
gaat om 13.00 uur open.
Muziekoptreden Tadam in 
kerkje De Stompe Toren. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang gratis. 
Zie ook www.stompe-toren.nl.
Louise Farrenc Trio in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Jazz- en bluesdiva Catheri-
ne Russell in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 20.30 uur.

Maandag 21 mei
Expositie bij Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak via www.mu-
suemboerderij-janmakkes.nl.
Postzegelveiling in één van 
de zalen van de Adelbertus-
kerk, Sparrenstraat IJmuiden. 
Vanaf 19.00 uur kavels bekij-
ken, om circa 20.30 uur veiling.
Voorjaarsbijeenkomst Vel-
sen Lokaal in het zalencomplex 
Velserduin achter de Hema in 
IJmuiden. Programma begint 
om 19.30 uur.

Dinsdag 22 mei
Expositie bij Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak via www.mu-
suemboerderij-janmakkes.nl.

Woensdag 23 mei
Open dag bij basisschool De 
toermalijn in Driehuis. Van 
09.00 tot 11.00 uur.
Expositie bij Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 

22a Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak via www.mu-
suemboerderij-janmakkes.nl.
Zee- en Havenmuseum Ha-
venkade IJmuiden. Geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur (twee 
speurtochten voor kinderen).
NPZK: Schapenscheer-mid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur bij 
de groene loods aan de Wa-
terleidingweg in Overveen. Via 
het hek aan de Zeeweg, Hek is 
naast de ingang van parkeer-
terrein Koevlak. Honden zijn 
niet toegestaan tijdens deze 
activiteit.
Informatiebijeenkomst ‘op-
lichting aan de deur’ in Woon- 
en zorgcentrum Breezicht, Kei-
zer Wilhelmstraat 1 IJmuiden. 
Van 14.00 tot 17.00 uur.
Haarlem Night Skate ver-
trekt vanaf het Polderhuis Ves-
tingplein in Velserbroek. 20.00 
uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Lenette van Dongen terug met 
hitshow ‘Hoogseizoen’. Aan-
vang 20.15 uur.

\\ Donderdag 24 mei
Expositie bij Museumboerde-
rij Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur. Buiten exposities al-
leen op afspraak via www.mu-
suemboerderij-janmakkes.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Mark Rietman in toneelhit ‘De 
Prooi’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Harde Pap-
pies: Lange Frans. Rody & Caz-
zer (cd-presentatie). 20.30 uur. 
Toegang 10,-. Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Ski-Pro doet Run for 
Kika ook voor Xena
Velserbroek – Marcel Huizin-
ga   uit Velserbroek gaat 4 no-
vember de marathon van New 
York lopen voor een heel goed 
doel: KiKa, Kinderen Kanker-
vrij. Dat heeft alles te maken 
met Xena, de 13-jarige dochter 
van Marcel, die acute lymfati-
sche leukemie heeft. Er wordt 
veel georganiseerd om zo-
veel mogelijk geld in te zame-
len voor KiKa. Daarbij weten ze 
zich gesteund door familie en 
vrienden.
Ook de 14-jarige Boxie Bor-
chart uit Velserbroek wil haar 
steentje bijdragen. Boxie is het 
nichtje van Xena en is een ta-
lentvol skiester bij het Ski Pro 
team dat traint bij SnowPla-
net. Samen met haar moeder 
Jeanine heeft zij ervoor ge-
zorgd dat 25 jeugdige deel-
nemers van het Ski Pro team 
en twee ouders meedoen aan 
de KiKa Run in Spaarnwou-
de, op zondag 10 juni. Daar-
bij gaan ze verder dan de 10 
euro inschrijfgeld die recht-
streeks naar KiKa gaat. Zij zijn 
op eigen wijze bezig om zelf 
ook geld bijeen te sporten voor 
Marcel Huizinga. 
Zo wordt de kring van deel-
nemers en wat zij in bewe-
ging brengen steeds groter. 
,,Als ouders van de Ski-Pro ski-
ers zijn we blij dat wij sterke en 
gezonde kinderen hebben die 
de kans krijgen om op dit ni-
veau te sporten. Maar we wil-
len ook de kinderen steunen 
die niet zo gelukkig zijn en die 
worstelen met een ziekte als 
kanker,’’ zegt Jeanine.
Boxie is druk met sport en stu-
die. Zij zit op het Vellesan Col-
lege, in Havo 2, maar is ook 
heel veel in Oostenrijk om daar 
te trainen met de selectie van 
het Ski Pro team. ,,Wel 22 we-
ken per jaar zit ze in Oosten-
rijk’’, vertelt haar moeder Jeani-
ne. Boxie zit in het Nederlands 
Belofteteam en heeft al ve-
le prijzen gewonnen met de 
slalom, reuzenslalom en Su-
per G. Hoewel Boxie hardlo-
pen niet echt leuk vindt, is het 
onderdeel van haar training en 

maakt zij heel wat kilometer-
tjes per week. Maar nu ze me-
de voor haar nichtje Xena 5 ki-
lometer gaat lopen is het en-
thousiasme groot. ,,Ik heb een 
hechte band met Xena’’, zegt 
Boxie.
,,We trekken nog veel samen 
op, hoewel we nu op verschil-
lende scholen zitten. De eerste 
keer dat ze sinds haar ziekte 
weer eens naar het winkelcen-
trum wilde, ging ze bij mij ach-
terop de fi ets.’’
Jeanine zal nooit vergeten dat 
ze hoorden dat hun nichtje Xe-
na leukemie heeft. ,,Ze kwam 
het hier zelf vertellen’’, herin-
nert ze zich. ,,We hebben toen 
samen gehuild. Maar Xena had 
zelf al gauw iets van we moe-
ten nu bikkelen, doorgaan. En 
dat doen wij ook, voor Xena en 
voor Kika.’’
Het Ski-Pro team wordt on-
dersteund door de volgende 
sponsors: Eyecatcher (shirts), 
Blossum Schoonheidssalon in 
Hoofddorp, Spronk groenten 
en fruit in Velserbroek (gezond 
snoep), AH IJmuiden (limona-
de), Sa Plaza (twee uur klim-
men voor het Ski-Pro team), 
Mevi Fitness, Nieuw-Vennep 
en de Boekanier in IJmuiden 
(235 folders). Er is een prijs be-
schikbaar gesteld voor dege-
ne van Ski-Pro die het meeste 
geld bijeen brengt: een rond-
vlucht voor twee personen. 
Maar er zijn meer prijzen te 
winnen met de loterij die Mar-
cel Huizinga houdt, zoals 
prachtige leren autobekleding, 
naar eigen wens en op maat 
gemaakt door BMS Autobe-
kleding, het bedrijf van Sander 
Borchart, de vader van Boxie. 
Wie meer wil weten over de-
ze prachtige sponsoractie, kan 
terecht op www.runforkika.nl/
spaarnwoude. 
Op 10 juni staat er een kraam 
bij Run for Kika in Spaarnwou-
de. De start voor de jeugd is 
om 13.00 uur. ‘s Morgens kan 
men als gezin de afstand ook 
wandelend afl eggen. Zie ook 
www.marcelforkika.nl. (Karin 
Dekkers)

‘t Staende 
Tuygh zoekt 
naarstig 
nieuwe leden
IJmuiden -’t Staende Tuygh, 
IJmuidens oudste shantykoor, 
is druk op zoek naar nieuwe le-
den. Dit betreft zowel zangers 
alsook bijvoorbeeld een accor-
deonist, een gitarist en een fl ui-
tist. Het koor heeft veel te bie-
den aan enthousiaste musi-
ci. Zij treden bijvoorbeeld el-
ke maand diverse malen op. 
Dit varieert van bejaardenhui-
zen, festivals tot openluchtop-
tredens bij diverse cruisesche-
pen die IJmuiden aandoen aan 
de Cruisekade of de prachtige 
nieuwe IJmondhaven. Het re-
pertoire varieert van Neder-
lands to Engels maar ook Fran-
se en Duitse liederen worden 
niet geschuwd.
‘t Staende Tuygh repeteert el-
ke maandagavond in buurtcen-
trum De Brulboei aan de ka-
naalstraat van 20.00 tot 22.00 
uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom en zullen zich 
ongetwijfeld snel bij het koor 
thuisvoelen! Voor meer infor-
matie: Eijbersen@live.nl.
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Swingende open dag 
Kunstencentrum Velsen

IJmuiden – Bezoekers van de 
open dag bij Kunstencentrum 
Velsen kwamen swingend bin-
nen en gingen even swingend 
weer naar huis. Niet alleen in 
veel lokalen van het centrum 
klonk muziek, maar vanwege het 
mooie weer werd ook muziek 
gemaakt op het grote grasveld 
bij de ingang. Dat begon dus al 
goed. Op de foto staat Big Band 
Velsen, die met veel lol en kun-
de swingende nummers bracht.
Muziek, dans en beeldend zijn 
de drie poten waarop Kunsten-
centrum Velsen zich in onze ge-
meente voortbeweegt. Als zoda-
nig is het Kunstencentrum ver-
antwoordelijk voor de creatie-
ve en muzikale opvoeding en de 
danspassen van vele jonge en 
iets minder jonge Velsenaren. 
Jaarlijks zijn er nieuwe opleidin-
gen en mogelijkheden binnen dit 
Kunstencentrum, maar ook kan 
men al jaren voortbouwen op de 
rijke ervaring van kunstenaars, 
muzikanten en dansdocenten 
van dit centrum.
En het is altijd een inspirerend 

feestje om er binnen te stappen, 
of om de jaarlijkse gids door te 
bladeren, vol mogelijkheden om 
te starten met een nieuwe hob-
by of je verder te ontplooien op 
welk gebied dan ook.
Dat de docenten zeer gemoti-
veerd zijn bewijst bijvoorbeeld 
Dirk Meijer die wekelijks uit 
Leeuwarden komt om op vrijdag 
bij Kunstencentrum Velsen mu-
ziekles te geven op de fagot. De 
fagot is een prachtig klassiek in-
strument, gemaakt van essen-
hout, en dus met een warme 
klank. Fagottisten zijn populair 
bij orkesten, want er zijn er niet 
zoveel van. Maar de prachtige 
klank van de fagot past ook op-
perbest bij jazz of zelfs popmu-
ziek. Om de fagot wat meer in de 
belangstelling te brengen wordt 
binnenkort iets bijzonders geor-
ganiseerd.
Jacob Baron is sinds een half 
jaar directeur van Kunstencen-
trum Velsen. Hij is ook al jaren 
directeur van Stadsschouwburg 
Velsen. Die dubbele petten pas-
sen hem goed, want deze man 

heeft visie en een groot hart voor 
kunst en cultuur.
,,Er was al een goede samen-
werking tussen Kunstencentrum 
Velsen en Stadsschouwburg Vel-
sen, maar we gaan dat nog uit-
bouwen. Zo hebben we in maart 
2013 een Verdi dag voor mensen 
die van opera houden. Die dag 
kunnen de deelnemers zelf zin-
gen als een Nabuco koor, krij-
gen ze een heerlijke lunch en ‘s 
middags kunnen zij van dicht-
bij meemaken hoe het is om in 
de spotlights van het theater te 
staan. Ze maken een stukje re-
petitie van een opera mee en 
krijgen een kijkje in de ‘kleed-
kamer’ omdat ze zelf in kostuum 
mogen om op het podium te zin-
gen.’’
Dat is nog maar een voorbeeld 
van wat samenwerking op dit 
gebied kan betekenen. Ook wil 
het Kunstencentrum gaan sa-
menwerken met het Witte Thea-
ter en de bibliotheek, maar daar-
over wordt nog druk vergaderd. 
Robert Schoondergang nam za-
terdagmiddag even een came-
rastandpunt in om de open dag 
op te filmen. Maar hij is ook 
voorzitter van bestuur van Stads-
schouwburg Velsen en van Kun-
stencentrum Velsen. En dat is 
prettig want hij deelt zijn visie 
met Jacob Bron en dat betekent 
veel vooruitgang op het gebied 
van cultuur en kunst in Velsen.
,,Door goede samenwerking 
kunnen we een groter publiek 
bereiken’’, zegt Bron. ,,En het is 
zeker ook efficiënt werken, of 
actief ondernemerschap.’’ Dat 
zijn dezelfde woorden die bur-
gemeester Franc Weerwind even 
daarvoor bezigde bij de opening 
van Coffee Star in de bibliotheek. 
We zijn goed op weg in Velsen. 
(Karin Dekkers)

Zee- en Havenmuseum
Expositie Joke Braam
IJmuiden - Vanaf heden expo-
seert Joke Braam in het Zee- en 
Havenmuseum aan de Havenka-
de 55in IJmuiden. Joke Braam 
(1953) volgde de Academie voor 
Industriële Vormgeving in Eind-
hoven. Zij woont en werkt sinds 
1993 in IJmuiden. 
De werken die op deze tentoon-
stelling te zien zijn zogenaamde 
monotypes.
Bij de monotype-techniek wordt 
een vel papier op een met verf 
ingerolde (glas-)plaat gelegd. 
Op de achterkant van het papier 
wordt met potloodlijnen een te-
kening neergezet. Daardoor ont-
staat op de voorzijde een door-
druk (monotype) met grafisch 
aandoende lijnen. Dit proces 
wordt voor elke laag (druk op 
druk) apart herhaald. 
Doordat dit werk in verschillen-
de lagen is opgebouwd, som-
mige gedeeltes weer verwijderd 
worden en daarna met krijt en 
kleurpotlood verder bewerkt, is 
het uiteindelijke resultaat een 
monotype met veel transparan-

te doorkijkjes. 
De onderwerpen die Joke Braam 
laat zien zijn industriële land-
schappen bestaande uit fabrie-
ken (Hoogovens en staalbedrij-
ven), havens, schepen, (water)
wegen, dijken, kanalen, sluizen, 
bruggen, hijskranen, bunkers en 
onbegroeide bergen stortgoed. 
Het toont een wereld, die ge-
maakt is door mensen, voor 
mensen, maar waarin geen mens 
zich meer thuis voelt en waar de 
natuur slechts een bleke figu-
rantenrol mag spelen. 
De aanblik van dit industrieland-
schap is groots en steeds indruk-
wekkend. Een landschap met 
zich traag verheffende stoom-
wolken en langzaam af- en aan-
varende bulkcarriers, waar de 
mens een klein bewegend stip-
je in de verte is. 
De tentoonstelling loopt tot en 
met 30 juli. Het museum is elke 
woensdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.zee-
havenmuseum.nl.

DKV-jeugdwedstrijden
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag speelden weer verschillen-
de teams van DKV. 
De E2 speelde een goede wed-
strijd tegen VEO E2 met inval-
lers Rik en Dariusz in het team. 
Er werd verloren met 2 tegen 6, 
maar alle kinderen waren trots 
op de wedstrijd waarin erg 
hard werd gewerkt. 
De E1 verloor met 5-0 van 
Sporting West E1. De D1 ver-
loor met 0-8 van koploper KVA 
D1.  
De kinderen waren deson-
danks blij met dit resultaat, 
want de ruststand was ook 0-8. 
De tweede helft is er dus ge-
woon goed gespeeld. Er werd 
feller gespeeld, slimmer verde-
digd, goed gekeken en veel on-
derschept. DKV had ook kan-
sen, helaas werden deze niet 
benut. De C2 won maar liefst 
met 6-1van HBC C2. De sco-
re werd geopend door twee 

mooie schoten van Jaron. DKV 
wist door hard te werken en 
samenspel de wedstrijd te do-
mineren. Verdedigend hield 
DKV goed stand en ondanks 
de stevige wind werd er prima 
aangevallen. 
De C1 speelde tegen de C1 
van HBC. HBC is al kampioen 
en dus de sterkste ploeg van 
de poule. DKV speelde echter 
sterk en wist goed partij te bie-
den. Er werd verloren met 4-7. 
De B1 doet het prima in de der-
de klasse. Ditmaal moest de B1 
tegen VEO spelen en ondanks 
het vroege tijdstip werd deze 
wedstrijd gewonnen. Doelpun-
ten werden gescoord door Jip, 
Maud, Esther, Joram en Bjarne. 
De eindstand was 4-10. 
DKV organiseert ook vaak acti-
viteiten voor de jeugd. Ditmaal 
was het voor de jongste jeugd; 
‘Wedden dat’. Een geslaagd 
evenement. 

Delen van Beeckestijn 
tijdelijk afgesloten
Velsen-Zuid - Tijdens de fair 
‘Bijzonder Beeckestijn’, van 31 
mei tot 3 juni, is een deel van de 
Buitenplaats Beeckestijn alleen 
toegankelijk voor de bezoekers 
aan dit evenement. 
In overleg met Natuurmonu-
menten is geregeld dat Beec-
kestijn in 2012 weer het prach-
tige decor is voor een fair waar 
veel bezoekers zich op ver-
heugen.  Om  de fair mogelijk 
te maken van 31 mei tot 3 juni 
wordt een flink deel van Beec-
kestijn tijdelijk alleen toegan-
kelijk voor bezoekers aan de 
fair. Het voorplein, de gebou-
wen en de recreatievelden zijn 
in gebruik voor de nieuwe fair. 
De Kweekesteinseweg is ook 
tijdelijk niet toegankelijk. Tij-
dens de opbouw van 21 mei tot 
30 mei en de afbouw van 4 juni 
tot en met 8 juni van de fair, zijn 
delen van de buitenplaats ook 

even afgesloten.
Het westelijk deel van het park-
bos van Beeckestijn blijft toe-
gankelijk, dat is het deel vanaf 
de wal tot de straten van Drie-
huis. De parkeerplaats aan de 
Rijksweg blijft ook gewoon be-
schikbaar voor andere bezoe-
kers. Zij kunnen het beste van-
af de parkeerplaats voorlangs 
het huis lopen en dan links de 
Bosweg in. Aan het eind van 
de Bosweg kan men wel het 
westelijke (achterste) deel van 
Beeckestijn in.
Het ruiterpad langs het spoor 
en langs de Bosweg naar 
Schoonenbeek blijft ook toe-
gankelijk. 
De fair ‘Bijzonder Beeckestijn’ 
biedt een grote variatie aan cu-
linaire verrassingen en inspira-
tie voor tuin en natuurproduc-
ten. Zie ook www.bijzonder-
beeckestijn.nl.
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Velserbroek - Vooraf was er een 
minieme kans op de derde peri-
ode maar dan moest alles wel 
heel erg meezitten. De kans op 
winst in de staatsloterij was ve-
le malen groter. VSV begon met 
een ietwat gewijzigd team. Sim-
sek was geschorst , Van Kloste-
ren geblesseerd en Pascal Maat 
een weekend weg. VSV begon 
goed aan de wedstrijd. Al snel 
opende Robert Schippers de 
score nadat de bal eerst van de 
paal terug ketste na een kopbal 
van Selcuk Özgur. Even leek het 
er op dat Zaanlandia overspeeld 
werd maar na een fout van Öz-
gur werd het toch 1-1. VSV bleef 
gretiger en hield de partij on-
der controle. De 2-1 was van 
grote schoonheid: Delano Post 
zette een één twee met Kunst 
op en scoorde door middel van 
een fraaie lob. Vlak voor de pau-
ze werd het nog 3-1 door Jorian 
Faassen uit een hoekschop. Tij-
dens de rust bleek Hellas Sport 
met 3-0 voor te staan dus de pe-
riodeaspiraties konden defini-
tief de ijskast in. De tweede helft 
bleef VSV de veel betere ploeg 
en Justin Kunst bracht uit een 
corner de stand met een kop-
bal op 4-1. Het werd ook nog 5-1 
door een bekeken schot van Sel-
cuk Özgur. Na deze treffer maak-
te de 15-jarige Virgil Deen, als 
dank voor zijn bereidwilligheid 
om altijd mee te gaan als wis-
selkeeper, zijn debuut in eerste 
door doelman Ruben Cusell te 
vervangen. Vlak voor tijd moest 
de debutant nog handelend op-
treden door een  venijnig schot 
uit de beneden hoek te tikken. 
Zo sloot VSV het seizoen in stijl 
af. Uiteindelijk eindigde het team 
op de zesde plek met maar vier 
punten minder dan vorig seizoen 
toen men gedeeld tweede werd. 
Volgend seizoen blijft het eer-
ste team redelijk intact zodat er 
doorgeborduurd kan worden op 
een al redelijk ingespeeld team. 
Trainer Richard Hoogervorst kan 
dus met een gerust hart afscheid 
nemen van de Velserbroekers 
met als eindresultaat een zesde 
plaats. Na het inpassen van een 
heel nieuw elftal zeker een goe-
de prestatie. Volgend seizoen is 
hij de nieuwe trainer van de 
nieuwe fusieclub uit Hillegom. 
In welke klasse is nog even af-
wachten, maar we wensen hem 
sowieso heel veel succes.

VSV sluit laatste 
wedstrijd 
winnend af

Boschbeek sponsort 
Damesstratenvolleybal
Velserbroek - Op zaterdag 13 ok-
tober is het het negende Dames-
stratenzaalvolleybaltoernooi Vel-
serbroek. 24 straten kunnen weer 
meedoen aan dit 9e toernooi. 
Het gaat heel goed met de spon-
soring van het HHI-metaalwerken 
Volleybaltoernooi. Diverse onder-
handelingen en gesprekken met 
André Glasbergen en Marcel van 
Gool van Restaurant Boschbeek 
aan de Wüstelaan in Santpoort–
Zuid hebben tot resultaat gehad 
dat de directie weer zeer enthou-
siast werd om ook dit jaar het zaal-
volleybaltoernooi te sponsoren. 

Het sponsorcontract is op zater-
dag 14 april getekend. De inschrij-
ving voor de volleyballende stra-
ten teams is begin april van start 
gegaan. Vooral nieuwe straten uit 
de Velserbroek  worden uitgeno-
digd om met dit geweldige toer-
nooi mee te doen. Opgave telefo-
nisch bij Frans Looij, 023-5383585 
of bij JanKees Holst, 023- 5386471 
of via de site www.straatvolley.nl 
of info@straatvolley.nl. Op de fo-
to vanaf links: Frans Looij, André 
Glasbergen en Marcel van Gool en 
Frank Post, mede-organisator Vol-
leybaltoernooi Velserbroek.

KHC Strawberries
Heren 1 speelt gelijk 
tegen concurrent
Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub KHC Strawberries 
heeft afgelopen zondag thuis met 
1-1 gelijk gespeeld tegen Maars-
sen. De tegenstander stond op de 
tweede plaats, Strawberries op de 
vierde. Door het gelijke spel wordt 
het voor de aardbeien zeer lastig 
om de play-offs voor promotie te 
halen.
De eerste helft was Strawberries 
de betere ploeg. Het had veruit 
het meeste balbezit en liet Maars-
sen moeilijk in hun spel komen. 
Desondanks waren er geen echt 
grote kansen voor de thuisploeg. 
Ook werd er slechts één strafcor-
ner gehaald, die overigens niet 
werd benut door snel uitlopen van 
Maarssen. De nummer twee van 
de competitie, volop in de race 
om het kampioenschap, probeer-
de door middel van counters de 
verdediging van Strawberries te 
verschalken.
In de tweede helft werd het du-
el steeds spannender. Beide 
teams kwamen enkele keren ge-

vaarlijk voor het doel, maar wis-
ten nog niet te scoren. Totdat top-
scorer Erik van den Berg mocht 
aanleggen voor zijn tweede straf-
corner. Hij wist de bal in het doel 
te krijgen en wekte daarmee een 
enorm gejuich op bij het thuis-
publiek. Ondanks de voorsprong 
kreeg Strawberries het steeds 
moeilijker. Maarssen zette steeds 
meer druk en speelde voor vijf mi-
nuten met twee man meer, om-
dat Finn van Leeuwen en Sander 
Joustra allebei een gele kaart kre-
gen. Het duurde echter tot vijf mi-
nuten voor tijd dat Maarssen wist 
te scoren. De laatste van zes op-
eenvolgende strafcorner werd be-
nut. Met het gelijke spel schieten 
beide ploegen niets op. Maars-
sen staat nu derde en moet zich 
richten op de tweede plaats in 
plaats van op het kampioenschap. 
Strawberries moet nog alle zeilen 
bijzetten om derde te worden en 
daarmee wellicht een wildcard 
voor de play-offs in de wacht te 
slepen. (Door Finn van Leeuwen)

Uitslagen Koninginnedag 
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Op een zon-
overgoten Koninginnedag in Sant-
poort bezochten vele mensen het 
feestterein. Het werd een fantas-
tische dag die mede door de vele 
vrijwilligers en enthousiaste deel-
nemers een succes is geworden. 
Net als andere jaren waren er bij 
diverse spelonderdelen heel wat 
mooie prijzen te vergeven. Hier-
onder de uitslagen van de spelon-
derdelen.
Het onderdeel penalty schieten 
beleefde een sidderende finale en 
uiteindelijk hebben Quiten Blenk, 
Jules Koster en Tim de la Rie bin-
nen hun leeftijdscategorie de eer-
ste prijs gewonnen. Bij het voet-
balspel Panna was Enrique Kop-
pes niet te kloppen en ‘scoorde’ 
de eerste prijs. De prachtige Sant-
poortse Miss Holland Desirée van 
de Berg, reikte de prijs uit aan de 
winnaar van de Rare Haren Show: 
Sophie Dahrs. Haar creatieve kap-
sel was een absolute showstop-

per. De familie Voetelink mocht na 
een leuke en creatieve tocht door 
het dorp de eerste prijs van de Ra-
re Harenwandeltocht in ontvangst 
nemen. De sterkste  deelnemer uit 
Santpoort bleek Jimmy Demmers. 
Hij tilde bakstenen als veertjes, 
sloeg spijkers met krachtige hand 
in het houtblok en klom soepeltjes 
langs de paal omhoog om  boven 
aan de bel te kunnen luiden.
Ook organiseerde de Oranjever-
eniging een kleurwedstrijd. Klei-
ne kunstenaars in spé leverden 
prachtige kunstwerken in om zo 
kans te maken op een prijs. Om-
dat de Oranjevereniging deelne-
men belangrijker vindt dan win-
nen, heeft zij besloten alle deel-
nemers van de kleurwedstrijd te 
belonen met een cadeau. Zij kun-
nen spoedig een mooie prijs tege-
moet zien!
Meer weten over de Oranjevereni-
ging Santpoort? Kijk dan op www.
ovsn.nl.

‘t Mosterdzaadje
Turkse muziek en het 
Louise Farrenc Trio
Santpoort-Noord - In het kader 
van 400 jaar Turks-Nederlandse 
betrekkingen is er landelijk een 
grootse culturele uitwisseling ge-
organiseerd. ‘t Mosterdzaadje 
pikt er een graantje van mee en 
heeft op vrijdag 18 mei om 20.00 
uur vier vooraanstaande Turkse 
musici op het podium staan. In de 
combinatie zang, piano, ud, saz 
en viool wordt de geschiedenis 
van de Turkse muziek gepresen-
teerd. Zondag 20 mei 15.00 uur  
treedt in ’t Mosterdzaadje het Trio 
Louise Farrenc op. Dit trio bestaat 
uit de pianiste Anne Christie van 
der Valk, Jonate Droogers, fluit en 
celliste Godelinde Doolaard. Uit-
gevoerd wordt werk van Haydn, 
Stamm en Farrenc. De naam van 
het trio is ontleend aan de vrou-
welijke Franse componist Loui-
se Farrenc uit de 19e eeuw. Het 
trio wordt gecoacht door Eleo-
nore Pameijer en treedt voor het 

eerst in ’t Mosterdzaadje op. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 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.

Open dag Toermalijn
Driehuis - woensdag 23 mei 
staan de deuren van basisschool 
De Toermalijn aan de Driehuizer-
kerkweg 121, open voor iedereen 
die belangstelling heeft voor de 
school. Ouders die eens willen kij-
ken of zij hun kinderen willen aan-
melden op De Toermalijn, worden 

tussen 09.00 en 11.00 uur ontvan-
gen met koffie of thee en kunnen 
worden rondgeleid door de school.
De school is gewoon in vol be-
drijf en de kijkers kunnen zo een 
indruk krijgen van de sfeer en de 
dagelijkse gang van zaken op De 
Toermalijn.

Getuigen gezocht
Regio - Afgelopen zaterdag even 
na 6.30 uur is een 51-jarige man 
uit Santpoort-Noord mishandeld 
aan de Lange Veerstraat in Haar-
lem. De man liep daar samen met 
zijn 17-jarige zoon en zij kwamen 
drie mannen tegen. Een van hen 
viel de vader aan, een ander sloeg 
de zoon. De derde man keek toe. 
De 51-jarige man moest met on-
bekende verwondingen naar het 
ziekenhuis Het signalement van 
de drie mannen: 1) Blank, 20-
25 jaar, 1.70 m à 1.75 m. Slank 

postuur. Middelblond haar, half-
lang. Zwarte winterjas met capu-
chon. 2) Blank, 20-25 jaar, 1.75 m 
à 1.80 m. Gezet/mollig postuur. 
Donkerbruin haar, kort geknipt. 
Blauw vest met Italiaans vlagge-
tje of teken erop. 3) Blank, 20-
25 jaar, 1.80 m. Gezet/mollig pos-
tuur. Lichtblond haar, stekeltjes. 
Brildragend. Wit overhemd, kor-
te mouwen. De politie van Ken-
nemerland is op zoek naar ge-
tuigen van deze mishandeling, u 
kunt bellen met 0900-8844.

Regio - Zondagmiddag zijn twee 
mannen aangehouden die met een 
luchtdrukgeweer flesjes aan het 
kapot schieten waren in de bossen 
aan de Noorderweg in Spaarndam. 
De mannen, 21 en 24 jaar uit Alk-
maar en Heerhugowaard, zijn aan-
gehouden en het luchtdrukgeweer 
is in beslag genomen.

Aanhoudingen 
na schieten 
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Rozenbeek overhandigt 
cheque aan VeloVelo
Velserbroek - Vorige week 
woensdag kwamen alle leerlin-
gen van de Rozenbeekschool 
uit Velserbroek bij elkaar op het 
schoolplein. Aan het einde van 
de ochtend werd een cheque 
overhandigd aan Linda Selhorst, 
oprichter en bestuurslid van 
Stichting VeloVelo. 
Alle leerlingen van de Rozen-
beekschool hebben de vasten-
periode afgesloten met de spon-
sorloop ‘Rennen voor Rijst’ op 
woensdag 4 april. Zij hebben 
zich ingezet om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor het Voed-
selproject in Casat op de Filipij-
nen. 
Onder groot applaus en luid ge-
juich onder leerlingen en leer-
krachten werd de opbrengst van 
de sponsorloop bekendgemaakt: 
5173 euro. Een fantastisch be-
drag! 
Door het ondersteunen van dit 
Voedselproject krijgen de aller-

armste kinderen van de basis-
school uit Casat elke dag een 
voedzame rijstmaaltijd. Gespon-
sord door Stichting VeloVelo. 
Door het aanbieden van deze 
maaltijden hebben de kinderen 
geen honger meer en kunnen ze 
beter leren op school. Hierdoor 
is het schoolverzuim vermindert, 
verbeteren de schoolprestaties 
en hebben de kinderen uit Casat 
meer kans op het halen van hun 
schooldiploma. Met een diplo-
ma kunnen zij een baantje in het 
dorp of de stad zoeken en met 
het geld wat ze hiermee verdie-
nen, weer hun eigen familie on-
dersteunen. De kinderen van de 
Rozenbeekschool hebben dus 
niet alleen de leerlingen gehol-
pen, maar de hele familie van de 
deelnemende kinderen. Komend 
schooljaar zullen er 58 kinderen 
deelnemen aan het Voedselpro-
ject in Casat. Zie ook www.velo-
velo.info.

Brederode Dalton
loopt avondvierdaagse
Santpoort-Zuid - Kinderen van 
de Brederode Dalton school uit 
lopen van 21 tot en met 24 mei 
weer de avondvierdaagse. Zo’n 
200 kinderen lopen op vier avon-
den verschillende routes in de 
omgeving van Santpoort-Zuid.
Het initiatief voor de vierdaag-
se werd 6 jaar geleden genomen 
door een aantal ouders, die het 
jammer vonden dat er in de om-
geving van Santpoort-Zuid geen 

avondvierdaagse werd georga-
niseerd. Nadat de eerste Sant-
poortse vierdaagse met succes 
was verlopen, is besloten de tra-
ditie voort te zetten. 
De avondvierdaagse wordt 
kleurrijk gestart met ballonnen 
en feestelijk afgesloten met een 
swingend dweilorkest bij de in-
tocht op donderdagavond 24 mei 
rond 19.30 uur bij de Brederode 
Dalton school.

Uitslagen 
Koninginnedag
Santpoort-Noord - Op een 
zonovergoten Koninginnedag in 
Santpoort bezochten vele men-
sen het feestterein. Het werd 
een fantastische dag die mede 
door de vele vrijwilligers en en-
thousiaste deelnemers een suc-
ces is geworden. Net als andere 
jaren waren er bij diverse spel-
onderdelen heel wat mooie prij-
zen te vergeven. Hieronder de 
uitslagen van de spelonderde-
len. Het onderdeel penalty schie-
ten beleefde een sidderende fi-
nale en uiteindelijk hebben Qui-
ten Blenk, Jules Koster en Tim de 
la Rie binnen hun leeftijdscate-
gorie de eerste prijs gewonnen. 
Bij het voetbalspel Panna was 
Enrique Koppes niet te kloppen 
en ‘scoorde’ de eerste prijs. De 
prachtige Santpoortse Miss Hol-
land Desirée van de Berg, reik-
te de prijs uit aan de winnaar 
van de Rare Haren Show: Sop-
hie Dahrs. Haar creatieve kap-
sel was een absolute showstop-
per. De familie Voetelink mocht 
na een leuke en creatieve tocht 
door het dorp de eerste prijs van 
de Rare Harenwandeltocht in 
ontvangst nemen. De sterkste  
deelnemer uit Santpoort bleek 
Jimmy Demmers. Hij tilde bak-
stenen als veertjes, sloeg spij-
kers met krachtige hand in het 
houtblok en klom soepeltjes 
langs de paal omhoog om  bo-
ven aan de bel te kunnen luiden.
Ook organiseerde de Oranjever-
eniging een kleurwedstrijd. Klei-
ne kunstenaars in spé leverden 
prachtige kunstwerken in om zo 
kans te maken op een prijs. Om-
dat de Oranjevereniging deelne-
men belangrijker vindt dan win-
nen, heeft zij besloten alle deel-
nemers van de kleurwedstrijd 
te belonen met een cadeau. Zij 
kunnen spoedig een mooie prijs 
tegemoet zien! Meer weten over 
de Oranjevereniging Santpoort? 
Kijk dan op www.ovsn.nl.

Open Zomercompetitie 
bij SC Santpoort
Velserbroek - Vanaf volgen-
de week dinsdag 22 mei speelt 
Schaakclub Santpoort elke week 
zomerschaak in het Polderhuis 
in Velserbroek. Iedere schaker 
kan gratis en vrijblijvend mee-

doen. Er worden drie potjes op 
een avond gespeeld, van 25 mi-
nuten per persoon per minuut. 
Opgeven kan via de site of e-
mail naar: gerardswier@hotmail.
com. De interne competitie van 
Groep 2 is opnieuw gewonnen 
door Jan Burggraaf, tweede is, 
verrassend, Gerard Swier; der-
de staat nu nog Richard Diet-
vors maar hij kan nog achter-
haald worden door voorzitter 
Wim Gravemaker.
De ratingprijs was voor Rob de 
Roode met + 138 punten. Bij de 
jeugd/senioren was Jelle van de 
Broek de sterkste; tweede is Ou-
ker de Jong en derde Daan Ha-
ver. Bij Stap 1 gaat voorlopig aan 
de leiding Martin Nuyten. Bij  
Stap 2 Juliude Jager en Stap 3 
Joey Meijer.  Vorige week werd 
Nathalie van der Lende Neder-
lands Kampioen, zie foto. Voor 
meer informatie www.schaak-
clubsantpoort.nl.

Velsen-Zuid - De jaarlijkse open dag bij modelbouwvereniging Het 
Y werd druk bezocht. Er waren veel stoomtreinen met wagons waar-
in groot en klein mee konden rijden. Het weer was prachtig, dus kon-
den veel mensen genieten aan de Genieweg in Spaarnwoude. (fo-
to: E.S. Berk)

Jaarlijkse open dag 
Het Y druk bezocht

Ahannach blijft bij Telstar
Velsen-Zuid - Telstar en Alami 
Ahannach hebben overeenstem-
ming bereikt om de aflopende 
verbintenis van de assistent-trai-
ner met één seizoen te verlengen 
met daarbij een optie voor nog 
een seizoen. Na gesprekken met 
Marcel Keizer, de nieuwe trai-
ner van Telstar, was er bij beide 
partijen de intentie om het con-
tract te verlengen. Marcel Kei-
zer en Alami Ahannach zijn geen 
vreemden van elkaar. Beide spe-

lers speelden eerder twee sei-
zoenen samen op het midden-
veld van FC Emmen. Ingaande 
1 juli rijdt bij de Witte Leeuwen 
de toen succesvolle tandem ver-
der. Alami Ahannach versterk-
te aan het begin van het seizoen 
2011/2012 de technische staf 
van Telstar als assistent van trai-
ner Jan Poortvliet. Sinds decem-
ber is hij tevens eindverantwoor-
delijke bij Hoofdklasser FC Cha-
bab. 

Fietsroute langs 
buitenplaatsen 
Regio - Er is in het kader van het 
Jaar van de Historische Buiten-
plaats 2012 een vouwfolder ge-
maakt met een fietsroute die vier 
‘buitenplaatsen’ in Kennemerland 
met elkaar verbindt. Het gaat om 
Akerendam in Beverwijk, Mar-
quette in Heemskerk, Beeckes-
tijn in Velsen-Zuid en Assumburg 
in Heemskerk. Op elke locaties is 
deze zomer iets bijzonders te be-
leven. Alle stopplaatsen hebben 
ook een horecavoorziening. De 
fietstocht, met een lengte van on-
geveer 40 kilometer, loopt via het 
knooppuntennetwerk en voert de 
deelnemers door een zeer afwis-
selend en boeiend cultuurland-
schap. Route begint en eindigt 
officieel op het NS-station Be-
verwijk, waar ook fietsen worden 
verhuurd. Starten op een andere 
plek onderweg kan ook. Zie ook 
buitenplaatsbeeckestijn.nl. 
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Temperatuur gaat nu 
geleidelijk omhoog
Mei blijft ook de komende pe-
riode en zelfs tot rond de 
maandwisseling een beetje het 
zorgenkindje van dit voorjaar.
De afgelopen jaren was het 
Azorenhoog steeds aan zet in 
de meimaand, terwijl depres-
sies op afstand bleven en rich-
ting IJsland koersten. Neder-
land vertoefde steeds in de 
droge en tamelijk stabiele zo-
ne met zon en prima tempe-
raturen. Gevolg was bijvoor-
beeld een jaar geleden dat we 
pardoes het droogste voorjaar 
ooit voor onze kiezen kregen. 
Tot eind juni bleef het bijzonder 
droog waarna de ‘hoogzomer-
regens’ toesloegen. 
Dit voorjaar zijn de bakens ver-
zet en liggen de weersbepa-
lende drukgebieden op ge-
heel andere plaatsen. Het ho-
gedrukgebied kiest nu steeds 
domicilie boven Midden - en 
Noord-Scandinavië en een an-
der hoog ligt boven de oceaan. 
Juist tussen deze twee sys- 
temen in bevinden zich hinder-
lijke lagedrukgebieden met het 
accent vaak in de buurt van 
Nederland, Engeland en Frank-

rijk. Daardoor blijft ons weer 
telkens onstandvastig en peri-
odiek wisselvallig. Op Hemel-
vaartsdag en vrijdag lijkt het 
wel mee te zullen vallen met 
de regenperikelen. Het lijkt dan 
zo goed als droog te zijn, met 
waarschijnlijk vrij veel zon, en 
het kwik komt al iets hoger uit 
(13 graden op donderdag en 
rond 15 op vrijdag). Normaal 
voor half mei in de IJmond is 
tot ruim 17 graden. De wind 
draait naar noordoost of oost 
als gevolg van meer invloed 
van lage druk bij Frankrijk. Ge-
volg is dat het geleidelijk nog 
wat zachter wordt in het week-
einde. De middagtemperatuur 
komt uit in het traject 17 tot 20 
graden, maar veel meer thermi-
sche winst zit er niet in. Voor-
al op zondag neemt dan wel de 
wisselvalligheid toe en kan het 
alweer tot regen komen. 
Ook volgende week blijft het 
tamelijk instabiel weer met 
nogal gematigde temperaturen. 
Meer via de weerprimeur-
lijn: 0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl Nieuw woonproject en 

regionaal steunpunt SIG 
Santpoort-Noord - De SIG, or-
ganisatie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking in 
Zuid- en Midden-Kennemerland, 
opent vrijdag 25 mei een nieuwe 
locatie in Santpoort-Noord: een 
woonproject voor tien cliënten aan 
de Wulverderlaan/Bickerlaan en 
een regionaal Steunpunt Ambu-
lante Ondersteuning aan de Bic-
kerlaan 11. De opening wordt ver-
richt in aanwezigheid van de wet-
houders mevrouw A. Baerveldt 
(volksgezondheid) en de heer R.G. 
te Beest (wijkgerichte dienstverle-
ning) van de gemeente Velsen.
De zelfstandig wonende cliënten 
van het woonproject Bickerlaan 
krijgen ambulante ondersteuning 
op maat vanuit het Steunpunt. Hier 
kunnen ze elkaar ook ontmoeten 
tijdens een dagelijks inloop-kof-
fi euur. Hier zijn ook andere (zelf-
standig wonende) cliënten van de 
SIG uit Santpoort, Driehuis, Velser-
broek en Haarlem-Noord welkom. 
Het Steunpunt biedt ambulante 
woonbegeleiding aan cliënten in 
het hele gebied.
Met de opening van het Woonpro-
ject/Steunpunt Bickerlaan geeft de 
SIG een nieuwe impuls aan haar 
visie op volwaardig wonen en le-
ven voor mensen met een beper-
king in de (lokale) samenleving. 

Dit concept, waarmee de SIG 25 
jaar geleden is gestart, sluit naad-
loos aan bij het doel van de nieu-
we Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO). Deze wet, 
die door gemeenten wordt uitge-
voerd, richt zich op de sociale be-
trokkenheid van mensen die hier 
ondersteuning bij nodig hebben. 
Met de opening van het Woonpro-
ject/Steunpunt Bickerlaan in Sant-
poort-Noord zet de SIG een be-
langrijke volgende stap in de sprei-
ding van haar maatschappelijk ge-
integreerde woon/zorgvoorzienin-
gen in de regio Zuid- en Midden-
Kennemerland.

Als koninginnen van De 
Moerberg door IJmuiden
IJmuiden - Karin Edeling houdt 
wel van radiospelletjes. Regelma-
tig belt ze met een oplossing en 
net zo regelmatig wint ze iets. Dat 
gebeurde ook bij het spelletje van 
Radio 538.
Met een wat onbenullige vraag 
over solliciteren won Karin de be-
kende Limolunch, waarbij acht 
collega’s in een limousine van wel 
12 meter door hun omgeving toe-
ren. Het werd een rondje IJmui-
den, want Karin werkt als verzor-
gende van de huishouding in De 
Moerberg, waar zij het erg naar 
haar zin heeft. Zij nodigde de col-
lega’s uit die donderdag op haar 
afdeling werkten om mee te gaan. 
De meiden werden blij verrast met 
deze luxe lunchafspraak. De enor-
me limousine reed om half een 

voor bij De Moerberg. In het luxe 
interieur troffen zij een uitgebrei-
de lunch aan met heerlijke brood-
jes met zalm en brie en ook nog 
lekkere donuts. In de drie mini-
bars bleef het lekkers beperkt tot 
onschuldige drankjes als melk en 
water, want het was natuurlijk wel 
een lunch.
Dankzij de geblindeerde ramen 
konden de dames wel naar bui-
ten kijken, maar inkijk was er niet. 
Ze hadden wel heel wat bekijks bij 
hun rondje IJmuiden, want ieder-
een vroeg zich af wie in die limou-
sine zou zitten. Veel voorbijgan-
gers zwaaiden enthousiast, want 
misschien was het wel de Konin-
gin. Dat vonden deze ‘koningin-
nen van de Moerberg’ natuurlijk 
wel erg bijzonder. (Karin Dekkers)

Medewerkers Tata Steel 
in helse sloepenrace
Velsen - Vrijdag 18 mei neemt 
de roeiploeg van Tata Steel deel 
aan de helse sloepenrace van 
Harlingen naar Terschelling. De-
ze ware uitputtingsslag is voor 
roeiers de Elfstedentocht onder 
de roeiwedstrijden. Slechts 130 
sloepen krijgen het felbegeerde 
startbewijs om zo snel mogelijk 
de 35 kilometer lange oversteek 

naar Terschelling te maken. Het 
betekent niet alleen roeien tegen 
de andere ploegen, maar ook 
vechten tegen de elementen. Zo 
kan het gebeuren dat je onder-
weg je sloep van een zandbank 
moet trekken. De wedstrijd vindt 
traditioneel plaats op de vrijdag 
na Hemelvaart. De afstand werd 
in 1975 voor het eerst geroeid.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en 
donderdag restaurant. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig zijn 
rond 11.45 uur) een 3-gangen a 
la carte menu. 6,- p.p. 
Open tafel. Woensdag 23 mei: 
kipcocktail, wortelen met dop-
erwten en varkensfi let, banae-
nsplit toe. Vrijdag 25 mei: asper-
gesep, witlof met ham en kaas, 
cordon bleu en vanillevla toe. 
Graag 2 dagen voor de woensdag 
of vrijdag voor 12.00 uur opgeven 
bij Gerard Schol.
Wijksteunpunt is gesloten op 
Hemelvaartdag (17 mei), bei-
de pinksterdagen 27 en 28 mei, 
woensdag 6 juni i.v.m. dagje uit 
vrijwilligers.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het weekend. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. ‘s 
Middags op donderdag-, vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag
Dagtocht 24 mei voor fi jnproe-
vers. Vertrek 08.00 uur vanaf het 
wijksteunpunt en andere opstap-
plaatsen in IJmuiden. Vervolgens 
naar Galder, waar een heerlijke 
lunch klaar staat. Daarna, onder 
begeleiding van een gids via Gil-
ze, Riel, Goirle, Hilvarenbeek door 
het landgoed ‘Utrecht’ naar de 
dorpen Achtaligheden, Valkens-
waard, Lommel en Exel. Terug-
komst ± 20.30 uur. Kosten 60,50 
euro. Uiterlijk aanmelden voor 10 
mei bij Gerard Schol, beheerder 
wijksteunpunt.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Maandag 28 mei is het wijk-
steunpunt gesloten i.v.m. 
Tweede Pinksterdag
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag. Van-
af 11.30 uur kan men een maal-
tijdkeuze doorgeven. De menu-
kaart is vernieuwd. Kosten bedra-
gen 6,50 euro voo r een drie-gan-
gen menu. Vooraf reserveren niet 
nodig. 
Open tafel. Vrijdag 25 mei: as-
pergesoep, fricandeau, witlof, 
aardappelen, ijs met slagroom 
toe. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
6,-. Opgeven 21 mei.
Verkoop truitjes, vestjes et cetra 
op donderdag 7 juni door fi rma 
Wiba Modes. Van 10.00 tot circa 
12.00 uur.
Optreden Mariska van Kolck en 
Spaarnekwartet. Donderdag 14 
juni om 14.30 uur. Kaartjes à 1,50 
verkrijgbaar aan het buffet. 
Expositie tot 3 juni acryl schilde-
rijen met als onderwerp vakantie-
plekjes in Nederland en daarbui-
ten van Cor van Egmond.



pagina 20 18 mei 2012

Handelsonderneming IJmond
Altijd goede occasions
IJmuiden - Sinds een paar da-
gen heeft Ton Schellinger, eige-
naar van Handelsonderneming 
IJmond, een nieuw pand betrok-
ken aan de Ampèrestraat 15A 
in IJmuiden waar hij goede, ge-
bruikte auto’s  voor de verkoop 
in zijn nieuwe showroom heeft 
staan. Voorheen was de zaak 
gevestigd aan de Van Egmond-
straat, maar daar werd de be-
schikbare ruimte langzamerhand 
veel te klein.
Na enig speurwerk kwam Ton dit 
pand op het spoor dat ruim drie-
maal zoveel ruimte biedt als zijn 
vorige onderkomen. 
Afgezien van het feit dat hij nu 
een grotere keus aan gebruik-
te auto’s kan bieden, is door de 
veel ruimere en lichte showroom 
ook de presentatie van de auto’s 
een stuk aantrekkelijker gewor-
den.
Ton, geboren en getogen in 
IJmuiden, vertelt enthousiast 
over zijn nieuwe pand. ,,Je wilt 
niet weten wat een rommel het 
was toen we hier een paar we-
ken geleden introkken. Maar in-
tussen is de gehele ruimte, op 

en paar kleine dingetjes na, nu 
helemaal klaar en onder ande-
re  van binnen als van buiten van 
een nieuw verfje voorzien.” 
En hij vervolgt: ,,Mijn specialiteit 
ligt in het brede aanbod van ge-
bruikte auto’s die ik kan aanbie-
den, want ik richt me niet op een 
speciaal segment.”
,,Klanten kunnen bij mij zeker 
zijn van concurrerende prijzen 
en tevens van een uitstekende 
service. Voordat een auto naar 
de nieuwe eigenaar gaat is hij 
nagekeken en gecontroleerd bij 
Autoservice IJmuiden en wordt 
afgeleverd met een nieuwe APK. 
Dankzij mijn persoonlijke bena-
dering en de service die ik bied 
komen veel klanten weer bij mij 
terug als ze aan een andere au-
to toe zijn.”
Handelsonderneming IJmond is 
tevens bekend als autopoets-
centrale voor zowel personenau-
to’s als busjes. 
Meer informatie, met tevens zijn 
aanbod aan gebruikte auto’s, is 
te vinden op de website: www.
ijmondhandel.nl. Maar bellen 
kan natuurlijk ook: 06-24199900. 

Raadsvragen over
23 Melkertbanen
Velsen - Velsen Lokaal vraagt 
samen met LGV aan de wethou-
der Sociale Zaken of en hoe uit-
voering is gegeven aan het drin-
gende verzoek van de gemeente-
raad om te zoeken naar een op-
lossing voor de 23 zogenaamde 
Melkertbanen. 
Ten eerste voor de 23 mensen zelf 
en zeker niet minder belangrijk 
voor de getroffen organisaties. 
Op verzoek van de gemeente zijn 
deze banen destijds omgezet in 
reguliere banen met behoud van 
de subsidie. Daar dreigt nu een 
einde aan te komen, meldde het 
college bij de begrotingsbehan-
deling in november 2011. 
De gehele raad was hier niet ge-
lukkig mee en vroeg om een op-
lossing voor de mensen en orga-
nisaties. Daarbij zou gesproken 
moeten worden met de organisa-

ties en gekeken moeten worden 
naar flankerend beleid. Dat be-
tekent: wethouder! zoek bijvoor-
beeld binnen de WMO naar geld.
Onlangs ontvingen de organisa-
ties een beschikking waarbij de 
subsidie per 1 januari 2013 wordt 
opgezegd. Daarop dienden een 
aantal organisaties een bezwaar-
schrift in. Van enig gesprek bleek 
toen geen sprake, want ambtelijk 
werd hen gemeld eerst de uitslag 
van het bezwaar af te wachten. 
 Gelet op de ondergeschikte po-
sitie van enkele organisaties (die 
subsidie afhankelijk zijn) is men 
huiverig om de antwoorden van 
de wethouder te bestrijden. Zelfs 
bij een uitspraak van het be-
zwaar zal men waarschijnlijk niet 
een procedure aanhangig durven 
maken bij de bestuursrechter. 
Lees ook: www.velsenlokaal.nl.

DCIJ-nieuws
Mooi resultaat van 
Vince van der Wiele
IJmuiden - Op de clubavond 
van Damclub IJmuiden viel 
slechts één remise te noteren. 
Maar dat was tevens de meest 
verrassende uitlag. Vince van 
der Wiele (foto) slaagde erin 
om eerste tientalspeler Harrie 
van der Vossen van de winst 
af te houden. Hij onderstreep-
te daar andermaal mee dat 
zijn spel zich positief ontwik-
kelt. Van der Vossen verkreeg 
weliswaar de betere kansen 
maar Van der Wiele gaf geen 
krimp en loodste de partij naar 
de welverdiende remisehaven. 
Zijn voetballende en dammen-
de zus, Dana, moest tegen een 
uitermate geconcentreerd spe-
lende Max Doornbosch het on-
derspit delven. 
Stella van Buuren bewees te-
gen Jan Maarten Koorn dat zij 
wellicht het meeste talent heeft 
van de jeugdspelers. Wanneer 
zij erin slaagt de concentratie 
vast te houden is zij voor ieder-
een een geduchte tegenstan-
der. Koorn moest in het mid-
denspel buigen voor het posi-
tionele geweld van Van Buu-
ren. Jan Apeldoorn ontsiert 
zijn partijen met grove blun-
ders. Nu was het Paul Smit die 
kon profiteren. Nicole Schou-
ten moest ondanks fel ver-
zet Stijn Tuijtel de winst laten. 
Jacqeline Schouten moest tot 

in de kleine uurtjes hard wer-
ken om Cees van der Steen te 
verslaan. Het lukte uiteindelijk 
wel tegen een uitgeputte Van 
der Steen. 
Casper Remeijer stevent re-
gelrecht af op de clubtitel. Met 
sterkspel brak hij het verzet 
van Berrie Bottelier en won af-
getekend. Joop Wind onder-
vond weinig tegenstand van 
Jurrien Fischer. De jeugdi-
ge Fischer liet zich imponeren 
en werd snel overspeeld door 
de, laatste tijd, lustig scoren-
de Wind.

Ruim anderhalf jaar geleden 
kwamen mijn man en ik tot de 
ontdekking dat hij zijn trouw-
ring verloren was. Een ring, 
waar moet je die gaan zoeken? 
Onze eerste stap na deze ont-
dekking bracht ons bij het al-
gemene nummer van de politie, 
maar helaas, er was tot op he-
den geen ring gevonden. Ver-
der zoeken was het enige dat er 
op zat. Busmaatschappij gebeld, 
op het werk gevraagd, het huis 
door gezocht en zelfs de stof-
zuigerzak werd geleegd. Zonder 
resultaat. 
Nu ruim anderhalf jaar later, om 
precies te zijn afgelopen don-
derdagochtend ging de tele-
foon. Een man van de Gemeen-
te Velsen belde me. Wat had 
ik met de gemeente Velsen te 
doen, we wonen inmiddels al 5 
jaar in Haarlem. Deze man stel-
de mij wat persoonlijke vragen. 
Al vrij vlot kwam hij met de me-
dedeling dat er een ring ge-
vonden was met als inscriptie 
mijn naam en onze trouwdatum. 
Na wat heen en weer gebab-
bel stapte ik in de auto en ben 
naar het politiebureau van Vel-
sen gereden. Na het legitimeren 
en na de gegeven omschrijving 
van de ring kreeg ik de mede-

deling dat ik de ring bij de vin-
der kon ophalen. Zo gezegd zo 
gedaan. Diezelfde avond sprak 
ik af en hoorde het verhaal van 
de vinder: De ring van mijn man 
werd gevonden op het IJmui-
derstrand, een plek waar we zo 
heel af en toe wel eens komen. 
De vinder vond de ring bij het 
laatste piepje van de metaalde-
tector. Omdat de metaaldetector 
aangaf dat er goud moest lig-
gen heeft de eerlijke vinder zijn 
schepje gepakt en is gaan gra-
ven. Toen er een kuiltje ontstond 
en de detector geen geluid meer 
gaf wist de vinder dat het goud 
in het bergje moest liggen. En ja 
hoor, daar kwam de ring uit te 
voorschijn.
Ruim anderhalf jaar heeft hij 
daar gelegen; 2 winters; de peri-
ode van afbreken en opbouwen 
van de strandhuisjes en natuur-
lijk de zomermaanden waarbij 
er drommen mensenmassa’s het 
strand bezoeken. De ring van 
mijn man werd gevonden en 
werd dankzij heel wat schakels 
(Gemeente Velsen en de poli-
tie) terugbezorgd bij de eige-
naar, waarvoor dank en wij we-
ten: Wonderen bestaan!

Marja Luske-Kips, Haarlem

IJmuiden - De nationale col-
lecteweek van het Nederland-
se Rode Kruis vindt plaats van 
24 tot en met 30 juni. Om tij-
dens deze week zoveel mo-
gelijk mensen te bereiken zijn 
veel helpende handen nodig. 
Al met een paar uurtjes tijd 
kunt u iets betekenen voor het 
goede doel: namelijk als col-
lectant! Loopt u mee? Dankzij 
de inzet van duizenden collec-
tanten is het mogelijk om di-
recte hulp te geven aan men-
sen die dat hard nodig hebben. 
Om deze activiteiten met volle 
inzet te kunnen blijven voort-
zetten is de opbrengst van de 
collecteweek erg belangrijk. De 
opbrengst komt namelijk 100% 
ten goede aan het werk van de 
lokale Rode Kruis afdeling. 
Het Rode Kruis Velsen zet zich 
op tal van manieren in bin-
nen de gemeente. Naast het 
aanbieden van EHBO cursus-
sen hebben ze dit jaar ook 
weer evenementenhulp kun-
nen aanbieden bij tal van ac-
tiviteiten in de regio, zoals bij-
voorbeeld bij het Dorpsfeest 
in Santpoort-Noord. Ook hel-
pen ze met hun vakantiepro-
jecten weer een aantal Velse-
naren die anders niet weg zou-
den kunnen. 
Bent u enthousiast geworden 
en wilt u ons een paar uurtjes 
komen helpen met collecte-
ren? Dan kunt u zich aanmel-
den door een e-mail te sturen 
naar: collecte@rodekruisvel-
sen.nl of middels het telefoon-
nummer: 06-18977442.

Collectanten 
Rode Kruis 
gezocht

Velsen - De nieuwe haven-
verordening wordt 1 juli van 
kracht.  Gemeenten Amster-
dam, Beverwijk, Velsen en 
Zaanstad hebben deze goed-
gekeurd. Deze nieuwe haven-
verordening verbeter de veilig-
heid en dienstverlening in het 
Noordzeekanaalgebied. Daar-
door wordt het havengebied 
nationaal en internationaal 
aantrekkelijker en een sterke-
re concurrent. 
Een van de sterkste punten 
is dat alle meldingen en aan-
vragen nu via een loket door 
het Centraal Nautisch Beheer 
Noordzeekanaalgebied wordt 
afgehandeld. En door het stel-
len van algemene regels in 
plaats van verboden wordt de 
administratieve last voor ge-
bruikers minder. 
De nieuwe verordening en re-
glement zijn het resultaat van 
een intensieve samenwerking 
tussen de vier havengemeen-
ten en nauw overleg met het 
havenbedrijfsleven en verte-
genwoordigers van de scheep-
vaart.

Nieuwe haven-
verordening
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Stap nu in een nieuwe 
Mazda en betaal de helft
Velserbroek - Mazda RC in Vel-
serbroek heeft een zeer bijzon-
der aanbod: de unieke 50/50 
deal. ,,Eindelijk hebben wij ook 
een bijzonder fraaie en voorde-
lige actie”, vertelt manager Hans 
Touw. ,,Wanneer u nu in een 
gloednieuwe Mazda 2 of Maz-
da 3 stapt, betaalt u slechts de 
helft. De andere helft betaalt u 
pas over een jaar. Rentevrij! U 
heeft tussentijds geen maand-
lasten of andere bijkomende 
rentekosten en betaalt pas over 
een jaar het resterende bedrag 
voor uw nieuwe auto tegen 0% 
rente. Indien u daarnaast nog 
kiest voor de Mazda 2 BiFu-
el (wegenbelasting- vrij) kunt u 
dubbel genieten van de geringe 
maandlasten.” 
Naast de succesvolle introduc-
tie van deze 50/50 deals intro-
duceert Mazda RC een nieuw fi-
nancieringsproduct: Mazda Flex. 
Met dit product wordt de mo-
gelijkheid geboden elke twee of 
drie jaar in een nieuwe Mazda 
te rijden. Dat biedt veel rijplezier 
en men kan vaker in een nieuwe 

auto rijden. Hans Touw vertelt 
belangstellenden graag meer 
over deze mooie actie. Deze ac-
tie geldt voor alle Mazda perso-
nenwagens. Er zijn momenteel 
bovendien diverse bijzondere 
uitvoeringen leverbaar met een 
zeer complete standaarduitrus-
ting én een speciaal prijskaart-
je. Naar welk model of uitvoe-
ring de voorkeur ook uitgaat: de 
deal is opperbest. In de show-
room aan de Kleermakerstraat 
63 in Velserbroek zal men zich 
verrassen over het mooie aan-
bod. Hans Touw vertelt graag 
over de recente prijsverlaging 
op de Mazda 5 en Mazda 6. Ook 
het laatste nieuws over de nieu-
we Mazda CX-5 is dan bekend.
Ga langs en profiteer nu van 
de gunstige Mazda-acties. Ook 
voor occasions is dit het juiste 
adres. Een jong gebruikt Mazda 
6 Business en een Mazda 3 met 
150 PK sport maken deel uit van 
de aanbiedingen. Mazda RC is 
te vinden aan Kleermakerstraat 
63 in Velserbroek. Inlichtingen: 
023-5132940.

Bamboe ideaal ‘groen’ 
bouw- en tuinmateriaal
Uitgeest - Bamboe Bouw Ne-
derland importeert bamboe 
bouw- en tuinmateriaal. Bam-
boe is niet alleen een trend van-
wege de kwaliteiten en uitstra-
ling van het materiaal. Bamboe 
is ook zeer populair omdat het 
bomen spaart en dus het milieu. 
Bamboe Bouw Nederland levert 
aan groothandelaren, bedrijven 
en particulieren.
Bamboe is duurzaam en sterk. 
Bamboe Bouw Nederland kan 
als importeur bovendien mooie 
prijzen bieden in een zeer ruim 
assortiment aan producten. Zo 
zijn er meer dan 30 modellen 
tuinschermen en bamboemat-
ten op rol. Bamboepalen zijn ver-
krijgbaar in de kleuren naturel, 
zwart en tijger in vele maten. Er 
is ook bamboe plaatmateriaal en 

zelfs terrasplanken zijn van bam-
boe verkrijgbaar. Op de website 
staat het complete aanbod en de 
prijzen, of ga langs in de show-
room met afhaalmagazijn aan 
Loet 6 in Uitgeest. De produc-
ten zijn direct uit voorraad lever-
baar en kunnen worden meege-
nomen of worden bezorgd aan 
huis of bedrijf. 
Momenteel krijgt men 10% extra 
korting op het complete assorti-
ment tuinschermen en bamboe-
matten op rol. Deze aanbieding 
is geldig tot en met 26 mei. Bam-
boe Bouw Nederland is zes da-
gen per week geopend van 9.00 
tot 16.00 uur. Bel voor meer in-
formatie 0251-313177 of kijk op 
www.bamboebouwnederland.nl. 
Een mail sturen kan naar             
info@bamboebouwnederland.nl.

UNC Fonds ondersteunt 
zorg rond levenseinde
Regio - Het nieuwe UNC Fonds 
(het goede doelenfonds van Uit-
vaartverzorging IJmond) wil een 
bijdrage leveren aan initiatieven 
die de zorg rond het levenseinde 
ondersteunen. De stichting, die 
in januari 2012 is opgericht van-
uit de Uitvaartvereniging Noord-
hollandse Coöperatie (UNC), on-
dersteunt personen en instellin-
gen die zich toeleggen op oude-
renzorg, terminale zorg, zinge-
ving, verliesverwerking, rituelen 
en tradities.
De UNC zet zich op deze ma-
nier niet alleen in voor intege-
re en kwalitatief goed verzorgde 
uitvaarten, maar neemt hiermee 
ook haar maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid.
UNC-voorzitter Cor Hoogland 
noemt het UNC Fonds uniek in 
zijn soort: ,,Sommige initiatieven 
passen niet in onze normale be-
drijfsvoering, maar zijn wel de 
moeite waard, omdat ze de zorg 
rond het levenseinde naar een 
hoger niveau tillen.”
Met Uitvaartverzorging IJmond 
en Associatie Uitvaartverzorging 
bedient UNC momenteel het ge-
bied in Noord Holland tussen de 
lijnen Amsterdam-Haarlem en 
Hoorn-Heerhugowaard. Organi-

saties en personen die in aan-
merking willen komen voor een 
subsidie uit het fonds, moeten 
actief zijn in ditzelfde werkge-
bied en mogen geen winstoog-
merk hebben. 
Een andere voorwaarde is dat 
een van de leden of medewer-
kers van UNC het project of initi-
atief moet aandragen. Hoogland: 
,,Er is geen bestuur, jury of com-
missie die plannen indient. We 
willen alleen voorstellen via onze 
leden en onze medewerkers. Zo 
draagt het UNC Fonds bij aan de 
coöperatieve gedachte, waarbij 
leden en medewerkers zich ver-
antwoordelijk weten.” 
Uit alle aanvragen selecteert het 
bestuur van de stichting de pro-
jecten en initiatieven die voor 
subsidie in aanmerking komen. 
De beoordeling vindt plaats op 
basis van vastgestelde toeken-
ningsvoorwaarden. Als u vra-
gen heeft, kunt u contact opne-
men met Cor Hoogland via tele-
foonnummer 075-6478747 of u 
kunt een e-mail sturen naar in-
fo@uncfonds.nl. Meer informatie 
over het UNC Fonds, de subsi-
dieaanvraag en de toekennings-
voorwaarden staat op de websi-
te www.uncfonds.nl. 

Velsen zingt…en hoe!
IJmuiden – Afgelopen zater-
dag vond, onder grote publieke-
lijke belangstelling, het zevende 
Korenfestival plaats in het Witte 
Theater, georganiseerd door de 
werkgroep Zang van de Cultu-
rele Stichting de Velser Gemeen-
schap, onder de noemer ‘Velsen 
Zingt’. Maar liefst 700 mannen en 
vrouwen, vertegenwoordigd in 20 
koren, lieten die dag op het podi-
um van zich horen. Licht klassiek, 
musical, zeemansliederen, smart-
lappen, Christelijke liederen, ro-
mantische en swingende pop-
songs: het kwam allemaal voorbij.
Wethouder Annette Baerveldt 
opent het festival. Zij vervangt 
collega Wim Westerman, die ver-
plichtingen elders heeft. ,,Dit is 
echt een snoepje en ik weet ze-
ker dat het een fantastische dag 
wordt’’, vertelt zij haar toehoor-
ders. Ook wist de wethouder een 
verklaring voor de grote Velsen-
se belangstelling voor het zingen: 
,,Zingen bindt elkaar. De Vel-
ser Gemeenschap is de binden-

de factor, er gaat veel werk in de 
organisatie van dit festival zitten. 
Veel dank hiervoor namens het 
gemeentebestuur. Het vorige fes-
tival telde ongeveer de helft van 
het aantal deelnemers van van-
daag. Bij het volgende Korenfes-
tival vrees ik, dat het podium te 
klein zal zijn. Velsen is rijk aan 
cultuur en dat kan nooit teveel 
zijn.’’ Ze besluit: ,,En nu ga ik ge-
nieten.’’
Door de grote diversiteit was er 
voor elke bezoeker wel iets van 
zijn of haar gading bij. Gré Blenk 
zingt bij het Velser Seniorenkoor 
‘Vitaal’, dat het spits afbijt: ,,Zin-
gen is lekker ontspannen, even 
nergens aan denken. Ik kan er 
echt mijn ei in kwijt.’’ Hanneke 
van der Veen, jarenlang trouw 
lid van musicalgroep Boms, ver-
klaart het als volgt: ,,Ik zeg iede-
re keer weer vlak voor een optre-
den: is dit een hobby? Ik ben al-
tijd nerveus. Maar als ik eenmaal 
op het podium sta, dan vind ik het 
heerlijk. Van zingen word ik blij!’’

Velserbroek - Zaterdag 19 mei 
vindt op ‘t Asfalt aan het Zwa-
nebloemplantsoen een Freerun-
ning evenement plaats, van 
12.00 tot 21.00 uur. Bij slecht 
weer wordt het verplaatst naar 
het Polderhuis, dan is de dag he-
laas eerder afgelopen, om 18.00 
uur. Freerunning is een jonge, 
spectaculaire sport waarbij deel-
nemers de stad als parcours ge-
bruiken. Bankjes, bomen en 
muurtjes worden gebruikt om 
zich voort te bewegen met spec-
taculaire sprongen en snoek-
duiken. Niet ongevaarlijk zo’n 
sport, maar Team Munki Mo-
tion zorgt voor een speciaal par-
cours waarop zo veilig mogelijk 
kan worden bewogen. Freerun-
ners uit heel Nederland komen 
zaterdag naar Velserbroek. On-
der hen de eerste en de oudste 
freerunner. Het wordt niet alleen 
voor toeschouwers een span-
nend evenement met veel sho-
welementen. Wie zich geroepen 
voelt, en durft, kan meedoen aan 
een workshop. 

Freerunning

Velsen - Anbo-leden kunnen van 
22 tot en met 29  oktober mee 
met een achtdaagse bootreis 
naar Zuid-Nederland en Antwer-
pen. Het vertrek is per bus vanaf 
het Velserduinplein in IJmuiden. 
Ontscheping is op 29 oktober 
aan de loswal in IJmuiden. Kos-
ten voor de bootreis zijn 495 eu-
ro per persoon, op basis van twee 
personen per hut. Deze reiskos-
ten zijn inclusief volledige verzor-
ging en verzekeringen. Op 22 ok-
tober is het vertrek om 12.30 uur 
in IJMuiden. Inscheping is om 
17.00 uur in Nijmegen. De boot 
vaart via Nijmegen, Cuijk, Roer-
mond, Maastricht, Antwerpen, 
Willemstad en Wijk bij Duurste-
de naar IJmuiden. Voor informa-
tie of reserveren kan men contact 
opnemen met mevrouw B. Wit, 
via 0255-510797 of 06-22197237. 
Aanmelden kan tot 15 juli.

ANBO 
bootreis

IJmuiden - Bij Postzegelvereni-
ging IJmuiden worden op maan-
dag 21 mei een zeventigtal ka-
vels geveild. Er is een leuke va-
riatie en zeker de moeite waard 
om hier naar te kijken en een 
bod uit te brengen, de kavels zijn 
allemaal te bekijken vanaf 19.00 
uur en worden om circa 20.30 
uur geveild. Iedereen is van har-
te welkom in één van de zalen 
van de Adelbertuskerk aan de 
Sparrenstraat. Ook kan men al-
les te weten komen over de acti-
viteiten van de Postzegel Vereni-
ging IJmuiden. Wie een veiling-
lijst wilt ontvangen kan een mail-
tje te sturen naar hein60@hot-
mail.nl. Meer informatie: telefoon 
06-41804330 (na 18.00 uur).

Postzegel-
veiling
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Wandkleed werkgroep 
Vrouwen van Velsen
De Dwarsligger - De werk-
groep ‘Vrouwen van Velsen’ heb-
ben het wandkleed waaraan ze 
20 weken lang gewerkt hebben, 
op woensdag 9 mei 2012 aan 
Woningbedrijf Velsen aangebo-
den. 
De vrouwen zijn in het proces 
van het maken van het wand-
kleed begeleidt door Chantal 
Maarleveld, docente beeldende 
kunst en Joke v.d. Bos, coupeuse 
en vrijwilligster in Buurtcentrum 
de Dwarsligger. 
Het wandkleed is van begin tot 
eind gemaakt naar de eigen 
ideeën en wensen van de vrou-
wen. Eén van de deelneem-
sters wilde graag de boom bor-
duren die in de achtertuin van 
haar moeder in Djibouti/Afrika 
staat. Deze boom, de Miramiri-
boom is het centrale thema ge-
worden. De kracht waarmee de 
boom met haar wortels in de 
grond is verankerd, symboliseert 
het leven en de vrouw. Zo heeft 
weer een andere vrouw Holland-
se huisjes geborduurd omdat ze 

zich hier veilig en thuis voelt. De 
vrouwen hebben van elkaar ge-
leerd en veel met elkaar gedeeld. 
Er is binding ontstaan tussen de 
vrouwen van de werkgroep. De 
vrouwen hebben met elkaar be-
sloten om iedere woensdagoch-
tend in De Dwarsligger bijeen te 

blijven komen om aan een twee-
de wandkleed te werken. 
Het wandkleed kon gerealiseerd 
worden met financiële steun van 
het Woningbedrijf Velsen en de 
gemeente Velsen. De werkgroep 
is ondersteund door Nurcan Ars-
lan van Stichting Welzijn Velsen. 

Juf Tineke neemt afscheid 
van De Drie Turven
De Drie Turven - Vrijdag 27 april 
was, het na 34 jaar, de laatste 
werkdag van juf Tineke van Peu-
terspeelzaal de Drie Turven. Haar 
collega’s hadden een gezellige 
ochtend georganiseerd in Speel-
tuin de Speelhoek aan de Orion-
weg in IJmuiden, zodat de kin-
deren bij haar afscheid heerlijk 
konden spelen. 
Het was een drukte van belang: 
vele ouders, kinderen, (ex)colle-
ga’s kwamen om afscheid van 
Tineke te nemen. Onder een 
heerlijk zonnetje kon Tineke alle 

bedankjes, goede wensen, bloe-
men, tekeningen en andere at-
tenties in ontvangst nemen.
Tineke Oostdam heeft vanaf het 
ontstaan van De Drie Turven in 
de Zeewijkse peuterspeelzaal 
gewerkt.
Eerst op de locatie Entresols aan 
het Zeewijkplein, later aan de 
Dennekoplaan en de laatste ja-
ren in Buurtcentrum de Dwars-
ligger. Tineke Oostdam is met 
vroegpensioen gegaan. Colle-
ga’s, kinderen en ouders wensen 
haar nog vele fijne jaren toe!

De Dwarsligger – Altijd al 
willen leren schaken? Buurt-
centrum de Dwarsligger start 
in het nieuw seizoen met een 
schaakcursus voor (bijna) al-
le leeftijden. Ben je tussen de 
10 tot 89 jaar dan kun je deel-
nemen. Docent Scarlett Koene 
leert cursisten stap voor stap 
dit slimme en intrigerende spel 
te spelen. Een spel dat uiter-
mate geschikt is om jong en 
oud met elkaar te laten spelen. 
De cursus start in september 
op donderdagmiddag, maar er 
kan nu al ingeschreven wor-
den. Meer weten? Bel 0255-
512725 of lopen even binnen 
bij Buurtcentrum de Dwarslig-
ger aan de Planetenweg 338 in 
IJmuiden.

Leren schaken

De Mel - Op maandag 14 
mei is de inschrijving voor de 
avond-4-daagse van start ge-
gaan die dit jaar van maandag 
11 juni t/m donderdag 14 ju-
ni wordt gehouden. Inschrij-
ven kan op de tijdelijke locatie 
van Buurtcentrum de Mel in De 
Schulpen  (aan de van Diepen-
straat, de  ingang is via de par-
keerplaats). De kosten bedra-
gen 4 euro per persoon.  Tevens 
kan men een consumptiekaart 
aanschaffen voor de 4 avon-
den, hiervoor krijgt men  iedere 
avond koffie of limonade en een 
versnapering. Inschrijven kan 
iedere werkdag van 9.00 uur tot 
17.30 uur, de laatste gelegen-
heid tot inschrijven is op maan-
dag 11 juni tot 17.30 uur. Meer 
weten? Bel 0251-210050.

Avond-4-daagse

De Mel – Donderdag 28 ju-
ni vertrekt de bus van Stichting 
Vrienden van Velsen-Noord 
(SVvVN) naar Schagen. Tij-
dens de zomermaanden wor-
den in Schagen ambachts-
markten georganiseerd en is 
er veel te beleven in het gezel-
lige centrum. Voor 7,50 euro per 
jaar kan eenieder vriend wor-
den van SVvVN en deelnemen 
aan deze uitjes. ‘Vrienden’ kun-
nen dit keer gratis deelnemen, 
maar dienen zich wel even op 
te geven bij Buurtcentrum de 
Mel (in De Schulpen). Natuur-
lijk geldt: wees op tijd! Alvast 
in de agenda zetten: donder-
dag 13 september reist de bus 
af naar Venlo naar de prachtige 
Floriade (deelname 27,50) Meer 
weten over uitjes? Bel 0251-
210050.

Samen naar 
Schagen

De Mel – Woensdag 26 septem-
ber staat Velsen-Noord in het 
teken van Soep! Deze middag 
worden Velsen-Noorders uit-
genodigd om met een pannetje 
soep naar De Mel te komen om 
elkaars soepen te proeven. Na-
tuurlijk worden recepten uitge-
wisseld, maar de Soepdag is ook 
om met elkaar in gesprek te ko-
men. In Velsen-Noord leven veel 
culturen met en naast elkaar, ie-
dere cultuur heeft waarschijnlijk 
ook een eigen soep en een ei-
gen verhaal. Deze middag is een 
aanzet, als mensen enthousi-
ast zijn krijgt het een vervolg in 
de vorm van een verhalengroep. 
De wens is om de diversiteit van 
culturen en verhalen van Velsen-
Noord in beeld te krijgen om 
meer begrip voor elkaar te krij-
gen. Enthousiast over dit idee? 
Meld u aan als vrijwilliger om te 
helpen bij de organisatie of als 
deelnemer om geïnformeerd te 
blijven, bel 0251-210050.

Aankondiging 
Soepdag

Velsen-Noord – Woensdag 23 
mei van 12.15 tot 13.45 uur strijkt 
Koffie Totaal neer in het Pendorp 
in Velsen-Noord. KoffieTotaal is 
een initiatief van Stichting Wel-
zijn Velsen om buurtbewoners 
kennis te laten maken met el-
kaar. Onder het genot van gratis 
koffie/thee met een broodje ra-
ken buurtbewoners met elkaar 
in gesprek en wordt het mak-
kelijker om later iets aan elkaar 
te vragen. Kinderen zijn ook van 
harte welkom, de buurtsporter 
staat klaar om een balletje met 
hen te trappen. Koffie Totaal is 
te herkennen aan de rode par-
tytentjes van Stichting Welzijn 
Velsen. Meer weten? Bel 0251-
210050.

Koffie en 
broodjes

De Mel – Zaterdag 16 juni wordt 
de jaarlijkse thuismarkt in Vel-
sen-Noord door Buurtcentrum 
de Mel in samenwerking met 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord georganiseerd. Naast de 
traditionele kramenmarkt (waar-
voor nog kramen te reserve-
ren zijn) is een uitgebreid pro-
gramma georganiseerd. Het po-
dium in de tent begint om 10.00 
uur met het ouderenprogramma. 
Voor 5 euro kunnen ouderen een 
kaart kopen bij De Mel voor het 
programma en kunnen zij reke-
nen op een ontvangst met koffie 
en iets lekkers, een modeshow, 
optreden van De Raddraaiers, 
een luxe lunch en een bingo-
kaart. De hele dag kunnen kin-
deren zich prima vermaken bij 
het kinderplein met o.a. spring-
kussen, schminken en limonade 
koe. Kinderen van 8 tot 16 jaar 
worden uitgedaagd om deel te 
nemen aan het Megatwister, een 
Twisterstrijd om bioscoopbon-
nen. ’s Middags staat wellicht 
wel het leukste onderdeel van 
de thuismarkt op het programma 
De Superbingo! Er worden twee 
grote bingorondes gedaan; één 
bingo met gewoon hele leuke 
prijzen en één superbingoron-
de met prachtige grote prijzen. 
Meer weten over de thuismarkt? 
Bel 0251-210050 of loop binnen 
bij  De Mel (in De Schulpen).

Thuismarkt
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Woensdag 6 juni deelproject 4 van het HOV

Inspraak en informatie

Evenementen in Velsen

Tussen 18 mei en 29 juni is de in-
spraakperiode voor deelproject 
4 van Het Hoogwaardig Open-
baar Vervoertracé tussen Haar-
lem-Noord en IJmuiden aan 
Zee. Op woensdag 6 juni is de in-
spraak- en informatieavond in 
De Wildeman. 

Deelproject 4 is het tracédeel tus-
sen de Santpoortse Dreef en de aan-
sluiting op het oude spoor in Drie-
huis. Een onderdoorgang onder het 
spoor tussen Santpoort-Noord en 
Beverwijk maakt deel uit van dit 
ontwerp.
Op woensdag 6 juni 2012 wordt 
hierover tussen 19.00 en 21.00 uur  
een inspraak-/ informatieavond ge-
organiseerd in café De Wildeman in 

Santpoort-Noord. Bewoners uit de 
buurt van deelproject 4 krijgen dan 
de gelegenheid tot inspraak over de 
inrichting en inpassing van het tra-
cé. Iedereen is van harte welkom.
Drie belangrijke uitgangspunten bij 
dit ontwerp zijn: behoud van de sta-
tus van het gebied als aardkundig 
monument en ecologische verbin-
dingszone, de busbaan zo onzicht-
baar mogelijk maken in het land-
schap en bescherming van de aan-
wezige diersoorten. 
Kijk voor meer informatie en het 
ontwerp (inspraakdocument) op  
www.hovvelsen.nl

Op dit moment duurt de levering 
van een reisdocument ongeveer 
twee weken.

Zaterdag 19 mei
Camping- en rommelmarkt,
Plein 1945 IJmuiden

Zondag 29 mei
Pim Mulierloop, Driehuis

Maandag 21 t/m donderdag 24 mei
Avondvierdaagse Daltonschool,
Santpoort-Zuid 
Meer informatie en evenementen 
op www.Velsen.nl>Sport, Toeris-
me en Vrije Tijd.

Leerlingen lossen crisis op
Op woensdag 9 mei hebben 60 
scholieren van twee scholen uit 
Velsen hulp geboden bij het be-
strijden van een brand. Het ging 
om een oefening op papier als on-
derdeel van de Geo-week 2012. 

Leerlingen van basisschool De 
Hoeksteen uit Velserbroek en van 
de Duin en Kruidberg mavo uit Drie-
huis moesten informatie verzame-
len voor de burgemeester die hij no-
dig heeft voor een evacuatie tijdens 
een brand. Ze moesten uitzoeken 
wie er geëvacueerd moest worden en 
waar de mensen konden worden op-
gevangen. Spelenderwijs werd ze ge-
leerd over de rol die geo-informatie 

heeft bij de bestrijding van rampen 
en calamiteiten. Geo-informatie is 
alle geografische informatie over de 
gemeente Velsen. Het enthousiasme 
van alle leerlingen werd beloond met 
een certificaat. 
De dag werd verzorgd door afde-
ling Informatiemanagement van ge-
meente Velsen in samenwerking 
met de Koninklijk Nederlands Aard-
rijkskundig Genootschap, KNAG. 
Deze vereniging is voor geografen, 
docenten aardrijkskunde en voor 
diegenen die zich met het vakgebied 
geografie verbonden voelen. De Geo-
week keert elk jaar terug. 

(foto: gemeente Velsen)

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, on-
dernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij in de perio-
de van 5 mei 2012 tot en met 11 
mei 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor 

een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
0255-567424.
w12.000223 Eksterlaan 30 
IJmuiden, wijziging kozijnen 
(07/05/2012);
w12.000224 Anna van Burenlaan 
13 Santpoort-Zuid, slopen en bou-

wen van een woning (07/05/2012);
w12.000225 Eenhoornstraat 4 
IJmuiden, plaatsen tijdelijke kan-
toorunits (08/05/2012);
w12.000226 Kompasstraat 53 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(08/05/2012);
w12.000227 Corverslaan 2 Vel-
sen-Noord, herbouw papierloods 
(08/05/2012);
w12.000228 Hagelingerweg 214 
Santpoort-Noord, wijziging tuin-
centrum (09/05/2012);
w12.000230 Zeeweg 141 
IJmuiden, wijziging voorgevel 
(10/05/2012);

w12.000231 Grote Buitendijk 
66 Velserbroek, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(10/05/2012);
w12.000232 Lange Nieuwstraat 
401 IJmuiden, wijziging bestem-
ming naar (winkelondersteunen-
de) horeca (10/05/2012);
w12.000233 Eendrachtsstraat 
30 Velsen-Noord, bouwen van 2 
paardenstallen (11/05/2012);
w12.000235 Dokweg 17 IJmui-
den, veranderen kantoorgebouw 
(11/05/2012);
w12.000236 Hoofdstraat 177 
Santpoort-Noord, verhogen van 
dak (11/05/2012);

Aanvragen vergunningen
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Besluiten Evenementen

Bekendmaking

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onder-
staande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
w12.000082 Willem de Zwijger-

laan 61 Santpoort-Zuid, wijziging 
gebruik pand van een arts- en fy-
siotherapiepraktijk naar een hore-
cagelegenheid (16/05/2012);
w12.000145 Hofgeesterweg 30 
Velserbroek, plaatsen dakkapel 
(10/05/2012);
w12.000149 Westbroekerweg 
153 Velserbroek, kappen boom 
(08/05/2012);
w12.000156 Fultonstraat 19 en 
21 IJmuiden, legaliseren van dak-
terras (14/05/2012);
w12.000157 Slingerduinlaan 
ong. IJmuiden, kappen 2 populie-
ren (08/05/2012);
w12.000159 Stuyvesantstraat 25  
Santpoort-Noord, kappen boom 
(08/05/2012);
w12.000168 Bramenvlak ong. 
IJmuiden, kappen 2 bomen 
(08/05/2012);
w12.000169 Raafstraat ong. 
IJmuiden (voor flat de Raaf ), kap-
pen boom (08/05/2012);
w12.000174 Wijkeroogstraat 
122 Velsen-Noord, kappen boom 
(08/05/2012);
w12.000175 Middenduinerweg 
24 Santpoort-Noord, kappen boom 
(08/05/2012);
w12.000179 Wustelaan 72 Sant-
poort-Zuid, kappen van een boom 
(08/05/2012);
w12.000180 Driehuizerkerkweg 
148 Driehuis,kappen 3 coniferen 
(08/05/2012);

De burgemeester heeft op 
grond van artikel 2:17 APV de 
volgende vergunning(en) ver-
leend voor het organiseren van 
een evenement:

i12.001504 Tata Steel Stadion 
Velsen-Zuid, de dag van de samen-
werking op 26 mei, (08/05/2012);
i12.003039 rond de kinderboer-
derij in park Velserbeek Velse-

Zuid, de Dag van het Park op 3 juni 
2012, (14/05/2012);
i12.003645 Stratingplantsoen  
Velsen Noord, Dorpsfeest van 15 tot 
en met 17 juni 2012, (14/05/2012);
I12.003191 op het terrein van 
landgoed Beeckestijn, een fair 
genaamd Bijzonder Beeckestijn 
van 31 mei tot en met 3 juni 2012, 
verzonden 15 mei 2012

Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2012 en 
Havenreglement Noordzeeka-
naalgebied 2012

Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken met inacht-
neming van artikel 139 Ge-
meentewet bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering 
van 26 april 2012 heeft beslo-
ten:

- tot intrekking van de Regiona-
le Havenverordening Noordzee-
kanaalgebied 2010, vastgesteld bij 
besluit van 11 februari 2010, nr. 
R10.021;
- tot vaststelling van de Regiona-
le havenverordening Noordzeeka-
naalgebied 2012;
- te bepalen dat genoemde be-
sluiten in werking treden op 1 ju-
li 2012.

Voorts maken zij bekend dat zij 
zelf al eerder op 20 maart 2012 het 
Havenreglement Noordzeekanaal-
gebied 2012 hadden vastgesteld 
onder voorbehoud van vaststel-

ling van de Regionale havenver-
ordening Noordzeekanaalgebied 
2012 door de raad. Door deze laat-
ste vaststelling is hun besluit thans 
definitief geworden.

De nieuwe havenverordening en 
het havenreglement zijn ook in de 
andere gemeenten aan het Noord-
zeekanaal, te weten de gemeenten 
Amsterdam, Beverwijk en Zaan-
stad vastgesteld, waardoor voor de 
zee- en beroepsvaart een eendui-
dige regeling voor de havens in dit 
gebied zal gelden. 

Inwerkingtreding
Verordening en Reglement treden 
in werking op 1 juli 2012.

Ter inzage
Verordening en Reglement liggen 
gedurende twaalf weken ter inza-
ge bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden en na-
dien bij de afdeling Algemene Za-
ken. Verordening en Reglement 
worden ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: 
www.Velsen.nl 

Verleende omgevings-
vergunning(en) – uitgebreide 
voorbereidings-procedure

 De onderstaande verleende om-
gevingsvergunning ligt met in-
gang van 21 mei 2012 geduren-
de zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de werkeenheid Ver-
gunningen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kun-
nen belanghebbenden geduren-
de de termijn van terinzagel-
egging tegen dit besluit een ge-
motiveerd beroepschrift indie-
nen bij de Rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 

gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een beroepschrift is 
ingediend. 
Het college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen heeft 
een omgevingsvergunning ver-
leend voor:

w11.000667 Rijksweg 136 Velsen 
Zuid, plaatsen van stalen deur voor 
ijskelder (11/05/2012).

Stadhuis tijdens
feestdagen dicht
In de maand mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in 
deze maand een aantal dagen gesloten. Hieronder het overzicht.
 
Vrijdag 18 mei  Verplichte vrije dag 

Maandag 28 mei  Tweede Pinksterdag



Moedernacht in Velsen

Velsen – De internationale Moe-
dernacht wil moeders in de he-
le wereld ondersteunen en moe-
der- en kindsterfte terugdringen. 
Dit laatste is ook een van de Mil-
lenniumdoelen. Bij de opening 
van Moedernacht, zaterdag, kreeg 
wethouder Baerveldt  huiswerk 
mee: alle vrouwelijke raadsleden 
die de gedachte van Moedernacht 
willen uitdragen krijgen van haar 
een White Ribbon speld. White 
Ribbon ondersteunt ‘Veilig moe-
derschap’ in 155 landen, zelfs in 
Nederland waar in achterstands-
wijken door armoede soms te wei-
nig moeder- en kindzorg is.
Het initiatief van Moedernacht in 
Velsen is van pastoor Han Hoog-
akker, die dit vorig jaar voor het 

eerst organiseerde. Heel tevre-
den was hij dat Moedernacht dit 
jaar kon worden gehouden in de 
bibliotheek in IJmuiden. Hij kreeg 
bij de organisatie ondersteuning 
van Marianne Hendriks van Vel-
sen voor de Derde Wereld en van 
Vera Vrijburg die als adviseuse ‘so-
cial media’ de Millenniumdoelein-
den wereldwijd bij gemeenten on-
dersteunt: ,,Met social media heb 
je een veel groter bereik. De leus is 
‘Be good and tell about it’.’’
Marianne Hendriks en pastoor 
Hoogakker brachten diverse orga-
nisaties in de bibliotheek bij elkaar. 
Stichting Baby Hope geeft onder-
steuning aan moeders en zamelt 
kraamspullen in, zie stichtingba-
byhope.org. De stichting Adopteer 

een vroedvrouw zorgt voor oplei-
ding van vroedvrouwen in achter-
standslanden. Nubra Hulp, van het 
echtpaar Mariëlla en Ton Klooster 
uit IJmuiden, is al sinds 1997 actief 
in Noord India. Moeder- en kind-
zorg is ook voor Nubra Hulp zeer 
belangrijk. Zij zamelen geld in en 
krijgen bij projecten ondersteu-
ning van Wilde Ganzen. Ook het 
Rode Kruis en Vluchtelingenwerk 
waren bij Moedernacht aanwezig 
met een kraam. Zij geven immers 
in vele landen ondersteuning. De 
Wereldwinkel stond er met een 
kraam met moederdagcadeaus en 
allerlei Fair Trade producten waar-
mee mensen in ontwikkelingslan-
den steun krijgen. Maar ook in Ne-
derland kan de zorg altijd nog be-
ter. Zo is fysiotherapeute Laura 
Bonninga van Fysiotherapie Maas 
in IJmuiden heel actief met Fysio 
Fit! voor zwangeren en jonge moe-
ders. ,,Door goed bewegen kun 
je veel narigheid voorkomen, dus 
hebben wij doorlopend cursus-
sen,’’, zegt Laura Bonninga.
Ook heel actief waren zater-
dag drie scouts van St. Radboud. 
Daphne, Bo en Merel (zie foto) 
hebben honderden witte ballon-
nen uitgedeeld aan het winkelend 
publiek op de Lange Nieuwstraat 
om ze uit te nodigen naar Moeder-
nacht te komen. Het tweede deel 
van Moedernacht was zondag in 
zwembad De Heerenduinen. (Ka-
rin Dekkers)
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Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
de termijn waarbinnen zij op 
de volgende aanvra(a)g(en) die-
nen te beslissen verlengd met 
zes weken:

i10.008476 Lange Nieuwstraat 
ong. IJmuiden, bouwen van 106 
appartementen en ca. 400 m2 be-
drijfsruimte (17/12/2010);

w12.000163 Celsiusstraat 23 
IJmuiden, veranderen van woon- 
bedrijfsfunctie tot maatschappelij-
ke doeleinden

Verlenging
termijn
aanvragen

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

Het betreft de volgende personen:
Ambrosio, A.J. geb. 12-02-1990 Klumper, R. geb. 29-01-1985
Bakker, T.D. geb. 17-03-1987 Malinowski, M.K. geb. 14-03-1989
Benyahya, H. geb. 20-12-1955 Marathiotis, I.T. geb. 02-10-1970
Bogaart, R. geb. 29-04-1975 Nguala, A.M. geb. 29-11-1990
Czyż, M. geb. 05-09-1979 Olphen van, D. geb. 22-03-1974
Dijk van, P.R. geb. 14-09-1970 Schwarz-Simsek,M. geb. 02-05-1971
Irwin, S.A. geb. 29-09-1990 Sip, G.R. geb. 11-07-1991
Kalsbeek, J. geb. 19-11-1990 Steenbrugge van, B.A.M. geb. 22-03-1968
Kamieniecki, A.P. geb. 13-09-1985 Vonk, A. geb. 15-02-1965
Kann, R. geb. 05-08-1968 Zwart, P.A. geb. 27-05-1975
Klomp, H.C. geb. 14-11-1963

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaan-
de personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie  
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, werkeenheid burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag 
waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Vliegende Hollanders 
maken moeders blij
IJmuiden - Net als vorig jaar 
hebben de Vliegende Hol-
lander en het Tender College 
weer een gezamenlijk project 
gedaan. Op maandag 7 mei 
kwamen juf Daniëlle en juf Jo-
se met kinderen van groep 3 
voor een moederdagactivi-
teit naar het Tender College. 
Zij werden gebracht door een 
groep ouders (moeders), die 
daarna vriendelijk werden ver-
zocht om weer te vertrekken.
De leerlingen van het praktijk-
onderwijs hadden een tweetal 
activiteiten voorbereid waar 
de leerlingen mee aan de 

slag gingen. In de keuken wa-
ren van zoutbrooddeeg mooie 
harten gemaakt met een boe-
ket van bloemen erop. Onder 
de supervisie van Groen-do-
cent Niek de Groot is er een 
mooie bloempot versierd, die 
werd opgemaakt met een 
mooie bloeiende plant. Aan 
het einde van de middag wer-
den de kinderen weer opge-
haald. In een van de auto’s 
werd een grote doos gela-
den. Voor het geheim van de-
ze doos moest echter tot Moe-
derdag gewacht worden. En 
dat duurde lang.




