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Bedrijven
26 mei a.s.
Zie advertentie elders in deze krant.
Het is tijd voor de Rabobank.

Binnenhaven van start

De overhandiging van de cheque door de heer Mark Bouma

Kringloopwinkel Santpoort
steunt voedselbank
Santpoort-Noord - De Meergroep kringloopwinkel Santpoort,
dat twee keer per jaar een deel van
haar omzet beschikbaar stelt voor
een goed doel, heeft vrijdag 16 mei
een cheque ter waarde van 750
euro overhandigd aan Magda van
Kuijeren, secretaris van de Velsense voedselbank. De cheque werd
overhandigd door algemeen directeur van de Meergroep, de heer
Mark Bouma. De voedselbank deelt

Gedeputeerde Baggerman wacht op de machinist, terwijl de wethouders Korf
en Bokking niet kunnen wachten totdat ze het confettikanon mogen laten
ontploffen

wekelijks voedselpakketten uit aan
zo’n 80 á 100 personen in de gemeente Velsen.
De Voedselbank Velsen is een zelfstandig project van Stichting Welzijn
Velsen. Al sinds langere tijd werd
buurtcentrum de Brulboei geconfronteerd met armoede in de wijk
en was het actief om voedseloverschotten en kerstpakketten te verdelen onder gezinnen in financiële
nood.

Vrijwilligers van buurtcentrum de
Brulboei, de Cliëntenraad Velsen en
de PCI (Parochiäle Charitatieve Instelling) hebben de handen in een
geslagen en aanvankelijk aansluiting gezocht bij Haarlem.
Op 2 december 2005 is gestart met
het wekelijks uitreiken van voedselpakketten aan 5 huishoudens, inmiddels maken zo’n 80 tot 100 personen wekelijks van de voedselbank
gebruik, waarvan de helft kinderen.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

IJmuiden - Afgelopen donderdag is de bouw van De Binnenhaven officieel van start gegaan. Dit
nieuwbouwproject op de plek van
het voormalige Zeeweg Ziekenhuis
wordt een combinatie van wonen,
zorg en welzijn. In deze eerste fase
worden 131 woningen gebouwd, de
bouw zal ongeveer anderhalf jaar in
beslag nemen. Eind 2009 zullen de
eerste bewoners hun nieuwe woning kunnen betrekken. Zij waren
zoveel mogelijk aanwezig bij de officiële aftrap.

Als feestelijke bouwhandeling boorde mevrouw Sascha Baggerman,
gedeputeerde van de Provincie
Noord-Holland, op een avegaar een
paal in de grond. Het duurde even
voorat ze hier aan kon beginnen,
want de machinist die aanwijzingen moest geven was zoek. Toen de
paal in de grond zat drukten de wethouders AnneMieke Korf en Margo
Bokking op een rode knop, waarmee een confettikanon in werking
werd gesteld. Daarna was er champagne voor alle aanwezigen.
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Poging tot diefstal brommobiel

Voor de tweede keer avondvierdaagse in Santpoort-Zuid

Georganiseerd door ouders Brederode Dalton

Avondvierdaagse
in Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Het was dit jaar
de tweede keer dat ouders van de
Brederode Daltonschool een eigen
avondvierdaagse organiseerden. Dit
jaar hadden zich 180 kinderen aangemeld om 5 kilometer per avond te
lopen in de nabije omgeving van de
school. De stemming zat er vanaf
de eerste dag meteen goed in. Het
prachtige weer had daar zeker mee
te maken.
De voor dit evenement speciaal op-

gerichte stichting Stichting A4D
Brederode Daltonschool had de
touwtjes wederom strak in handen.
Iedere avond vertrokken de kinderen met hun ouders stipt om 18.15
uur. Er is getrakteerd op een ijsje en
de laatste avond ontvingen de kinderen nog een mooie oranje bidon
met het logo van de school als verrassing.
Natuurlijk waren ook de verkeersregelaars, de EHBO’ers en de vrijwilli-

Surf eens naar

Driehuis- Op de Lodewijk van Deijssellaan heeft de politie vrijdag
om 16.15 uur een 14-jarige jongen
uit IJmuiden aangehouden op verdenking van vernieling. Samen met
twee vriendjes had hij geprobeerd
een brommobiel te stelen. Die was
onafgesloten en de verdachten
hadden geprobeerd het contactslot
uit te boren. Ook de twee medeverdachten, een 15-jarige jongen uit
Driehuis en een 14-jarige jongen uit
Velsen-Zuid, zijn aangehouden. Tegen alle drie is proces-verbaal opgemaakt.

Onder invloed
gers voor het schenken van de limonade weer aanwezig.
De laatste avond was groot feest.
De kinderen, hun ouders en andere familieleden werden feestelijk ingehaald door het dweilorkest
Iaa Doeie uit Heemskerk. Tenslotte
kregen de kinderen nog een welverdiende medaille.
Diverse plaatselijke sponsors hebben er voor gezorgd dat dit evenement heeft kunnen plaatsvinden.

www.hofgeest.nl

Velsen-Zuid - Op de A9 constateerden politiemensen vrijdag rond
middernacht dat een 60-jarige
Haarlemmer onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Bij hem
werd een promillage van 1,96 gemeten. Hij kreeg een bekeuring voor
het rijden onder invloed en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Huiselijk geweld
IJmuiden - Een 31-jarige man
uit IJmuiden is zaterdagavond om
23.30 uur in zijn woning aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn 30-jarige vrouw. Hij zou
zijn vrouw hebben geslagen op het
hoofd, in het gezicht, op haar schouder en onderarm. De man is overgebracht naar het bureau in verband
met onderzoek.

Velsen - Donderdag 15 mei is de
heer ir. Rauke Henstra (62 jaar) koninklijk onderscheiden.
Door de minister van Economische
Zaken, mevrouw Van der Hoeven
werden hem de versierselen opgespeld die horen bij zijn bevordering
tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau.
Henstra begon zijn loopbaan in
1973 bij Koninklijke Hoogovens. Onder zijn leiding heeft het staalbedrijf
in IJmuiden een toppositie bereikt.
Zijn visie, vakmanschap en focus op
technologische innovatie dragen er
tot op de dag van vandaag toe bij
dat het staalbedrijf in IJmuiden wereldwijd wordt beschouwd als ‘best
in class’.
Vanaf 2004 gaf Henstra leiding aan
de Divisie Strip products en was hij
lid van de Board van Corus Group.

Met de vorming van de Tata Steel
Group in 2007 is Henstra lid geworden van het Joint Executive Commitee en is hij COO(Chief Operating
Officer) van Corus.
Henstra heeft een aantal maatschappelijke functies bekleed die
gericht zijn op de economische en
sociale ontwikkeling van Nederland
en de regio IJmond. Zo was hij lid
van het dagelijks bestuur van VNONCW, hij is voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Zeehaven
IJmuiden. Hij is lid van de Raad van
Toezicht van Heliomare en voorzitter
van de Raad van Commissarissen
van Telstar 1963 NV.
Zijn grote kennis van het bedrijf en
zijn menselijke manier van leidinggeven maken hem tot een markante en door Corus medewerkers zeer
gewaardeerde bestuurder.

Jongen zwaar mishandeld,
politie zoekt daders
IJmuiden - De politie is op zoek
naar drie jonge mannen die zich
op de Zeeweg schuldig hebben gemaakt aan zware mishandeling van
een 15-jarige jongen uit IJmuiden.
Het slachtoffer reed in de nacht van
zaterdag op zondag rond 02.10 uur
op zijn fiets over de Waterloolaan.
Daar werd hij ingehaald door een
kleine witte auto. Vanuit de auto riep
een man een vervelende opmerking
naar de jongen. Die reageerde niet
en reed door.
Op de Zeeweg werd de jongen opgewacht door drie jonge mannen
die hem zonder enige aanleiding
in elkaar hebben geslagen. De jon-

gen heeft hierbij een hersenschudding en hoofdletsel opgelopen. Verder zijn zijn tanden los geslagen en
had hij een dikke neus. Hij weet zich
van de geweldpleging niets meer te
herinneren en kwam pas onderweg
naar het ziekenhuis wat bij zijn positieven.
De politie neemt de zaak hoog op
en stelt een onderzoek in naar de
daders. Mogelijke getuigen van de
mishandeling of mensen die de kleine witte auto hebben gezien en mogelijk meer weten van de daders,
worden verzocht contact op te nemen met de politie in Velsen, telefoon 0900-8844.
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Overdracht
Forteiland
IJmuiden
Op feestelijke wijze heeft op 21 mei 2008 de start
plaats gevonden van de samenwerking tussen
de Stichting Exploitatie Forteiland en marktpartij
PBN. Het bedrijf PBN is een toonaangevend
organisatiebureau in Nederland op het gebied van
sport-, adventure- en outdoor events die al sinds
enige jaren op het Forteiland actief is.
Wethouder Karel Ockeloen heeft, ondersteund
door geluid van scheepstoeters van IJmuidense
sleepboten, een grote Nederlandse Vlag gehesen
op het hoogste punt van het eiland. Hiermee was
de samenwerking een feit.
Voor bezoeken van het Forteiland kijk op
www.forteiland.nl

Foto: Erna Muntendam

Eerste fase De Binnenhaven
officiëel van start
Op donderdag 15 mei heeft Sascha Baggerman,
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland,
het officiële startsein gegeven voor de bouw
van De Binnenhaven in IJmuiden. Dit deed zij in
samenwerking met de wethouders Bokking en Korf .
De Binnenhaven is een nieuwe woonwijk aan de
Zeeweg in IJmuiden waarbij gezocht wordt naar
een mix van woningen in combinatie met welzijnen zorgfuncties. In deze eerste fase zullen 131
woningen gebouwd waarvan de eerste oplevering
verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2009.
In totaal zullen er 323 woningen gebouwd worden.
Eind 2008 start het bouwrijp maken voor de tweede
fase.
Vlnr: gedeputeerde Baggerman, dhr Huisman
(Hopman Interheem Groep) en de wethouders Korf
en Bokking.

24 mei 2008

Open dag
brandweer Velsen
Op mei mei a.s. verzorgt brandweer Velsen
een open dag. Tijdens deze open dag is het
kazerneterrein tussen 10.00 uur en 15.00 uur
voor iedereen toegankelijk en kan er een
kijkje-achter-de brandweerschermen worden
genomen.

Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten
zoals een springkussen, klimwand en de
mogelijk een ‘brandje’ te blussen samen met de
jeugdbrandweer. Er kan meegedaan worden aan
een kleurwedstrijd waarbij leuke prijzen te winnen
zijn!

De hele dag zijn er medewerkers aanwezig
die iets vertellen over bijvoorbeeld preventie,
brandweervrijwilligers, jeugdbrandweer, duiken,
brandbestrijding en hulpverlening. Ook worden er
rondleidingen door de kazerne verzorgd.
Het Rode Kruis zal ook met een stand aanwezig
zijn en hun werk toelichten.
Naast deze meer actieve zaken, is er
tevens gelegenheid tot het bekijken van
een tentoonstelling over de Velsense
beroepsbrandweer tussen de oprichting ervan in
1957 en nu en zal er een film vertoond worden.
Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje
koffie/thee of een glaasje limonade.

Om de brandweer ook die dag in actie te zien, is
er een demonstratieprogramma wat er - onder
voorbehoud - als volgt uitziet:
•
•
•

Demonstratie hulpverlening en vlam-in-de-pan
om 10.30u, 12.30u en 14.00u
Demonstratie duiken
om 11.00u, 13.00u en 14.30u
Demonstratie jeugdbrandweer
om 11.30u en 13.30u

De brandweerkazerne is gevestigd aan
‘s Gravenlust 35 in Velsen-Zuid.
U bent van harte welkom.

Veilig in Velsen tijdens
de EK-voetbal
Het Europees kampioenschap voetbal in
Oostenrijk en Zwitserland staat voor de deur.
Iedereen is enthousiast en draagt Oranje een
warm hart toe. Uiteraard staat gezelligheid
voorop bij dit soort evenementen, maar we
willen het ook gezellig en veilig houden! De
gemeente Velsen geeft hierbij enkele preventieve
aandachtspunten.
•

Wanneer het voetbal kijken op straat de vorm
van een straatfeest krijgt, kan het zijn
dat u een evenementenvergunning en/of
gebruiksvergunning nodig heeft. Zo kan
het bouwen en of gebruiken van een tent,
overkapping en dergelijke vergunningplichtig
zijn. Zo is het plaatsen van een scherm op de
openbare weg alleen toegestaan als hiervoor een
ontheffing is verleend. Neem hiervoor contact
op met de brandweer (tel. 0255-532324) of de
gemeente Velsen (tel. 0255-567200).
•	Vlaggetjes, lampjes, slingers etc. over straat
mogen niet lager hangen dan 4.50 meter. Er
mogen geen materialen bevestigd worden aan
lichtmasten.

•

Zorg ervoor dat de rijbaan altijd vrij blijft van
obstakels. De minimale breedte van de rijbaan
moet 3.50 meter zijn zodat de hulpdiensten
er zonder belemmeringen en vertraging door
kunnen.
•	Sluit nooit zomaar de straat af met hekken of iets
dergelijks.
• Houdt brandkranen vrij van obstakels.
• Wees voorzichtig met ‘gastoeters’. Deze bevatten
soms een brandbaar gas. Dit gas kan een
steekvlam veroorzaken wanneer er een vlam of
gloeiend voorwerp wordt bijgehouden.
•	Versieringen in en aan bouwwerken dienen
moeilijk of niet brandbaar te zijn.
• Als u gaat barbecueën, zorg dan dat de barbecue
op een stevige ondergrond staat, er geen
kinderen in de buurt kunnen komen en er altijd
een emmer water paraat staat.

Natuurlijk hopen we dat er genoeg reden is om te
feesten. Voor vragen over brandveiligheid kunt u
contact opnemen met de brandweer Velsen, afdeling
preventie, tel.nr. (0255) 567714 of
per e-mail preventie@velsen.nl

Aanpassing APV
Per 1 januari 2008 heeft de vrijstellingsregeling
in de APV voor collectieve of incidentele
festiviteiten in horeca-inrichtingen - waarbij mag
worden afgeweken van het normaal toegestane
geluidsniveau - zijn betekenis verloren, omdat
het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer is ingetrokken. Dit
besluit is vervangen door het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna:
Activiteitenbesluit).
Het Activiteitenbesluit kent een soortgelijke
vrijstellingsregeling, maar er is wel een aantal
verschillen. Zo is het toepassingsbereik van
de regeling uitgebreid tot alle categorie a en b
bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen.
Als gevolg hiervan moeten de artikelen 4.1.1 tot
en met 4.1.4 van de APV worden aangepast.
Het toepassingsbereik van het nieuwe
Activiteitenbesluit is uitgebreid tot alle

categorie a en b bedrijven. Ook niet horecainrichtingen kunnen thans gebruik maken van de
festiviteitenregeling. Hierbij kan worden gedacht
aan detaihandel, (lichte) industrie, kantoren,
tehuizen e.d.
In de nieuwe regeling is de mogelijkheid
opgenomen voor het college van burgemeester
en wethouders tot het stellen van nadere regels
ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij
festiviteiten.
Ook is in de nieuwe regeling is het aspect
verlichting bij sportbeoefening toegevoegd. De
regeling biedt de mogelijkheid om dagen aan te
wijzen ten behoeve van sportbeoefening waarbij
de verlichting later dan 23.00 uur mag worden
uitgeschakeld.
De gemeenteraad zal over bovengenoemde
APV-wijziging binnenkort een besluit nemen.

22 mei 2008
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Nationale
straatspeeldag
sinds 1994 wordt er in nederland elk jaar een
nationale straatspeeldag gehouden. op die dag
worden overal in ons land straten afgesloten voor
verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar
hartenlust kunnen spelen. De dag is een echte
actiedag met spandoeken, folders, ouders en
natuurlijk veel spelende kinderen op straat. Door het
afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd
van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers.
Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo

de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te
maken.
De gemeente Velsen doet dit jaar ook mee aan
de nationale straatspeeldag. Het thema is circus
en kinderen maken kennis met verschillende
spelvormen en leuke circusactiviteiten.
In IJmuiden zijn de Abelenstraat en de Bellatrixstraat
de aangewezen straten. In Velserbroek vinden de
activiteiten plaats in de Westerdijkstraat en het l.
Zocherplantsoen.

Velserbroek gaat bladluis te
lijf met lieveheersbeestjes

Gratis compost af te halen
bij de wijkpost Santpoort
De zomer staat weer voor de deur, tijd om de tuin
een opknapbeurtje te geven. Een laagje compost
zorgt daarbij voor de nodige voeding voor de
plantjes. Dit jaar organiseert de Huisvuilcentrale
(HVC) voor de derde keer een compostactie
voor alle bij HVC aangesloten gemeenten. Zij
leveren gratis compost, het eindproduct van het
gescheiden groenafval, zodat u als inwoner van
de gemeente hiervan kunt profiteren.
op donderdag 29 mei a.s. wordt 70 kub losse

compost op de wijkpost santpoort aan de Wynoldy
Daniëlslaan 53 in santpoort-Zuid afgeleverd.
op de volgende dagen is het voor een ieder mogelijk
een zak, kruiwagen of aanhanger compost gratis af
te halen:
Vrijdag 30 mei tussen 8.00 en 16.00 uur en
Zaterdag 31 mei tussen 10.00 en 14.00 uur
Zelf scheppen!
Wilt u compost gratis afhalen? Breng dan wel uw
eigen schep mee en natuurlijk iets om het in te doen.

In verband met het aantal klachten vorig jaar,
start BTL-Bomendienst uit Apeldoorn eind
deze week, in opdracht van de gemeente
Velsen, met het bestrijden van dop- en
bladluizen in de Botter, de Platbodem, de
Tjotter en de Ans Rosendahlstraat.
Deze diertjes zitten vaak samen in een boom
en zorgen voor veel overlast. Zij scheiden een
plakkerig goedje af, honingdauw genaamd. Vooral
eigenaren van auto’s hebben er veel last van...
Binnen één dag zit de auto helemaal onder met
dit vieze, plakkerige spul!
Een gecombineerde aanpak van dit probleem
is mogelijk door milieuvriendelijke biologische
bladluisbestrijding.
Door het uitzetten van twee verschillende soorten
lieveheersbeestjes, één tegen bladluis, de Adalia
Bipunctata en één tegen dopluis, de Exochomus
Quadripystulatus, kan dit probleem worden
aangepakt.

Open dag brandweer

Bigband Seabreeze
wint Bigband Battle
IJmuiden - Scheveningen stond tijdens het Pinksterweekeinde in het
teken van een nieuw muzikaal festival: The Big Band Battle. Acht bekende bigbands uit heel Nederland
gingen met elkaar de strijd aan. Allerlei stijlen uit de geschiedenis van
de bigband muziek kwamen voorbij van het traditionele Glenn Miller repertoire tot concert-jazz van
Stan Kenton. Allen gejureerd door
een vakjury bestaande uit Adrie
Braat, bassist Dutch Swing College
Band en Menno Daams trompettist en arrangeur van o.a. het Metropoolorkest. Onder het genot van de
zon en een verkoelende Seabreeze, heeft bigband Seabreeze hoge
ogen gegooid. Niet alleen bij het
toegestroomde publiek in bikini’s

en zwembroeken die heel enthousiast waren.
Ook de jury sprak zijn waardering
uit en kende de bigband (onderdeel
van de IJmuider Harmonie) de éérste prijs toe. Ook de lead altsax speler Lucien Louwerse werd geprezen
om zijn spetterende solo’s, en kreeg
de eervolle vermelding als beste solist van het festival. Seabreeze bigband staat op 24 mei op het volgende bigband festival in Hoofddorp
‘Meerjazz’ paviljoen A om 12.00 uur
en zondag 25 mei in Heemskerk,
Landschapspark Assumburg op de
Dag van het Park om 15.00 uur.
Zie voor programma www.meerjazz.
nl en voor meer Jazz van Seabreeze zie www.seabreezebigband.nl,
email: info.seabreeze@gmail.com.

Bigband Seabreeze

Zebra Uitzendburo BV &
Telstar hebben hart voor IJmond
IJmuiden - Zebra Uitzendburo
BV is het gehele seizoen balsponsor geweest tijdens de thuiswedstrijden van StormvogelsTelstar op
sportpark Schoonenberg. Afgelopen week droeg de club uit Velsen-Zuid als dank 20 wedstrijdballen over aan directeur en eigenaar
Henk Brandjes.
Henk Brandjes is zeer verguld met
de geschonken wedstrijdballen welke hij ter beschikking zal stellen aan
amateurclubs boven en onder het
Noordzeekanaal. Brandjes: ,,aangezien wij ons willen profileren als

hét uitzendbureau van de IJmond
en Telstar dé B(etaald) V(oetbal)
O(rganisatie) is van en voor de
IJmond lijkt ons het ter beschikking
stellen van de ballen aan de amateurclubs in deze regio een uitstekende zaak.”
Commercieel manager Fabian Nagtzaam is ontzettend blij met opnieuw een actie van een sponsor
waarbij de gehele regio betrokken
zal worden. Nagtzaam: ,,Samen met
de sponsors is ook de club Telstar
hard bezig om zich binnen de gehele IJmond regio te profileren.”

De jongeren van de theaterschool tijdens de openbare repetitie

Open Huis Kunstencentrum
IJmuiden - Er was weer veel te
doen, te zien en te horen in het Kunstencentrum afgelopen zaterdag, tijdens het open huis. Een jongen ontlokt tonen aan een klarinet, in een
andere ruimte heeft een kind voor
het eerst een gitaar in handen. ,,Je
moet op het puntje van je stoel gaan
zitten, met je been op het krukje en
de gitaar stevig tegen je aan’’, zegt
de leraar. Een andere jongen gaat
bijna schuil achter een cello, het instrument is haast even groot als hijzelf. Er klinken pianoklanken en bij
de zanglerares worden toonladders
gezongen. In de kleedkamer staat
Saskia pasjes te oefenen, zij gaat zo
optreden met haar groep free style.
Een groep meisjes van het klassieke ballet lopen in prachtige rokken
rond. In de grote zaal is een openbare repetitie van de theaterschool. Ze
laten gedeeltes van ‘Grease’ zien.
Het is een feest om naar ze te kijken.
De tonen van het lied ‘Tell me more’
klinken door de ruimte en de jongeren dansen met veel energie en enthousiasme. Ze hebben er duidelijk
plezier in, er worden zelfs radslagen
gemaakt. Docente Aga de Wit geeft
langs de kant aanwijzingen. ,,Niet te
snel praten. Waar is je klingeltje? Je
bent je klingeltje vergeten’’, roept ze.
Even later: ,,Geert speelt even Sandy omdat Sandy er niet is. En Sandy
loopt boos af, goed zo Sandy.’’ Dan
staat ze enthousiast midden in de
groep, om de danspassen voor te
doen.
Nanne (11) speelt de hoofdrol, Danny. ,,Ik hou van toneelspelen en van
improviseren. Het is niet moeilijk,
want Aga doet het voor. Ze laat zien

Velsen-Zuid - Op zaterdag 24 mei
2008 verzorgt brandweer Velsen een
open dag. Tijdens deze open dag is
het kazerneterrein tussen 10.00 en
15.00 uur voor iedereen toegankelijk en kan er een ‘kijkje achter de
brandweerschermen’ worden genomen. De hele dag zijn er medewerkers aanwezig die van alles kunnen vertellen over het werk van de
brandweer. Ook worden er rondleiding door de kazerne verzorgd.
Het Rode Kruis zal met een stand
aanwezig zijn vanwaar zij hun werk
toelichten.
Ook is er gelegenheid tot het bekijken van een tentoonstelling en zal
er een film vertoond worden.
Voor de kinderen zijn er ook diver-

se activiteiten zoals een springkussen, klimwand en de mogelijk een
‘brandje’ te blussen samen met de
jeugdbrandweer.
Er is ook een kleurwedstrijd waarbij
leuke prijzen te winnen zijn!
Om de brandweer in actie te zien, is
er een demonstratieprogramma wat
er –onder voorbehoud– als volgt uitziet:
Demonstratie hulpverlening en
vlam-in-de-pan om 10.30, 12.30 en
14.00 uur
Demonstratie duiken om 11.00,
13.00 en 14.30 uur
Demonstratie jeugdbrandweer om
11.30 en 13.30 uur.
De koffie en limonade staan klaar.

Kinderen mogen ook in de brandweerauto

hoe het moet en dat snap ik altijd
meteen’’, zegt hij. Lisalotte is 11 jaar,
net zoals Mike en Noah. Ze zitten
bij elkaar op school en nemen daar
vaak samen teksten door of ze oefenen de danspasjes.
,,Ik wordt helemaal gelukkig van toneelspelen en dansen’’, verzucht Lisalotte. ,,Aga is een leuke juf en het
is een leuke groep, we hebben het
heel gezellig met elkaar. We steunen
elkaar ook.’’
Ze legt uit: ,,Laatst was er iemand,
die werd gepest op school. Daar
hebben we over gepraat met elkaar.
Hier maak je snel vrienden, dus die
was blij dat hij elke zaterdag hier
naar toe kon.’’
‘Grease’ van de theaterschool van
het Kunstencentrum is op 21 juni te
zien in de centrale bibliotheek. Dan
zal ook het kinderkoor Caramba optreden. (Carla Zwart)

Moonlight
shopping 6 juni
IJmuiden - In het stadshart van
IJmuiden kunt u vrijdagavond 6 juni
weer heerlijk en voordeling Moonlight shoppen. Veel middenstanders uit IJmuiden hebben inmiddels
hun kramen al gereserveerd en hun
mooiste koopjes apart gezet voor
deze gezellige avond. Niet alleen
IJmuidense winkeliers zullen deze
avond hun beste beentje voorzetten en aantrekkelijke waren op hun
kraam uitstallen. U komt toch ook?

Op het Tender College

Leerlingen koken voor ouders
IJmuiden - Het Tender College in
IJmuiden houdt zich bezig met een
aantal projecten.
Een van deze projecten is het kookproject: Koken voor Ouders. Klas 2A
en 2C hebben hier aan meegedaan.
Deze klassen waren verdeeld in drie
groepen: de kookgroep, de bediening en de pr.
Het thema van deze avond was
Spanje. Al het eten en de drankjes waren typisch Spaans. Omdat
er ook in een aantal drankjes alcohol zat zijn twee leerlingen, Thibaut
Schoon en Mike Guldenmond, naar
slijterij Zeewijck gegaan. met de

vraag of ze aan volgende kookprojecten mee willen doen. Slijterij Zeewijck staat in de top 5 van de slijterijen in Nederland.
Het Tendercollege zoekt nog meer
sponsors, want zij willen in de loop
van het jaar met andere klassen
kookprojecten doen.
Via een groot scherm was er ook
een dia voorstelling. Foto’s van leerlingen en leraren kwamen langs. Zo
kon een ieder zien, hoe hard er was
gewerkt!
Deze week gaan twee andere klassen werken aan Koken voor Ouders.
Het thema is nog geheim!
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MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

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

MAATREGELEN TIJDENS HET EUROPEES
KAMPIOENSCHAP VOETBAL

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97
Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register
van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde
rechten
- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Tijdens het EK-voetbal in de periode van 7 tot en met 29 juni 2008
heeft de burgemeester in het kader van de openbare orde de volgende
maatregelen uitgevaardigd die van kracht zijn tijdens en direct na
wedstrijden waarin het Nederlandse team moet spelen:
‘Het is zonder ontheffing van de burgemeester verboden op openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede in de voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven voor
het zich op de openbare weg bevindende publiek op een publieksaantrekkende wijze beeldschermen te plaatsen, op te hangen of
anderszins toegankelijk te maken.’ (172 en 174 Gemeentewet)
Dit betekent dat het zonder ontheffing niet is toegestaan tijdens de wedstrijd:
- schermen te plaatsen op de openbare weg
- schermen te plaatsen in een horeca-inrichting op dusdanige wijze
dat de wedstrijd vanaf het terras of de openbare weg te volgen is.
Daarnaast is het op grond van artikel 2.1.1.2. van de Algemene
plaatselijke verordening van de gemeente Velsen ‘verboden om in
een door de burgemeester aangewezen tijdsruimte, bedrijfsmatig
of anders dan om niet alcoholhoudende drank als bedoel in artikel 1 van de Drank- en Horecawet te verstrekken’.
Dit betekent dat in genoemde periode tijdens en direct na een wedstrijd
waarin het Nederlandse team moet spelen niet wordt toegestaan vanuit
een buitentap dan wel een horecapunt op de openbare weg alcoholische
dranken te verstrekken.
Vervolgens is het op grond van artikel 2.1.5.1. van de APV toegestaan
materialen over de straat te spannen mits dit geen gevaar oplevert
voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden
wordt gebruikt.
De materialen moeten echter:
- op een hoogte van ten minste 4,2 meter worden opgehangen (zodat
hulpverleningsdiensten hier te allen tijde onderdoor kunnen)
- stevig zijn bevestigd.
Boven doorgaande wegen is het ophangen van materialen niet toegestaan.

INVENTARISATIE T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN
‘NOORDZEEKANAALGEBIED’ EN DE ‘ZUIDERSCHEG’
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens 2 nieuwe bestemmingsplannen op te stellen voor de gebieden: Noordzeekanaalgebied & Zuiderscheg

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden: van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot
20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp
bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties.
Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burgemeester, telefoon (0255) 56 72 48.
Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur.
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.
Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van
de desbetreffende wethouders, onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp waarover men wil spreken.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u
zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer,
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugdzorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot
wethouder Annette Baerveldt,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid,
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg,
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot
wethouder Carel Ockeloen,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.
- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTS-masten
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot
wethouder Margo Bokking,
secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

en ideeën heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de
gemeente daarbij om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen
en bouwen) maar het kan ook gaan om een transformatie in het gebruik
(bijv. van werken naar wonen).
De vastgestelde 'herziene Kustvisie 2006':
Voor wat betreft het nieuw te ontwikkelen gebied rond IJmuiden aan zee
(de zogenoemde herziene Kustvisie 2006) wordt vooralsnog een apart
traject gevolgd op basis van het project ‘Kustvisie’. Het is wenselijk om
ook dit gebied in het bestemmingsplan Noordzeekanaalgebied conserverend mee te nemen en hiervoor geen apart bestemmingsplan te maken.
Het initiatief of uw reactie dient binnen 4 weken na publicatiedatum in
het bezit te zijn van de gemeente Velsen. Vervolgens zullen wij aangeven
of en op welke wijze de voorgestane ontwikkelingen bij het opstellen
van het bestemmingsplan meegenomen zullen worden.
Verzoeken die na de genoemde termijn worden ingediend, moeten in
principe wachten tot het betreffende bestemmingsplan weer wordt
herzien. Rekening moet worden gehouden met een termijn van 10 jaar.
Wilt u een initiatief indienen?
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum in te dienen
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Vermeld in uw reactie op welk bestemmingsplan uw
initiatief betrekking heeft.
Voor overige vragen met betrekking tot de bestemmingsplannen, kunt u
contact opnemen met de heer H. Sens, tel. (0255) 56 74 16, ambtenaar
gemeente Velsen.
IJmuiden, 22 mei 2008

RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER LOCATIE
COMPLEX 135, PRES. STEYNSTRAAT E.O.
OUD-IJMUIDEN
Burgemeester en Wethouders hebben op 13 mei 2008 het Ruimtelijk
Functioneel Kader voor de locatie complex 135, Pres. Steynstraat e.o.
in Oud-IJmuiden vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Dit Ruimtelijk
Functioneel Kader dient als gemeentelijke randvoorwaarde voor de
sloop/nieuwbouwplannen voor de woningen op deze locatie.
Wilt u het Ruimtelijk Functioneel Kader inzien?
Het Ruimtelijk Functioneel Kader ligt vanaf 22 mei 2008 gedurende 6 weken
ter inzage op het stadhuis, Dudokplein 1 en in de Openbare Bibliotheek,
Dudokplein 16 in IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Wilt u een schriftelijke reactie indienen?
Inspraakreacties kunnen door eenieder worden ingediend gedurende de
hierboven aangegeven periode. De inspraakreacties kunt u onder vermelding van het onderwerp ‘Ruimtelijk Functioneel Kader Pres. Steynstraat
e.o.’ richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Informatie
Voor vragen over het Ruimtelijk Functioneel Kader of de procedure
kunt u contact opnemen met mevrouw A. Spiering van de afdeling ROE,
gemeente Velsen, telefoon (0255) 56 73 49.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de
volgende kapvergunning verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
dagtekening
kapvergunning
Ossenland 29
1 berkenboom
20 mei 2008
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 gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

‘Noordzeekanaalgebied’
Het plangebied wordt globaal begrenst door:
- in het noorden: door de gemeentegrens met Wijk aan Zee (Beverwijk),
de gemeentegrens over zee, de zee-ingang, het terrein van Corus, het
bedrijventerrein Velsen-Noord tot aan de Velsertunnel;
- in het oosten: door de Velsertunnel;
- in het zuiden: vanaf de Velsertunnel door: de Parkweg, de Pontweg, de
Kanaaldijk, Sluisplein, richting IJmuiden aan zee tot aan de gemeentegrens met Bloemendaal en verderlopend over zee;
- in het westen: door de gemeentegrens over zee, het noordelijke gedeelte
van Strand Noordpier, IJmuiderslag tot aan de gemeentegrens van
Bloemendaal en een gedeelte van de gronden gelegen in Duin en
Kruidberg.
Het gebied kenmerkt zich door de zee, de stranden en de nautische
dynamiek van het Noordzeekanaal. Het karakter bestemmingsplan zal
voor dit deel van het gebied vooral consoliderend zijn. Het gebied van
de ‘Kustvisie’ zal een eigen inventarisatietraject doorlopen op basis
van het project ‘Kustvisie’.
‘Zuiderscheg’
Het plangebied wordt grofweg begrensd in het noorden door het midden
van het Noordzeekanaal, in het oosten door de N9, in het westen door
de A22 en in het zuiden door knooppunt Velsen. In Zuiderscheg zijn
drie belangrijke verkeerswegen gelegen, te weten de A22, de A9 en de
N202. De A22 ligt aan de meeste westelijke kant van het plangebied
en gaat (buiten het plangebied) onder het Noordzeekanaal door via de
Velsertunnel. De A9 ligt aan de oostkant van het gebied en gaat via de
Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal door. Het zuidelijke deel van
de Wijkertunnel valt wel binnen het plangebied. De N202/Amsterdamseweg is in het noorden van de Zuiderscheg gesitueerd en loopt langs
het Noordzeekanaal van Velsen naar Amsterdam.
Kenmerkend voor het plangebied is de aanwezigheid van recreatiegebied, een afvalverwerkingsbedrijf, een waterzuiveringsinstallatie, een
bedrijfsverzamelterrein en eerdergenoemde infrastructurele werken.
De directe aanleiding om een nieuw bestemmingsplan voor beiden
plangebieden op te stellen is gelegen in het feit dat:
- de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit het
plangebied thans in planologisch opzicht is opgebouwd te reduceren
tot één bestemmingsplan;
- diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er
wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren;
- hiermee een jurdisch-planologische regeling wordt vastgelegd die
een functionele en ruimtelijke inrichting regelt en als basis fungeert
voor een toekomstig beheer van het plangebied.
De begrenzing van hierboven genoemde gebieden kunt u bekijken via
de website van de gemeente Velsen (www.velsen.nl). Een kaart van
deze gebieden is tevens in te zien bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.
Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde bestemmingsplannen
rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen vragen wij
iedereen die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen

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

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-125-2008 De Weid 32 en 34 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van 2 woningen
BP-126-2008 Wijkeroogstraat 98 te Velsen-Noord; het oprichten van
een berging/hobbyruimte
BP-127-2008 Kanaalstraat 257 te IJmuiden; het veranderen van een trap
BP-128-2008 Oude Pontweg 184 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een
woonwagen
BP-129-2008 Oude Pontweg 186 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een
woonwagen
BP-130-2008 Zeeweg 123 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een dakopbouw
BP-131-2008 Deutzstraat 2 te IJmuiden; het vernieuwen van een
bedrijfs-/opslagruimte
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-144-2008 Langevlak 8 te IJmuiden; het plaatsen van een erfafscheiding
BL-145-2008 Kennemerstrand ong. te IJmuiden; het plaatsen van een
informatiezuil
BL-146-2008 Herculesstraat 53 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een erker
BL-147-2008 Liniepad 51 te Velserbroek; het legaliseren van een
berging/overkapping
BL-148-2008 Stelling 54 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een terreinafscheiding
BL-149-2008 Hagelingerweg 183 te Santpoort-Noord; het veranderen
en vergroten van een berging
BL-150-2008 Oosterduinweg 43 te IJmuiden; het vernieuwen van een
dakkapel (voorzijde)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot
13.00 uur) van 29 mei 2008.
BP-125-2008 De Weid 32 en 34 te Velserbroek; het veranderen en vergroten van 2 woningen
BP-126-2008 Wijkeroogstraat 98 te Velsen-Noord; het oprichten van
een berging/hobbyruimte
BP-127-2008 Kanaalstraat 257 te IJmuiden; het veranderen van een trap
BP-130-2008 Zeeweg 123 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een dakopbouw
BP-131-2008 Deutzstraat 2 te IJmuiden; het vernieuwen van een
bedrijfs-/opslagruimte
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop
alle recente informatie wordt bijgewerkt.
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ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-42-2008 Liniepad 49 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
en een prieel
BL-98-2008 Stelling 34 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
met carport
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende
zes weken ter inzage van 23 mei t/m 3 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering. (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BL-84-2008 Linie 9 te Velserbroek; het legaliseren van 3 zeecontainers
en een hekwerk (tijdelijk)
BP-86-2008 Trawlerkade 83 te IJmuiden; het oprichten van een ketenpark (tijdelijk) (t.b.v. nieuwbouw 22 units nrs. 25, 27, 29,
33, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 75, 77, 79,
83, 85 en 87)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 23 mei t/m 3 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

VRIJSTELLINGSPROCEDURE EX ARTIKEL 19 VAN
DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING IN COMBINATIE MET EEN VERZOEK TOT VASTSTELLING
VAN EEN HOGERE WAARDE IN HET KADER VAN
DE WET GELUIDHINDER.
Ten behoeve van de aanvraag om bouwvergunning voor het veranderen
van een winkel tot woning aan het Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden
(BP-29-2008) is, ingevolge de wettelijke voorschriften, een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening noodzakelijk. Daarnaast is het gebouw gelegen binnen een geluidzone
wegverkeerslawaai. Op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder
is het noodzakelijk om een Hogere waarde vast te stellen.
Het ontwerpbesluit tot het verlenen van een vrijstellingsprocedure ex
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt vanaf 23 mei 2008
zes weken ter inzage bij het bureau Vergunningen en Uitvoering. Het
ontwerpbesluit tot vaststelling van een Hogere waarde ligt vanaf 23 mei
2008 twee weken ter inzage bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) en de Milieudienst IJmond (Wijckermolen 2
te Beverwijk).
Schriftelijke of mondelinge bedenkingen kunnen gedurende zes respectievelijk twee weken na publicatie worden kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden)
of de Milieudienst IJmond (Postbus 325, 1940 AH Beverwijk).

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-26-2007 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het slopen van een voormalige smederij (rijksmonument)
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken
ingaande op de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het beroepschrift
voor het einde van deze termijn zijn bezorgd. Dit beroepschrift schorst de
werking van het besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel

van een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering van 23 mei t/m 5 juni 2008 ter inzage.
B1-3-2008
Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-55-2008 Alexander Bellstraat 29 en 29A te IJmuiden; het veranderen van de voorgevel (nr. 29) en het vergroten van
de 2e verdieping van 2 woningen
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-236-2007 Zuiderdorpstraat 4 te Velsen-Zuid; het oprichten van een
berging/prieel
BL-86-2008 Van Speijkstraat 2 te IJmuiden; het veranderen van de
achtergevel van een woning
BP-12-2008 Smidt van Gelderstraat 31 te Velsen-Noord; het veranderen
en vergroten van de 1e en 2e verdieping van een woning
BP-54-2008 Sportlaan 7 0071 te Santpoort-Zuid; het oprichten van
een recreatietuinhuis
BP-56-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen en
vergroten van een bedrijfsgebouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

AANLEGVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft aanlegvergunning verleend voor:
AL-5-2008
Duin- en Kruidbergerweg 2 te Driehuis; het aanleggen
van een tuinmuur en een trap in talud
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

garage bv

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur
van de Milieudienst IJmond het volgende bekend:
Ontwerpbesluit intrekken eerder genomen besluit
Op 28 maart 2008 is een verzoek ontvangen van B+S Recycling voor het op
grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer intrekken van de vergunning van
28 juli 2005, wegens het door verhuizing niet meer aanwezig zijn op de locatie
Eendrachtsstraat 22-24 te Velsen-Noord. De directeur van de Milieudienst
IJmond is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.
Inzage
Ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens werkuren van 23 mei tot 5 juli 2008 ter inzage bij de Milieudienst
IJmond en bij de receptie van het stadhuis.

APK Keuringen		
APK + roetmeting voor diesel

€ 37,50
€ 50,-

Ampèrestraat 27a IJmuiden
Tel. 0255-540321 Fax. 0255-540432

U wilt uw woning verkopen en
niet teveel kosten maken?
Kijk voor onze zeer gunstige
prestatie courtage tarieven
op onze website. U kunt ons
ook vrijblijvend bellen voor een
gratis waardebepaling van uw woning.
Telefoon: 023-5386364/06-42816222
Website: www.domehuisenadvies.nl
DOME HUIS & ADVIES,
GEWOON ANDERS!

Te koop:
Replica antiek poppenwagentje, 47 cm lang met kap omhoog 60 cm hg. geen speelgoed 10,-. Tel: 0255-531291
Te koop:
Tienerbureau, kl. ahorn met
blauwe lade, i.p.st., afm. 120 x
60 x 68 40,-. Tel: 0255-532231
Gevraagd:
Wie heeft er voor ons te leen:
sprookjeskleding voor volwassenen o.a. prinsessen, heksen sneeuwwitjejurken. Hoogslape tot 25,- voor Dorpsfeest. Tel: 0255-514820

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 8 juli 2008 kan tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep
worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens
een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzitter van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de
ontwerpvergunning.
Verklaring artikel 8.19 Wm
De Milieudienst IJmond heeft een melding ontvangen voor het veranderen van
de inrichting van Schlumberger Petroleum Services CV, Kromhoutstraat 26,
IJmuiden. De melding is geaccepteerd met een verklaring. De verandering
betreft het uitbreiden van de inrichting met een opslagterrein en opslagloods
aan de Maxwellstraat 16 te IJmuiden.

Beverwijk, 22 mei 2008.

Plein 1945 nr. 48, 1971 GC IJmuiden. Telefoon: 0255 - 516369

• Yamaha FZ750 motorfiets
voorzien van FZR 1000 blok,
b.j. ‘86, Km. stand 34.000,
prijs e1350,Tel. 06-41508400

Inzage
De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 24 mei tot 8 juli 2008 ter
inzage bij de Milieudienst IJmond en bij de receptie van het stadhuis.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge zienswijzen kan men
op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij
de Milieudienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van
het stadhuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond
tussen 18.00 en 20.00 uur.
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

*alleen op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei

Te koop:

Verleende milieuvergunningen
- Oliehandel Klaas de Boer b.v., een oprichtingsvergunning voor het opslaan
en afleveren van gasolie en smeerolie in een ponton, gelegen aan een
aanlegsteiger in de Vissershaven in IJmuiden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 5 juli 2008 kan tegen de verklaring door belanghebbenden schriftelijk
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond.
Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

20% korting

*

onderhoud en
reparatie van
alle merken

Zienswijzen
Tot 5 juli 2008 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren
brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond.

Inzage
De verklaring ligt tijdens werkuren van 23 mei tot 5 juli 2008 ter inzage bij
de Milieudienst IJmond.

spetterende voorjaarsaanbieding!
De gehele collectie van FRANK WALDER

Te koop:
2,5 Zitsbankje, oud rood 100,, rond vloerkleed 2 m. 75,, kleed 240 x 170 75,-, beide kleden donker rood + ecru
en blauw. Tel: 0255-520365
Gevraagd:
Accordeon, oud of defect,
haal ik gratis op voor onze hobby. Tel: 023-5639828
Te koop:
Gezichtsbruiner 10,-, personen
weegschaal 3,-, 125 voetbalplaatjes 1974 10,-, tennisracker,
dunlop 7,50. Tel: 0255-513893

Te koop:
Buiktrainer Telsell incl. videoband i.g.st 25,. Tel: 02305395368
Te koop:
Caravanspiegels, passen op alle auto’s 30,-, w. plast. regenton 10,-, 4 br. gr. kunststof ronde plantepotten, 1 koop 10,, skeelers mt. 42 met knebesch. 10,-. Tel: 0255-518425
Te koop:
Kleine buitenvoliere op
wandsteunen 200 x 60 x 46
35,-. Tel: 0255-516421

en
aanbieding

Amsterdamse
haven tot
aan de
Velserbroek?
(www.d66velsen.nl)

Belegen
Boerenkaas
€ 5,25
500 gram

Doruval

Heerlijke
Boerenbeenhergam
es
Ook super voor bij de asp
150 gram

€ 2,65

Versgebrande
doppinda’s
2,95

ndse
Een rasechte Nederla
romig.
en
ïg
eu
sm
,
tig
Pit
.
kaas
j
eri
Komt van de boerd
250 gram

€

29specjaiaalazarak

kaas

300 gram

€ 1,50

DE KAASMARKT

Kennemerlaan 42 IJmuiden - Tel. 0255-530890
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eens of oneens
Burger in de politiek

Column

“Van honderdduizend gulden kostenbesparing
tot tachtigduizend euro kosten aan mondiale
bewustwording”, hoe gek kun je het en organisaties maken.

het project Groot Helmduin, om zo de tekorten
gedeeltelijk op te vangen. Een stukje lokale ontwikkeling. Als dat zo is, zeg dat dan ook maar
gewoon. Doet de gemeente Velsen in ieder geval
aan lokale bewustwording en eigen ontwikkelingshulp.
In het bedrijfsleven heb je opzegtermijnen van
minimaal vijf of tien jaar. Dan kunnen organisaties hun toekomst tijdig veiligstellen en
hebben zo de tijd om alles te plannen. Maar
als een gemeente de woorden “formeel”
en “principebesluit” gaat gebruiken, is het
oppassen. Dan is er of politiekgewin in het spel
of het is op hele korte termijn “inpakken en
wegwezen”.
Formeel kan ik na september m’n overtollige
spullen niet meer kwijt en zal ik grofvuil moeten
bellen om dit op te halen. Maar in principe
zou ik de komende jaren ook nog mondiaal bewust kunnen worden gemaakt en aan de
Eenhoornstraat terecht kunnen.

Ons college van Burgemeester en Wethouders
heeft, bij besluit van 8 april 2008, besloten de zes
organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en
mondiale bewustwording schriftelijk te berichten
dat het gebruik van het pand Eenhoornstraat 4,
“formeel”, per 1 september 2008 eindigt en dat afhankelijk van een nog te nemen “principebesluit”
over de rol van de gemeente met betrekking tot de
ontwikkelingssamenwerking en mondiale bewustwording het verdere traject wordt bepaald.
Met andere woorden, de huur wordt per 1 september 2008 opgezegd en we kijken nog wel wat we
voor u kunnen doen. En welk traject worden we
nu weer in gesleurd?
De zes organisaties, Roemenië Transport, Cuba
connection, stichting Zlotoryja Polen, Roemenië
Hulp, stichting De Roestige Pot en Velsen voor
de Derde Wereld zijn sinds 2002 en 2003 gehuisvest in en rond de voormalige dr. Visserschool aan
de Eenhoornstraat 4 te IJmuiden. Ze verdienen
daar, door veel onbetaalbaar vrijwilligerswerk,
wat centen om diverse projecten in derdewereldlanden op te starten en te ondersteunen. Ook
worden nog bruikbare spullen, van kleding tot
meubilair, verzonden naar mensen die het hard
nodig hebben. Dit doen ze al tientallen jaren,
met hart en ziel. Zelfs zo goed dat de ReinUnie
vorige eeuw al berekende dat deze organisaties
jaarlijks een kostenbesparing, op het ophalen van

grofvuil, opleverde van minimaal honderdduizend
gulden. Een besparing die het rechtvaardigde deze
organisaties onderdak te verlenen. Is hier bij de
overdracht/verkoop van de ReinUnie geen rekening mee gehouden? Wel de miljoenen cashen en
vervolgens deze kleine kostenpost, o nee kostenbesparing, vergeten? Kosten de organisaties de
burger nu geld, omdat er onder de noemer mondiale bewustwording geld besteed zou moeten
worden en de gemeente dan kan pochen dat daar
veel geld in wordt gestoken? Of kunnen ze bij de
ReinUnie nu opeens niet meer rekenen?

Reactie’s politiek

“De Solidariteitsmarkt”
Velsen Lokaal heeft verbijsterd kennisgenomen van het plotseling
opzeggen door het College van het gebruik van het gebouw aan de
Eenhoornstraat 4 door de Solidariteitsmarkt.
Het College roept: dit jaar hebben we 15 miljoen positief resultaat;
en dan sluit je meteen een prima initiatief, gedragen door vele
vrijwilligers voor een besparing van € 80.000,00?
Eveneens roept het College dat het meer wil doen aan mondiale
bewustwording; en gelijk zetten zij die clubs op straat die hiermee
bezig zijn.
Hoe gaan we
bevorderen?

dan

de

ontwikkelingssamenwerking

Er zal toch geen sprake zijn van een dubbele
agenda? Eerst is er door de organisaties vanuit de
Sint Franciscusschool en de oude school achter de
Orionﬂat, beide nu in “ontwikkeling”, gewerkt.
Hier konden de organisaties niet meer gehuisvest
worden door de “ontwikkeling”. Een andere “ontwikkeling” dan “ontwikkelingssamenwerking”.
Nu wil het toeval dat vlak naast de oude school
aan de Eenhoornstraat het project Groot Helmduin wordt “ontwikkeld”. Hier is een tekort van
miljoenen. De pandjes aan de Eenhoornstraat
zouden naadloos kunnen worden ingepast in

Op de

ze pa

Als de organisaties in het Solidariteitsgebouw hun werk moeten
staken zijn er alleen maar verliezers:
a. de partners in de derde wereld en Oost Europa;
b. vrijwilligers die zich inzetten voor de organisaties;
c. inwoners van Velsen die nu goedkoop in het Solidariteitsgebouw
shoppen;
d. inwoners van Velsen bij wie het mondiale bewustzijn zal afnemen
omdat de verbondenheid tussen ‘hier en daar’ verdwijnt;
e. de Rein Unie die meer grof huisvuil zal moeten ophalen;
f. de gemeente Velsen die meer zwerfvuil zal tegenkomen.
De gemeenteraad zal dus naar een oplossing moeten zoeken opdat
het ‘solidariteitswerk’ voortgang kan vinden. Daarbij moet de raad
ook oog hebben voor andere organisaties in Velsen, zoals SOS Velsen
en de stichting Santpoort helpt Madras, en onderwijsprojecten
‘mondiale vorming’ die eveneens bijdragen aan de profilering van
Velsen als millenniumgemeente.

Vanuit de begrippen naastenliefde en zorg voor de zwakkeren in
onze samenleving wil het CDA een oplossing voor dit probleem. Onze
uitgangspunten zijn gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Als we deze uitgangspunten gebruiken voor
de problemen van de ontwikkelingsorganisaties van Stichting Velsen
voor de derde Wereld dan kan het CDA niet anders dan opkomen voor
deze organisaties. Temeer omdat er vele vrijwilligers bij betrokken zijn!
Het bevreemdt ons dat dit probleem niet eerder is onderkend
toen er werd onderhandeld met de HVC over de verkoop van de
afvalverwerkingsrechten van de Rein Unie. Vandaar dat wij de
problematiek aan de Eenhoornstraat wat breder willen bekijken.
Ook al vindt het CDA nog steeds dat mondiale bewustwording een
belangrijk onderdeel is bij het stimuleren van vrijwilligers om zich, via
organisaties, in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking, er moet ook
niet direct geroepen worden dat de gemeente Velsen, en dus de burger,
de huur nu wel zal betalen. Eerst zal de gemeenteraad de discussienota
ontwikkelingssamenwerking en mondiale bewustwording moeten
bespreken om te bepalen hoe om te gaan met (financiële) steun aan
organisaties. Dan zal ook blijken hoe “millenniumproof” de gemeente
Velsen werkelijk is!

Toch niet door de collegeleden reisjes langs de derde wereld te laten
maken? Nee toch!
Dat doe je juist door met dit soort laagdrempelige organisaties
samen te werken, die kleine projecten rechtstreeks kunnen steunen,
zonder dat er geld aan de welbekende strijkstokken blijft hangen.
En die bovendien juist heel veel vrijwilligers en bezoekers van de
verkoopdagen motiveren door zich voor de derde wereld in te zetten.
Kosteloos.
Dat maakt het juist zo onfatsoenlijk van het College door simpelweg
te zeggen: na september moet u wegwezen. Zonder ook maar een
alternatief aan te bieden, want dat is toch het minste wat men zou
kunnen doen?

Velsen Lokaal wil de 6 vrijwilligersorganisaties steunen in hun
rechtmatige en terechte vraag om een simpel maar geschikt
onderkomen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het College geen
andere locatie zou kunnen aanbieden.”

Ben Burger
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Nee, simpel: wij zeggen de huur op en u zoekt het maar uit. Cynisch
zou je zeggen: dit soort gedrag straalt geen betrokkenheid uit en
zo’n opstelling is een sociaal college gewoon onwaardig.

De Politiek mag het zeggen en graag snel besluiten,
naar aanleiding van een discussienota. Dat zullen
dan wel weer niet te volgen discussies worden. Of
als de politieke partijen eens de moeite nemen om
te kijken wat ze in 2003 hebben gezegd en woord
houden, is er voor de organisaties en de ReinUnie
geen vuiltje aan de lucht. Ik ben benieuwd hoe
de politieke partijen inhoudelijk reageren op
deze column. En of ze nog weten wat ze in 2003
allemaal hebben uitgekraamd, dit is te lezen op
de website www.velsen3dewereld.tk.

Het besluit van het college gaat voor de LGV tekort door de bocht.
Hergebruik van goederen is om meerdere redenen noodzakelijk
Financieel en materieel worden verschillende projecten gesteund.
Alvorens een besluit te nemen heeft de LGV behoefte aan meer zicht
op de uitkomsten van de geleverde prestaties.
Namens de LGV, G. Vosse
19 mei 2008

Om de organisaties niet te lang in het ongewisse te laten heeft het CDA
Velsen het idee om de verantwoordelijk wethouder, Arjen Verkaik, de
opdracht te geven HVC zover te krijgen dat zij de maatschappelijke
verantwoordelijkheid op zich neemt om de bestaande situatie in ere te
herstellen. De druk vanuit de gemeente Velsen op de HVC mag best groot
zijn gezien het belang van hergebruik van goederen c.q. vermindering
van “grof vuil”; onder het motto: Eerlijk zullen we alles delen!
Fractie CDA Velsen

22 mei 2008
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Beleid VSV werpt vruchten af

In Centrale Bibliotheek Velsen
Historisch informatiepunt ‘ Toen’

VSV voor derde maal
in nacompetitie
Velserbroek - VSV heeft zich afgelopen zondag voor de tweede keer
op rij geplaatst voor de finale van
de na-competitie. Nadat WSV’30 uit
verslagen werd met 1-2 werd thuis
dezelfde stand bereikt na 90 minuten. In de eerste wedstrijd had VSV
verzuimd een grotere score neer te
zetten hetgeen in de tweede wedstrijd de ploeg uit de Velserbroek
bijna op zou breken.
Voor de return waren David v.d. Brink
en Robert Schippers geschorst en
in de warming-up vielen Bob Schol
en Marcus Verdikt geblesseerd uit.
De net van vakantie teruggekeerde Rick Olthof moest daarom mede
door een blessure van Roy Schoorl
in de basis aantreden.
Voor de rust waren de clubs aan elkaar gewaagd maar waarbij keeper Mathe de Vent slechts eenmaal
handelend moest optreden moest
de keeper van WSV dit meerdere
malen doen. Schoten van de sterk
spelende Floijd Hille, Rick Olthof
en Wesley v.d. Wal keerde hij echter vakkundig. Echter op een terugspeelbal reageerde de goalie, hij
durfde de bal niet met de handen
te keren, verkeerd waardoor de 10 een feit was. Vlak voor rus kreeg
WSV een terechte rode kaart in verband met natrappen. En toen vlak na
rust goaltjesdief Marcus Verdikt een
meter voor de doellijn de bal kreeg
aangereikt door Floijd Hille leek de
wedstrijd beslist te worden.
De bal werd echter gemist en nadat WSV alles of niets ging spelen,
en ook nog eens op 1-1 kwam door
niet attent reageren van Floijd Hille,
kregen de vele VSV aanhangers het
nog Spaans benauwd. Een schot op
de paal en een bal van de lijn zorgden voor enkele hachelijke momenten. Uiteindelijk was het supersub

Henk Swier die Marcus Verdikt in
staat stelde om de 2-1 aan te laten
tekenen waarna de overwinning een
feit was en VSV zich op kan gaan
maken voor de finale tegen het favoriete ZAP. Deze ploeg werd vorig jaar nog uitgeschakeld door VSV
(lees: ijzersterke Hernan Noorman)
maar is dit jaar van een ander kaliber en wordt geleid door IJmuidenaar Cees Glas. De wedstrijd wordt
zondag 25 mei gespeeld om 14.30
uur bij LSVV te Alkmaar.
Los van de uitslag van deze wedstrijd mag worden gesteld dat VSV
de afgelopen vier jaar keihard heeft
gewerkt om het geschonden imago
weer op te poetsen. Zonder te betalen wordt er sportief al drie jaar gepresteerd met regionale spelers en
doorbrekende jeugd.
Naast het eerste is het tweede vorig jaar met alleen maar overwinningen kampioen geworden en afgelopen jaar net niet gepromoveerd
naar de eerste klasse. Jeugdige spelers als Bob Schol, Wesley v.d. Wal,
Robert Schippers, Floijd Hille, Germain Ebbeling en de nog jongere
Roy Schoorl, Donny v.d. Berg, Mitchel Boogaard, Tanju Culer en Daan
de Koning zijn de exponenten van
het beleid. Ook volgend seizoen zal
het laten doorstromen van de jeugd
weer de basis gaan vormen los van
promotie of niet.
Voor de naar Velsen vertrekkende
Dave Kalkman en de naar Stormvogels terugkerende Marcus Verdikt
komen twee nieuwe spelers waardoor de technische staf bestaande uit Peter Snoeks en oud betaald
voetballers Richard Plug en Hennie
Meijer alleen nog een laatste man
en linksbenige verdediger zoeken.
Daar hebben ze nog twee weken de
tijd voor.

Marjon de Hond opent
weertuin Zorgvrij
een verhaal over hun leven. Los het
raadsel van de insecten op en win
een kinderweerstation.
In de boerderij worden de schapen
geschoren. Kinderen tot 8 jaar kunnen in de potstal met wol knutselen. De wol is deze dag ook te koop.
Buiten op het erf is het schapenspel ‘Een jas die past’ van Bas Breemen. Acteur Eric-Jan Lens (acteur
uit Koekeloere en Huisje Boompje
Beestje) komt in de koeienstal lezen, spelen en zingen met de kinderen. Dit is om 12.00 uur, 12.45 uur,
14.00 uur en 14.45 uur.
De toegang tot de boerderij is gratis,
voor de kinderactiviteiten wordt een
kleine vergoeding gevraagd.
Rond de boerderij is een informatiemarkt, de imker van Zorgvrij is aanwezig met honingproducten en de
blaaskapel De Schuimkragen zorgt
voor een vrolijke noot.
De schaapscheerdag en alle activiteiten zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
Boerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in het recreatieschap Spaarnwoude, telefoon 023–5202828. Zie
ook www.recreatienoordholland.nl.

Strawberries wint
van Hilversum
Driehuis - De dames van Kennemer Hockey Club Strawberries hebben afgelopen zondag in hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen
met 2-1 gewonnen van het hooggeklasseerde Hilversum. Het was voor
het team van coach Simon de Hoog
de tweede overwinning op rij en de
negende overwinning in totaal dit
seizoen.
Strawberries opende de score in de
derde minuut van de wedstrijd. Ellen
Huijink scoorde fraai met een tip-in
op aangeven vanuit een vrije slag
van Daphne de Boer. In de daarop
volgende minuten was Hilversum
diverse malen kansrijk maar de verdediging van Strawberries wist een
tegendoelpunt te voorkomen. Keepster Lobke Vogt moest een aantal
keer in actie komen en Renske van
Driel maakte twee strafcorners onschadelijk door ze te blokkeren. Ongeveer tien minuten voor het einde
van de eerste helft kwam Hilversum
toch op gelijke hoogte door haar

vijfde strafcorner van de wedstrijd te
verzilveren. Er ging derhalve gerust
worden met een stand van 1-1.
In de tiende minuut van de tweede helft was er een lange solo van
Izy Bonder te bewonderen maar
haar actie strandde uiteindelijk in
schoonheid en leverde dus geen
voorsprong op voor Strawberries.
Maar ook Hilversum kwam niet op
voorsprong want dat voorkwam
Strawberriesgoalie Loke Vogt met
een reeks sterke reddingen. Ruim
tien minuten voor tijd bracht Ellen
Huijink Strawberries op 2-1 op assist van wederom Daphne de Boer in
bijna een kopie van het eerste doelpunt. In het vervolg van de wedstrijd
werd er niet meer gescoord waardoor Strawberries voor de tweede
keer op rij won en Hilversum na een
zegereeks van negen overwinningen weer eens verloor. Aanstaande zondag speelt Strawberries haar
laatste wedstrijd van het seizoen uit
in Utrecht tegen USHC. (WB)

Pieter Vermeulen Museum en erfgoededucatie
14.15 uur tot 14.30 uur:
Het nieuwe Hoogovensmuseum
14.30 uur tot 14.45 uur:
Het Forteiland
Het weekprogramma heeft het volgende te bieden:
Maandagavond 26 mei om 20.00
uur: Genealogie voor beginners.
Wie meer wil weten over de voorouders. Kees Heemskerk van de Genealogische Vereniging Kennemerland
vertelt hier over, na de pauze kunnen de deelnemers zelf aan de slag.
Dinsdagmorgen 27 mei, 3 en 24 juni om 10.00 uur: Autobiografisch
schrijven. Annemieke Schoen leert
de deelnemers de fijne kneepjes
van het autobiografisch schrijven.
Woensdagavond 28 mei om 20.00
uur: Moegdreek Tarpen / Omgekeerd Praten. Het omgekeerd praten van Velsen is uniek in Nederland. Archivaris Jan Suurmond vertelt over de achtergronden van deze uitstervende taal, slechts enkele
mensen kunnen het spreken.
Donderdagavond 29 mei om 20.00
uur: Archeologie. Gemeentearcheoloog Wim Bosman geeft een introductie, Jan Morren vertelt over Waterland en over Romeinen.

Nova Zembla

Ruïne van Brederode vol verhalen
Santpoort-Noord - Komend weekend, zaterdag 24 en zondag 25 mei
vindt op diverse plekken in Kennemerland het Kennemer Verhalenfestival plaats. In Velsen op 25 mei
in de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid.
Deze middag zullen Kitty Hieltjes,
Henriette Dekkers, Piet Paree en
Maartje Keunen de luisteraars van
jong tot oud meenemen de wereld
van de verhalen in, die zich in of
rond de Ruïne kunnen hebben afgespeeld.
Tussen de verhalen door speelt het
saxofoonkwartet Nova Zembla.
Maartje vertelt samen met Nova
Zembla het bekende muzikale verhaal van Peter en de Wolf.
Elk heel en half uur start een verhaal, beginnend om 13.00 uur. De
middag eindigt om 16.00 uur.

De entree voor de Ruïne bedraagt
1,50 euro voor kinderen tot 12 jaar
en 3 euro voor alle andere bezoekers. Museumjaarkaarthouders gratis.
Verder is er op 24 mei een verhalentocht langs diverse Haarlemse Hofjes tussen 13.30 uur en 16.30 uur en
worden er verhalen verteld in het
Ned. Hervormde kerkje in het centrum van Heemskerk tussen 14.00
uur en 16.00 uur. Op 25 mei wordt
ook verteld in het Ned. Hervormde
kerkje in Castricum tussen 14.00 uur
en 16.00 uur.
Alle verhalen worden afgewisseld
met muziek van diverse groepen.
Zie voor nadere informatie de website: http://vertel.nhca.nl.
Het Kennemer Verhalenfestival
wordt financieel mogelijk gemaakt
door het Prins Bernardfonds.

Cameretten finaletournee
2007 in Witte Theater

De weertuin

Velsen-Zuid - Zondag 25 mei
wordt tijdens de schaapscheerdag
de vernieuwde weertuin bij Informatieboerderij Zorgvrij feestelijk geopend. Om 11.00 uur verricht weervrouw Marjon de Hond de opening
door een symbolische weersteen op
te hangen. Alle kinderen mogen dan
een ballon de lucht in laten. Komt
jouw ballon het verst dan krijg je
een mooi kinderweerstation.
De afgelopen maanden heeft de
tuin een flinke opknapbeurt gehad.
Met verschillende weerinstrumenten als een regenmeter, windmeter,
barometer en thermometer kunnen
kinderen en volwassenen meer te
weten komen over het weer. In de
weertuin staat een insectenhotel.
Hier nestelen de insecten die in de
weertuin voorkomen.
Na de opening door Marjon de
Hond zijn er de hele dag diverse
activiteiten in en rond de boerderij.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen met
een weer doe-kaart een zonnewijzer en een insectenhotel maken en
het weer in de weertuin ontdekken.
Insecten rond de boerderij vertellen

IJmuiden - Zaterdag 24 mei gaat in
de centrale bibliotheek het historische informatiepunt ‘Toen’ van start.
Daar is op diverse manieren informatie over de geschiedenis van Velsen te vinden. Ook gaat dan de site www.toenvelsen.nl de lucht in. Er
is een wisselende programmering
en na de start worden in de bibliotheek een week lang diverse activiteiten georganiseerd. Zaterdag is er
van 11.00 uur tot 16.00 uur een historische informatiemarkt. Hier zullen onder andere de musea, de historische kringen en bijna alle andere verenigingen en erfgoedinstellingen aanwezig zijn met een informatiestand. Ook zijn er de hele dag
minilezingen. Het programma is als
volgt:
11.30 uur tot 11.45 uur:
Omgekeerd praten
11.45 uur tot 12.00 uur:
Stand van zaken rond Beeckestijn
12.00 uur tot 12.15 uur:
Archeologie
12.45 uur tot 13.00 uur:
Herdenking slachtoffers oorlogen
13.00 uur tot 13.15 uur:
Genealogie voor beginners
13.15 uur tot 13.30 uur:
De Velserdijk
14.00 uur tot 14.15 uur:

IJmuiden - Donderdag 22 mei om
20.30 uur wordt het Cameretten finaltournee gehouden in het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden.
(Hans) Teeuwen & Smeenck, Theo
Maassen, Plien & Bianca, Brigitte
Kaandorp, Hans Liberg, Ernesto &
Marcelino, Niet Schieten, Schudden, Herman Finkers, Purper, Bert
Klunder, NUHR, Kommil Foo, Richard Groenendijk, Arie & Silvester,
Ivo de Wijs, Marnix Kappers, Don
Quishocking, Ronald Goedemondt,
Onno Innemee, Stef Bos, Jaap Mulder, Alex d’Electrique, Eric van Sau-

ers, Rob Urgert, Martijn Oosterhuis,
Alex Klaasen & Martine Sandifort,
Ruben (Nicolai) & Nathan, Bert Visscher, Paul de Leeuw, Marc-Marie
Huijbregts.
Allemaal waren zij ooit finalist van
het cabaretfestival ‘Cameretten’. In
deze finaletournee ziet u de finalisten van ‘Cameretten 2007’. Het Rotterdamse ‘Cameretten’ is samen
met het Leids Cabaretfestival de belangrijkste kweekvijver voor Nederlandse cabaretiers. Zie ook www.
cameretten.nl of www.tricolour.nl.
Toegang 11 euro, of 9 euro met WTpas.

De jongeren van de theaterschool tijdens de openbare repetitie

Open Huis Kunstencentrum
IJmuiden - Er was weer veel te
doen, te zien en te horen in het Kunstencentrum afgelopen zaterdag, tijdens het open huis. Een jongen ontlokt tonen aan een klarinet, in een
andere ruimte heeft een kind voor
het eerst een gitaar in handen. ,,Je
moet op het puntje van je stoel gaan
zitten, met je been op het krukje en
de gitaar stevig tegen je aan’’, zegt
de leraar. Een andere jongen gaat
bijna schuil achter een cello, het instrument is haast even groot als hijzelf. Er klinken pianoklanken en bij
de zanglerares worden toonladders
gezongen. In de kleedkamer staat
Saskia pasjes te oefenen, zij gaat zo
optreden met haar groep free style.
Een groep meisjes van het klassieke ballet lopen in prachtige rokken
rond. In de grote zaal is een openbare repetitie van de theaterschool. Ze
laten gedeeltes van ‘Grease’ zien.
Het is een feest om naar ze te kijken.
De tonen van het lied ‘Tell me more’
klinken door de ruimte en de jongeren dansen met veel energie en enthousiasme. Ze hebben er duidelijk
plezier in, er worden zelfs radslagen
gemaakt. Docente Aga de Wit geeft
langs de kant aanwijzingen. ,,Niet te
snel praten. Waar is je klingeltje? Je
bent je klingeltje vergeten’’, roept ze.

Even later: ,,Geert speelt even Sandy omdat Sandy er niet is. En Sandy
loopt boos af, goed zo Sandy.’’ Dan
staat ze enthousiast midden in de
groep, om de danspassen voor te
doen.
Nanne (11) speelt de hoofdrol, Danny. ,,Ik hou van toneelspelen en van
improviseren. Het is niet moeilijk,
want Aga doet het voor. Ze laat zien
hoe het moet en dat snap ik altijd
meteen’’, zegt hij. Lisalotte is 11 jaar,
net zoals Mike en Noah. Ze zitten
bij elkaar op school en nemen daar
vaak samen teksten door of ze oefenen de danspasjes.
,,Ik wordt helemaal gelukkig van toneelspelen en dansen’’, verzucht Lisalotte. ,,Aga is een leuke juf en het
is een leuke groep, we hebben het
heel gezellig met elkaar. We steunen
elkaar ook.’’
Ze legt uit: ,,Laatst was er iemand,
die werd gepest op school. Daar
hebben we over gepraat met elkaar.
Hier maak je snel vrienden, dus die
was blij dat hij elke zaterdag hier
naar toe kon.’’
‘Grease’ van de theaterschool van
het Kunstencentrum is op 21 juni te
zien in de centrale bibliotheek. Dan
zal ook het kinderkoor Caramba optreden. (Carla Zwart)

Veel belangstelling voor de fraai ingerichte modelwoning

Modelwoningen in De Komeet
IJmuiden - Op de plek van het
voormalig cultureel centrum en in
het verlengde van de Lange Nieuwstraat is inmiddels de woontoren De
Komeet verrezen. Een gebouw van
maar liefst 40 meter hoog dat in totaal 60 driekamerappartementen
gaat omvatten. De woontoren gaat
onderdeel uitmaken van het stadspark IJmuiden. Dit stadspark bevindt zich op het huidige Moerberg- en Gijzenveltplantsoen. Het
stadspark moet uitgroeien tot de
belangrijkste groenvoorziening binnen IJmuiden. De Komeet telt twaalf
woonlagen met op elke woonlaag
vijf driekamerappartementen.
Op de bovenste verdieping wordt
een daktuin aangelegd van maar
liefst 400 m2 die met de lift bereikbaar is en waarvan alle bewoners
gebruik kunnen maken. Het is de
intentie om op de begane grond
een groepspraktijk voor huisartsen

te realiseren. Tevens komt er onder
het gebouw voor de bewoners een
parkeerkelder.
Om de nieuwe bewoners en belangstellenden gelegenheid te geven een goede indruk van de appartementen te geven vond afgelopen
donderdag de feestelijke opening
plaats van een tweetal ingerichte modelwoningen. Men heeft voor
deze opzet gekozen om toekomstige
bewoners en belangstellenden een
beter idee te geven van de ruimte
en de indelingsmogelijkheden die
de appartementen bieden wat voor
veel mensen beter werkt dan te proberen een indelingsplaatje in een
verkoopbrochure te begrijpen.
Deze opzet is goed geslaagd en
geeft de bezoekers een prima indruk van de ruimte die de appartementen bieden waarbij het ruimtegevoel door de hoge plafonds nog
extra wordt versterkt.

Magische heropening
bij Kerbert Dierentehuis
IJmuiden - Het Kerbert Dierentehuis viert zaterdag 31 mei van 11.00
tot 16.00 uur de heropening. Het
belooft een groot feest te worden!
Het asiel aan de Heerenduinweg in
IJmuiden is flink verbouwd en heeft
zo de opvangcapaciteit voor honden
en katten uitgebreid. Ook krijgt het
Kerbert Dierentehuis op deze speciale dag het kwaliteitskeurmerk
‘Erkend Asiel’ uitgereikt uit handen

van de directeur van de Dierenbescherming. Op deze feestelijke dag
kan iedereen het Kerbert Dierentehuis en de asieldieren bekijken
en worden er vele leuke activiteiten georganiseerd. Zo staan er diverse kraampjes, kunnen kinderen
geschminkt worden, wordt er een
speurtocht georganiseerd en zal illusionist Hans Klok het asiel op magische wijze officieel heropenen.
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Donderdag 22 mei
Aquarellen van Thea Smits-Stravers in Velserduin, Nic. Beetslaan
in Driehuis. Dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot 20.00 uur. Expositie duurt tot en met 15 juli.
Expositie aquarellen van Afra Meinema in De Hofstede, Aletta Jacobstraat 227 in Velserbroek. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur en zondag van 11.30 tot 13.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 18.45: The
Banishment. 19.00: Paris. 21.30: I’m
Not There. 21.45: Lars and the real
girl.
Informatieavond ‘Waar loopt men
als slechthorende’ in het Broederhuis, Nagtzaamplein 67 Haarlem.
Aanvang 19.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Spelen met Vuur.
Gratis proefles bij Iber lenque Taal
en Cultuur BV, Zaanenstraat 18 in
Haarlem. Vanaf 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Claudia de Breij in ‘iClaudia’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Cameretten, finaletoernee. Aanvang 20.30 uur.
Laat in de duinen. Excursie vertekt om 20.30 uur vanaf de voordeur
van duincentrum De Zandwaaier in
Overveen. Aanmelden verplicht via
www.npzk.nl of 023-5411129.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: Kleine zaal: Timesbold en Sleepingdog.
20.30 uur. Toegang 10,-. Café: Subbacultcha! presenteert Valgeir Sigurdsson. 23.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 23 mei
Kienmiddag in wijkcentrum Europawijk, Laan van Berlijn 1 Haarlem.
Aanvang 14.00 uur. Toegang 1,50.
Filmschuur Haarlem: 16.30/21.45:
Lars and the real girl. 16.45: Die Fälscher. 18.45: The Banishment. 19.00:
Paris. 21.30: I’m Not There.
Praagprogramma ‘Gebeurt er, Gebeurt er...’ vanuit de Philharmonie
Haarlem. Tussen 19.00 en 20.00 uur.
Swingsteesjun Feestje, station
Haarlem, Wachtkamer 2e klasse,
peron 3a. Van 20.00 tot 01.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Lieve Kitty.
Stadsschouwburg Velsen: Jan
Rot en Annie Berini op countryavontuur. Aanvang 20.15 uur.
Vocaal Kwartet La Música in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15 uur.
Bijdrage in de onkosten wenselijk.
Hetty Jansen in de Haarlemse
Janszkerk, Janszstraat Haarlem.
Aanvang 20.15 uur. Kosten 10,-.
Witte Theater, Kanaalstaat 257
IJmuiden: ‘The Kite Runner’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 24 mei
VanDeldenMode straatvoetbaltoernooi op Plein 1945 in IJmuiden.
Van 09.30 tot 18.00 uur.
Open dag Fast Flying Ferries op het
Pontplein, Velsen-Zuid, van 11.00 tot
16.00 uur. Op deze dag kom je alles
t weten over de draagvlegelboot en
krijg je de kans om een keer gratis mee te ‘vliegen’ met de Fast Flyin Ferry!
Opening historisch informatiepunt
‘Toen’ in de Centrale Bibliotheek
Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van
11.00 tot 16.00 uur. Tevens gaat op
deze dag de nieuwe website ‘Toen’
de lucht in www.toenvelsen.nl.
Struinen en jutten aan zee. Vertrek 11.00 uur vanaf ingang Parnassia, Zeeweg, bloemendaal aan
Zee. Aanmelden verplicht via 0235411129 of www.npzk.nl.
HFC Haarlem organiseert ‘Oude
Garde Toernooi’ en ook een penaltytoernooi. De eerste wedstrijd wordt
gespeeld om 11.00 uur. Om 16.30
wordt de finale gespeeld.
Bigband Seabreeze staat op bibband festival in Hoofddorp ‘Meerjazz’, paviljoen A om 12.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 12.00: La Antena Rotterdam en Route. 12.30:
Operation Filmmaker Rotterdam en
Route. 14.25: Go wit Peace Jamil Rotterdam en Route. 14.45: Short Films
Rotterdam en Route. 16.30: Happy
Desert Rotterdam en Route. 16.45:
Help Me Eros Rotterdam en Route.
18.45: The Banishment. 19.00: Paris.
21.30: I’m Not There. 21.45: Lars and
the real girl.
Gratis proefles bij Iber lenque Taal
en Cultuur BV, Zaanenstraat 18 in
Haarlem. Vanaf 12.30 en 13.30 uur.
Workshop pijnbestrijding van 13.00
tot 16.00 uur. Kosten 45,-. Nicky’s
Place, Van Oosten de Bruynstraat
Haarlem.
Kennemer Verhalenfestival in diverse Haarlemse Hofjes tussen 13.30
en 16.30 uur en er worden verhalen
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verteld in het Ned. Hervormde kerkje in het centrum van Heemskerk
Tussen 14.00 en 16.00 uur.
Try-out musical ‘Ontdekking van
Haarlem’ door de Letterlievende
Vereniging J.J. Cremer bij molen De
Adriaan. Om 14.00 en om 15.30 uur.
Toegang gratis.
Dartstoernooi bij Full Speed, Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid. Aanvang
20.00 uur. Inschrijven 3,50.
Toneelschuur Haarem: 20.00 uur:
Lieve Kitty.
Salsa Station Haarlem, perron 3a,
wachtkamer 2e klasse. Van 20.00 tot
01.00 uur. Toegang 5,-. Proefles beginners 20.00 uur. Workshop gevorderden van 20.30 tot 21.00 uur.
Swingsteesjun Dance Classics,
station Haarlem, Wachtkamer 2e
klasse, peron 3a. Van 20.00 tot 01.00
uur.
Eindstuif ORO o.l.v. Frits Meijer. Van
20.30 tot 23.30 uur. HZW, Kamerling
Onnesstraat 83 Haarlem.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: The Bintangs en (misschien) Mad Mill. I.h.k.v. 30 jaar
Beeckestijn Pop. Aanvang 21.00 uur
De band Swel in café Cheers, Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 21.00
uur. Toegang gratis.
Stilte-excursie in het bos Leyduin.
Van 22.00 tot 23.30 uur. Aanmelden
verplicht via 0251-362762.
Taste-it! in de Lichtfabriek Haarlem.
Zie voorverkoop kaarten www.easyticket.nl

Zondag 25 mei
Koopzondag in de Cronjé in Haarlem.
Religieuze bijeenkomst in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Thema: ‘Over wat je ontvangt en
doorgeeft. Aanvang 10.30 uur.
Opening Weertuin, schaapscheerdag en Kinderexcursie IVN bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg
Velsen-Zuid. Aanvang 11.00 uur.
Motorclub YCC zoekt oma’s om in
het Guinness Book of Records te komen. Verzamelen 11.00 uur bij Café
Studio, Grote Markt in Haarlem.
Pim Mulierloop. De startlocatie is
sportpark Groeneveen in Santpoortt-Noord. Vanaf 11.00 uur.
Vlinders in de duinen. Vertrek
11.30 uur bij de balie van duincentrum De Zandwaaier, Zeeweg Overveen. Aanmelden verplicht via 0235411129 of www.npzk.nl.
Koffieconcert Velser Gemeenschap
en Cigale in het Fidelishof IJmuiden.
Aanvang 12.00 uur.
Dag van het Park in het Schoterbos. De dag wordt geopend door
wethouder Maarten Divendal om
12.00 uur.
Gratis toegang Artisklas tijdens
Dag van het Park. Van 12.00 tot
18.00 uur.
Asfalttoernooi op het Zwanebloemplanstoen in Velserbroek. Eerste wedstrijd 13.00 uur.
Kennemer Verhalenfestival in de
Ruïne van Brederode SantpoortNoord. Elk heel en half uur start een
verhaal, beginnend om 13.00 uur.
De middag eindigt om 16.00 uur.
Ook worden er verhalen verteld in
het Ned. Hervormde kerkje in Castricum. Tussen 14.00 en 16.00 uur.
Lezing over restauraties schilderijen Jan de Bray in het Frans Hals
Museum in Haarlem. Aanvang 14.00
uur. Toegang: entree museum.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Die Fälscher. 14.30/18.45: The Banishment.
16.15/19.00: I’m Not There. 19.00:
Paris. 21.45: Lars and the real girl.
Lezing over de overgang naar de
vijfde dimensie in Nicky’s Place, Van
Oosten de Bruynstraat 60 Haarlem.
Aanvang 14.15 uur. Toegang 7,50
euro.
Oecumenische viering in en rond
het gebouw van scouting-groep
M’Hlala Panzi, Stumphiusstraat in
Beverwijk. Aanvang 15.00 uur.
Concert met Die Haerlemsche
Musickamer, o.l.v. André Kaart in
de Evangelisch Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 20 Haarlem. Aanvang
15.00 uur. Toegang 12 of 15 euro.
Presentatie van het dichtbundel
‘Op het leven...!’ van Rose Alahyarian-de Jong. De Lichtfabriek, Minckelersweg 2 Haarlem. Er is live muziek en er zal worden voorgedragen door onder andere Nafiss Nia
en Dieuwertje Blok. Van 16.00 tot
18.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyerconcert met Jaap en
de Rest, 17.00 uur. Toegang gratis.
Afrikaanse dag op station Haarlem. Stichting Pitanga viert 12,5-jarig bestaan. Aanvang 13.30 uur. Om
1700 uur kunt u deelnemen aan een
buffet met diverse Afrikaanse gerechten. Om 18.30 uur begint Buddha Dance. Reserveren is noodzakelijk via www.swingsteesjun.nl.

Dinsdag 27 mei
Grote rommelmarkt in Zorgcentrum Schoterhof, Plesmanplein 10
Haarlem. Van 10.00 tot 15.30 uur.
Laat uw botdichtheid meten bij
centrum Adity, De Rijpstraat 1a
IJmuiden. Kosten consult inclusief
de botmeting 30,-.
Psy Café Haarlem in Café Het Wapen van Bloemendaal, Zijlvest 1a
van 17.00 tot 19.00 uur. De toegang
is gratis.
Filmschuur Haarlem: 18.45: The
Banishment. 19.00: Paris. 21.30: I’m
Not There. 21.45: Lars and the real
girl.
Informatieavond over Leonardoonderwijs, 19.30 uur Hogeschool
INHOLLAND, Pabo Haarlem, 1e
verdieping, Bijdorplaan 15 Haarlem.
Informatieavond over alcoholverslaving bij de Brijder Verslavingszorg, Spaarne 106 Haarlem. Van
19.30 tot 22.00 uur.
Informatieavond Prostaatkankerpatiënten en hun naasten in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Van
19.30 tot 21.45 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
A Streetcar Named Desire try-out.
Stadsschouwburg Velsen: Droog
Brood speelt ‘De Kip met de Gouden
Enkels’. Aanvang 20.15 uur.
Stadsorgelconcert
met
Dick
Koomans in de Grote St. Bavokerk,
Oude Groenmarkt Haarlem. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 28 mei
Nationale Straatspeeldag in de Assendelverstraat in Haarlem (13.0016.00) en de Abelenstraat in IJmuiden (13.30-16.30).
Sluitingsmiddag bij NVVH-Vrouwennetwerk om 14.00 uur in De
Herberg, Westerhoutpark 46. Met
bingo.
Filmschuur
Haarlem:
14.30:
Die Fälscher. 15.30/19.00: Paris.

16.30/21.45: Lars and the real girl.
18.45: The Banishment. 21.30: I’m
Not There.
Diner pensant over Tijd in de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat
22 Haarlem. Aanvang 18.00 uur.
Rondleiding langs de bunkers van
kustbatterij Heerenduin. Aanvang
19.00 uur. Kosten 6,-. Aanmelden
via www.wn2000.nl, rondleidingen@
wn2000.nl of 023-5747424.
Meezingavond in buurtcentrum
De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Eerste HaarlemNightSkate. Start
20.00 uur vanaf de Kunstijsbaan
Kennemerland. Deelname is gratis.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
A Streetcar Named Desire try-out.
20.30 uur: Hotel Midlife.
Stadsschouwburg Velsen: Alfred
van den Heuvel in ‘De Flat van Jet’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstaat 257
IJmuiden: ‘The Kite Runner’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 29 mei
Filmschuur Haarlem: 18.45: The
Banishment. 19.00: Lars and the real
girl. 21.15: I’m Not There. 21.45: Funny Games U.S. Première.
Het Nova College en de Stadsbibliotheek Haarlem laten u zien hoe
apparaten (b.v. hoe werkt de kaartjesautomaat op het station) werken.
Aanvang 19.30 uur, Stadsbibliotheek, Gasthuisstraat 32 Haarlem.
N.O.G. Muziektheater zoekt leden.
Auditie voor solistisch optreden en
stemtest voor diegenen, die niet
weten bij welke stemsoort ze horen,
vindt plaats in zaal 1 van de Pinksterkerk, Camplaan 18 Heemstede.
Vanaf 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
A Streetcar Named Desire Première.
20.30 uur: Hotel Midlife.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Het
Huiskameronweer, 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat IJmuiden: Shantyfestival, 20.30 uur.

Geslaagd Rabobank seminar
over juridische en fiscale zaken
Regio - Bijna honderd klanten van
Rabobank Velsen en Omstreken
hebben de mogelijkheid aangegrepen om zich aan de hand van praktijkvoorbeelden bij te laten praten
over juridische en fiscale zaken. In
de zaal van brasserie De Wildeman
hielden voormalig notaris Adriaan
Koopmans (tegenwoordig werkzaam als mediator) en adviseur particulieren René van der Linden van
de Rabobank uiterst boeiende presentaties.
De Rabobank vindt het belangrijk
om haar klanten op de hoogte te
houden van ontwikkelingen in de financiële wereld. Mede daarom werd
besloten om een seminar over juridische en fiscale zaken te organiseren. Iedereen krijgt immers vroeg of
laat met deze thema’s te maken.
Voor de bijeenkomst op maandagavond 19 mei werden alleen klanten
uit Velserbroek en Santpoort uitgenodigd. Bijna honderd klanten lieten

weten dat zij het seminar graag wilden bezoeken. Daarmee werd ruimschoots aan de verwachtingen voldaan.
Adriaan Koopmans vertelde op meeslepende wijze over de relatie tussen geld en samenleven. Hij maakte daarbij sprongetjes naar erfrecht,
testamenten en samenlevingscontracten. Koopmans drukte de aanwezigen op het hart dat het belangrijk is om deze zaken met de notaris of de bank te regelen. René van
der Linden ging dieper in op volmachten, betaalrekeningen en hoe
de Rabobank omgaat met het overlijden van klanten. Het programma
werd afgesloten met een informele
borrel.
Het succes van het seminar is voor
de Rabobank aanleiding om meer
van deze bijeenkomsten te organiseren.
Voor vragen kunt u terecht bij Rabobank Velsen en Omstreken, telefoon
023-5133500 of e-mail clientenadvies@velsen.rabobank.nl.

Iber Lenqua Taal en Cultuur BV

Leren: een feest voor het leven

Supporters Telstar maken
gebaar naar Haarlem-fans
Haarlem - Voorafgaand aan de
vriendschappelijke wedstrijd tussen HFC Haarlem en HFC EDO, die
op woensdag 7 mei in het Haarlem-stadion werd gespeeld, werd er
door de supportersvereniging van
HFC Haarlem gecollecteerd om geld
bij elkaar te krijgen voor een nieuw
supportershome. Een nieuw home
is noodzakelijk nadat het huidige
home compleet verwoest werd door
een brand.
Bij de wedstrijd was ook een delegatie van de supportersvereniging
Telstar aanwezig om de Haarlemsupporters een hart onder de riem
te steken. Bovendien overhandigde
Peter Baars van supportersvereniging Telstar een fraaie foto aan de
voorzitter van de Haarlemse supportersvereniging, Pieter-Anne Wever. De foto, ingelijst tegen een
rood-blauwe achtergrond, is gemaakt in het seizoen ‘67/’68 tijdens

de wedstrijd Telstar-HFC Haarlem in
de eerste ronde van de KNVB beker (2-0).
,,We hopen dat er snel weer een
nieuw supportershome komt voor
de Haarlem-supporters, dat hoort
er gewoon te zijn. Op het moment
dat er zoiets gebeurt als een brand,
telt rivaliteit even niet meer en moeten we elkaar ondersteunen. Daarom hebben wij dit gebaar gemaakt,”
vertelt Peter Baars. ,,Een fantastisch
initiatief, dat wij heel erg waarderen,”
laat Pieter-Anne Wever weten, ,,Dit
seizoen zijn beide derby’s gespeeld
zonder publiek en dan kun je eigenlijk niet meer over een derby spreken. We willen dit moment dan ook
meteen aangrijpen om daar tegen te
protesteren. Want ook al zijn we elkaars sportieve rivalen, we hebben
elkaar wel nodig om leuke, sfeervolle en spannende derby’s te kunnen
spelen.’’ (foto: Serge Meijer)

Haarlem - Iber Lenqua Taal en Cultuur BV aan de Zaanenstraat 18
heeft in het kader van het 17-jarig
bestaan twee open dagen, waar iedereen van harte welkom is.
Donderdag 22 mei vanaf 20.00 uur
en zaterdag 24 mei vanaf 12.30 uur
en 13.30 uur is er de mogelijkheid
om een gratis proefles te volgen.
Voor wie altijd al Engels had willen
leren of een cursus Spaans of `italiaans voor op vakantie had willen
doen. Die kan ervaren hoe Iber Lenqua creatief en inspirerend lesmateriaal verzorgt.
In de ochtend van 24 mei is er in het
trainingscentrum een diplomauitreiking. Ook cursisten die het afgelopen seizoen, via een reintergratiebureau, de cursus ‘ Nederlands in
de praktijk’ hebben gevolgd, ontvangen deze ochtend hun diploma.

Vanwege het grote animo is Iber
Lenqua nog steeds op zoek naar
vrijwilligers die het Nederlands met
deze cursisten in de praktijk willen
oefenen door middel van bijvoorbeeld een bezoekje aan de markt of
bibliotheek. Zij kunnen zich melden
op de open
dagen of contact opnemen via onderstaand
telefoonnummer
of
Emailadres.
Er is tevens informatie over alle cursussen, zoals particuliere conversatielessen, intensieve spoedopleidingen en commercieel gerichte
avondopleidingen. Dit allemaal in 17
verschillende talen.
Iber Lenqua Taal en Cultuur BV
is telefonisch bereikbaar via 023
5389849, Email: manine@iberlenqua.nl. Manine Koetsier staat graag
voor u klaar.

Derick zingt op verjaardag

Maandag 26 mei
Gratis ruit repareren Automark,
Vestingplein van 09.00 tot 17.30 uur
in Velserbroek.
Gratis cursus verkeersregelaar georganiseerd door SportSupport i.s.m.
politie Kennemerland. Van 19.00 tot
21.00 uur kantoor SportSupport, Generaal Spoorlaan 2 Haarlem.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Paris.
19.15: Marie Antoinette MoviZone.
21.30: I’m Not There. 21.45: Lars and
the real girl.
Woon, zorg en welzijnscafé in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in
Velserbroek. Thema: ‘Dementie’. Van
19.30 tot 21.30 uur.

Adriaan Koopmans beantwoordt vragen tijdens het seminar juridische en fiscale zaken van Rabobank Velsen en Omstreken

Aanhanger als kraamkamer

Pimpelmees nestelt in wiel
Velsen - De familie de Graaf is tijdelijk wat minder mobiel, zeker wat de
zwaardere lasten betreft. Maar toch blijven zij er heel rustig onder, want zij
genieten er ook van dat het wiel van hun aanhanger momenteel in gebruik
is als kraamkamer van een pimpelmeespaartje. Paps en mams vliegen de
hele dag af en aan om hun kroost te verwennen met lekkere hapjes als wormen en insecten. En pas als alle jongen zijn uitgevlogen kan de familie de
Graaf de weg weer op. (foto: René de Graaf)

Velserbroek - Afgelopen zaterdag
was er een exclusief en intiem optreden van Derick in Velserbroek.
Derick was onlangs nog te zien in
‘De wereld draait door’ met zijn single ‘Laat me’. Een fan van Derick, die
bijna jarig was, had een weddenschap met de manager van de zanger. Als de jarige 25 cd’s wist te verkopen in een weekend dan zou Derick een optreden verzorgen op zijn
verjaardag. CD-winkel North End
van het Marsmanplein ondersteunde de actie en zorgde dat de cd’s er
op tijd waren.
Uiteindelijk werden er 31 cd’s verkocht en dus kwam Derick de verjaardag muzikaal opluisteren. De-

rick maakt SoulNL; Nederlandstalige soul met een internationaal geluid. Hij bracht van zijn cd ‘Zwart
Zaad’ o.a. de nummers ‘Toeters en
bellen’, ‘’t Kan me niet schelen’ en
uiteraard ‘Laat me’ ten gehore Dat
laatste nummer is een cover van
Ramses Shaffy.
De aanwezigen op het feest genoten zichtbaar en zongen het refrein
van het nummer ‘Beestjes’ uit volle
borst mee.
Op 6 juni wordt de cd ‘Zwart Zaad’
van Derick officieel gepresenteerd
in café Bitterzoet in Amsterdam.
Meer informatie over Derick en de
cd-presentatie is te vinden op www.
derickstad.nl

Eiken vloeren, massieve planken, parket, laminaat

www.vinkvloeren.nl

ASSENDELFT-PURMEREND-HAARLEM
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Te koop:
Skottelbraai op 3-poot z.g.a.n.
40 euro.
Tel. 023-5288829
Te koop:
V. bumper Peugeot 406 z.g.a.n.
75 euro. Auto hondenrek 15 euro. L. grijze lamellen div. afm. 5
euro p.st. Sony cass.deck prof.
20 euro. TV wandsteun nw. 15
euro. Orig. laptoptas nw. 20
euro.
Tel. 023-5471967
Te koop:
Citruspers,koffieapp., strijkijzer 25 euro. Philips ijsmachine z.g.a.n. 25 euro. Bilj. balset
z.g.a.n. 30 euro. Olympia racefiets wit 45 euro. Fisher Price
loopauto 15 euro. K. lessenaar
15 euro.
Tel. 023-5471967
Gevraagd:
Oude barometers defect geen
bezwaar.
Tel. 023-5293991
Te koop:
Zitverhoger Römer Zoom 412 jaar (17-36 kg) 17,50 euro. Skateboard met inklapbare beugel v.a. 3 jr. 12,50 euro.
Fietszitje achter 10 euro. Kleuterschommel nw. 15 euro. Reddingsvest Besto 15-20 kg en 1015 kg 15 euro. Shorty surfpak 68 jr. 15 euro.
Tel. 023-5476881
Te koop:
Kl. tv Loewe 51 cm werkt prima
30 euro.
Tel. 06-4139905
Te koop:
2 bistro stoeltjes wit nw. 10 euro. Glazen tafel op wieltjes h.63
doorsnee glas 43 10 euro. Hoge
rieten stoel 10 euro.
Tel. 023-5296434
Te koop:
Tv draaitafel inbouw nw. 25 euro. Vijverlamp 10 euro. Vijverpomp kpl. 15 euro.
Tel. 023-5283191
Te koop:
Elektrische dubbele borstkolf,
merk Medela, incl. 2 bijbehorende flesjes en 6 extra flesjes en 2 pr. nw. niet gebruikte borschscilden à 33 euro p.p.
70 euro.
Tel. 023-5281144/06-24656429
Te koop:
Frituurpan merk Delonghi 1200
watt Easy Clean 8 euro. Kooi
voor marmot 6 euro. Vissenkom
3 euro. 20 cass.bandjes 1 euro.
Tel. 023-5282857

22 mei 2008

Actie

Actie

Actie

Maandag in Velserbroek:

GRATIS* RUIT REPAREREN
Maandag 26 mei
van 09.00 tot 17.30 uur
op de parkeerplaats
van het Vestingplein
in Velserbroek
Let op de gele tent en gele bus van Automark
Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping doen kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een
grote barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit
voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging
van uw voorruit. Een voorruit op vakantie laten vervangen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buitenland!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw vakantie ontstaan! Op
alle reparaties: Levenslange Garantie!

STER IN VOORRUIT: MEER DAN
50% DOORSCHEURKANS, OOK OP VAKANTIE
Naast het inspecteren en indien gewenst repareren van de voorruit, graveert Automark ook het kenteken van de auto in alle ruiten. Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures ‘s avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen,
dan moet hij alle gegraveerde ruiten vervangen! Voor alle diensten geldt dat u bij regen rustig in de auto kunt blijven zitten. Automark
vertrouwd sedert 1986!

*

Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden geheel zonder kosten. Als Automark uw ruit repareert, heeft u geen eigen risico en geen no-claimverlies.Voor de juiste adres-, voertuig- en verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de geldige groene
kaart worden meegenomen. De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. Meldt u
zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt een vrijblijvend en deskundig advies.

Voor aanvullende informatie neemt u contact op met Automark
AUTOMARK BV
RUITREPARATIE
Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon: 0172-537444
Fax: 0172-537446
Email: automark@automark.nl
Internet: www.automark.nl

*"Reflectielaag", "Automark", het "STOP"logo, de kleur "geel", de "vorm tent" en "Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

Woon, zorg en welzijnscafé in De Hofstede

Maandag in Velserbroek:
gratis ruit repareren
Velserbroek - Een sterretje zit er zo
in. Vroeger knalden de ruiten er in
zijn geheel uit. De huidige gelaagde
ruiten doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadium
alsnog door, ook nog na één of twee
jaar! Dat betekent uiteindelijk toch
weer een tijdrovende ruitvervanging
en het betalen door verzekerde van
een eigen risico van normaal 136
euro. Echter, bij een WA-Plus, Casco
of All-Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd zonder kosten. Sterreparatie is daarom
veel aantrekkelijker dan vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging.
Op gelijmde voorruiten staan enorme spanningen. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie wordt voor 40% bepaald door
een goede, verlijmde voorruit. Een
zwakkere voorruit betekent dus een
zwakkere auto. Breuken in het glas
verzwakken de voorruit. Door hitte of kou (afkoeling door plotselinge regenbuien) ontstaan er extra spanningen in het glas. Ook het
dichtgooien van een deur (luchtdruk) veroorzaakt extra spanning.
Door al die spanningen is de kans
op doorscheuren van een barstje of
ster ruim 50%, zo blijkt uit technisch
onderzoek! De ruit op vakantie laten
vervangen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buitenland!)
is ingewikkelder! Tijdige reparatie
van een ster is daarom zeer aan te
raden. Bent u voor ruitschade verzekerd en wordt u doorverwezen
naar een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht. Automark werkt voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. Voor de klant zijn er geen

kosten of moeite verbonden aan
ruitreparatie. Als Automark uw ruit
repareert, heeft u geen eigen risico
en geen no-claimverlies. Automark
gebruikt voor reparatie de meest
moderne harsinjectie-methode en
geeft op alle reparaties levenslange
garantie!

Velserbroek - Op maandag 26 mei
vindt in De Hofstede een woon, zorg
en welzijnscafé plaats.
Een woon, zorg en welzijnscafé wil
een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor bewoners, familie, medewerkers en andere belangstellenden zijn. Elke keer wordt er een thema behandeld dat met wonen, zorg
en welzijn te maken heeft. Vandaar
de naam: ‘Woon, zorg en welzijn café’.
Vorig jaar stond het thema: ‘Dementie’ centraal. Marijke Kots speelde
een eenakter met de titel ‘Is dat uw
moeder?’. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen en
gingen we met elkaar in gesprek.
Het woon, zorg en welzijnscafé is
gehouden in Huis ter Hagen, de
Hofstede, Breezicht, De Moerberg
en het WF. Visserhuis. Tijdens deze avonden werd duidelijk dat ‘Afscheid nemen’ een goed onderwerp
zou kunnen zijn voor een nieuwe
reeks bijeenkomsten, omdat steeds
naar voren kwam hoe moeilijk dat
is.
Het thema voor dit café heet daarom ‘Afscheid nemen’.

Onder leiding van Marijke Kots werken wij dit thema uit aan de hand
van de vier seizoenen, lente, zomer ,
herfst en winter. Het wordt een gevarieerd en interactief programma
met beelden, muziek, toneelspel.
U krijgt de gelegenheid om opmerkingen te maken of vragen te stellen
en met elkaar over dit thema te praten. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon luisteren naar het programma
en naar wat anderen erover zeggen.
Het is maar net wat u wilt.
Bewoners, familie, belangstellenden
uit de wijk en medewerkers zijn van
harte uitgenodigd in het café. Voordat we beginnen met het thema is
er koffie.
In de pauze, tijdens een kopje koffie en na afloop kunt u uitgebreid
met elkaar van gedachten wisselen.
Dat willen wij van harte stimuleren
en daarom schenken wij na afloop
frisdrank.
U bent van harte welkom op maandag 26 mei. U kunt vanaf 19.15 uur
binnenlopen in De Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227 in Velserbroek.
Het café begint om 19.30 uur en het
thema duurt tot 21.30 uur.

Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts 15 euro per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
5 euro extra wordt een speciale reflectielaag over de gravures aangebracht, waardoor de gravures bij
regen en ‘s avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kentekennummer vervangen!
Maandag komt de Mobiele Service
van Automark in Velserbroek voor
een actie Ruit Repareren / Kenteken
Graveren. Op verzoek van de klant
wordt de voorruit ter plekke gratis geïnspecteerd en krijgt een deskundig en vrijblijvend advies m.b.t.
eventuele beschadigingen. Men
hoeft niet van te voren een afspraak
te maken: voor Voorruitinspectie of
Ruitreparatie meldt men zich direct
bij de reparateur. Reparatie van de
voorruit is voor WA-Plus, Casco en
All-Risk verzekerden geheel zonder
kosten. Voor de juiste verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de
geldige groene kaart worden meegenomen. Klaar terwijl u wacht/winkelt! Maandag 26 mei kunt u terecht
van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats van het Vestingplein. Bij
regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. Let op de gele tent en gele bus van Automark.

VSV E6 kampioen
Velserbroek - Op 14 mei was het
zover, de kampioenswedstrijd.
Uit tegen Castricum E3 en alleen
winst kon de titel binnenhalen. Na
een voorbespreking vooraf en een
korte warming up ging om 19.00 uur
de wedstrijd van start. De jongens
knokten voor elke bal en iedere meter, wat resulteerde in een 2-0 voorsprong met de rust.

Na een slopende tweede vijfentwintig minuten met wel wat kansen
maargeen treffers klonk uiteindelijk
het verlossende fluitsignaal.
De jongens hebben op en top gespeeld ondanks de warmte en Mike,
de keeper uit E2 die redding bracht,
(eigen keeper zat in het gips) heeft
mede dank zij het voortreffelijk verdedigen weinig te doen gehad.

Je kunt je nog tot vrijdag inschrijven voor het Asfalttoernooi

Zondag Asfalttoernooi
in Velserbroek
Velserbroek - Zondag wordt op ‘t
Asfalt aan het Zwanenbloemplantsoen in Velserbroek het jaarlijkse
voetbaltoernooi voor straatteams in
Velserbroek georganiseerd.
Dit Asfalttoernooi wordt wederom
georganiseerd door Buurtsport Velsen en het ambulant jongerenwerk
Velserbroek.

Vanwege de internetstoring van vorige week wordt de inschrijftermijn
voor teams verlengd tot vrijdag 23
mei.
Teams kunnen inschrijfformulieren verkrijgen bij jongerencentrum
de Koe of bij Ad Otten van Buurtsport Velsen, via telefoonnummer
06-28509999.

VSV B2 Kampioen 2007/2008
Velserbroek - Op de laatste speeldag van de competitie is VSV B2 Kampioen geworden.Het was een spannende competitie waarin de strijd gelijk op
ging maar door 2 wedstrijden voor het einde te winnen van de koploper en
zo 2 punten uit te lopen kan men met recht zeggen dat VSV de beste van
deze poule was.De jongens willen graag Olev bedanken voor zijn positieve
en humorvolle Coachen. Op de foto vanaf links: Coach Olev Warmenhoven, Wesley, Kay, Maarten, Gino, Miquel en Dennis. Zittend: Michael, Danny,
Achmed, Mark, Remco en Bas. Op de foto ontbreekt Justin.
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Dorpsraad Wijk aan Zee over uitzending Zembla

‘Tijd voor uitvluchten
voor Corus is voorbij’
IJmond - Het programma Zembla,
dat zondagavond werd uitgezonden
op Nederland 2, houdt de gemoederen in de IJmond bezig. In de uitzending werd onder meer gezegd dat er
hier meer kanker voorkomt. Dit zou
komen door de giftige stoffen die
Corus uitstoot. Huisarts Van Oudvorst uit Wijk aan Zee vertelde in
de uitzending dat in zijn praktijk 49
procent van de sterfgevallen te wijten is aan kanker, terwijl dat elders
in Nederland zo’n 25 procent is.
Bij kinderen in Beverwijk en Wijk
aan Zee is een sterk verhoogde
concentratie chroom aangetroffen.
Het onderzoek onder schoolkinderen werd verricht door de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook
kwam in het programma naar voren,
dat het aannemelijk is een verband
te veronderstellen tussen zware industrie, fijn stof in de lucht en meer
longkanker in de omgeving.
De gemeenten Beverwijk, Velsen en
Heemskerk en de provincie NoordHolland zeggen de ongerustheid die
onder de bevolking is ontstaan, serieus te nemen.
Inmiddels is er een telefoonnummer
geopend waar inwoners hun vragen
kwijt kunnen en informatie kunnen krijgen. Het nummer is 0251279199.
In een gezamenlijke persverklaring
stellen de provincie en de drie gemeenten dat er niet onjuist is gehandeld waar het gaat om het verle-

nen van vergunningen aan Corus. In
Zembla werd de indruk gewekt dat
de verschillende overheden onverschillig, niet transparant en ondemocratisch hebben gehandeld rond
het verlenen van de milieuvergunning.
De vergunningverlening is in alle
openheid tot stand gekomen, zeggen de gemeenten en de provincie.
,,Op vele momenten is in de periode 2005-2007 overleg gevoerd met
bewoners en belangengroepen. Elk
besluit van gemeentebesturen en
provincie is voorgelegd aan de gemeenteraden of provinciale staten’’,
zo staat in de verklaring te lezen. Dat
de nieuwe milieuvergunning die Corus heeft gekregen niet voldoet aan
de Europese normen, zoals in Zembla werd gesuggereerd, is eveneens
feitelijk onjuist, zeggen zij.
De Dorpsraad van Wijk aan Zee
vindt dat de tijd voor uitvluchten
voor Corus voorbij is. ,,Het is zaak
om te onderzoeken of dat verband
tussen kanker en Corus bestaat.
,,Alleen zo is het mogelijk de ongerustheid bij inwoners en ouders van
jonge kinderen weg te nemen’’, aldus Jan Budding, voorzitter van de
Dorpsraad. Budding ziet de ontkenning van Corus, dat er geen verband
in het Zembla onderzoek zou zijn
aangetoond, als te stellig en te voorbarig, want het verband is ook niet
uitgesloten. Ook de bewering van
de provincie en de IJmondgemeen-

Persverklaring Beverwijk,
Heemskerk en Velsen
Regio - In de uitzending van Zembla
op zondagavond 18 mei 2008 is naar
voren gekomen dat er nieuw onderzoek naar gezondheidsrisico’s in de
regio IJmond heeft plaatsgevonden.
Daarnaast suggereert Zembla dat
het verlenen van de milieuvergunning voor Corus op niet transparante en ondemocratische wijze tot
stand is gekomen. De gemeenten
Beverwijk, Velsen en Heemskerk en
de provincie Noord-Holland kunnen
zich voorstellen dat de uitzending
en het onderzoek bij omwonenden
leidt tot ongerustheid. Via het regionaal call center IJmond gemeenten
(0251-279199) en de websites van
de drie gemeenten en de provincie,
kunnen omwonenden hun vragen
stellen en informatie verkrijgen.
Het plaatsvinden van het onderzoek
naar de invloed van Corus op de
gezondheid van omwonenden was

ons tot het moment dat het persbericht van Zembla dat op vrijdag 16
mei 2008 verscheen onbekend. Pas
in de loop van het weekend hebben wij hierover de beschikking gekregen. Wij nemen de ongerustheid
die kan ontstaan naar aanleiding
van het onderzoek en de uitzending serieus. Om die reden hebben
de GGD en de regiogemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen besloten een informatienummer open
te stellen (0251-279199) en alle beschikbare informatie via internet ter
beschikking te stellen. We zullen de
resultaten van het onderzoek bestuderen en komen met een reactie en
indien nodig vanzelfsprekend met
(een verzoek om) de maatregelen
die vereist zijn.
In de uitzending van Zembla wordt
de indruk gewekt dat de verschillende overheden onverschillig, niet

Havenfestival in IJmuiden
is in aantocht
IJmuiden - Het Havenfestival
IJmuiden begint alweer flink te leven. Op steeds meer plaatsen duiken de gekleurde flyers en posters
van het festival op. Wat direct opvalt,
is de vrouw met een grote vis in haar
hand. Het thema van het vijfde Havenfestival laat zich dus niet moeilijk
raden. Op zaterdag 30 en zondag 31
augustus is het vis wat de klok slaat.
Het thema is ‘Als een vis in het water’. Maar natuurlijk komen ook de
andere, succesvolle ingrediënten
van het festival weer aan bod.
Staalproducent Corus grijpt het eerste lustrum van het Havenfestival
aan om de bezoekers te trakteren
op een groot vuurwerk dat wordt afgestoken vanaf het Forteiland. De

eerste vuurpijl gaat zaterdagavond
na het laatste optreden de lucht
in. ,,Bezoekers die om elf uur naar
huis zijn gegaan, zullen daar achteraf spijt van hebben’’, voorspelt Fans
Baud, voorzitter van de Stichting Havenfestival IJmuiden. Volgens Baud
wordt het vuurwerk nog spectaculairder dan drie jaar geleden. Toen
werd Sail IJmuiden met een imposante show afgesloten. Overigens
werd het vuurwerk ook in 2005 gesponsord door Corus.
Het culturele programma begint
ook vorm te krijgen. Onder andere
de Spaanse flamencodanseres Siliva Gabeza, de Ethiopische zangdiva Minyeshu, de swingende Marokkaanse groep Kasba, de Spaanse
straatzangers Tuna’s, de Cubaanse

ten, dat er openbaar is besloten is,
dekt naar zijn mening maar een deel
van de werkelijkheid. De vooraf gemaakte afspraken zijn geheim. ,,Wie
is er gezwicht voor welk argument
en wanneer is dat gebeurd. Dat willen wij als burgers weten’’, zegt de
voorzitter van de Dorpsraad. ,,De
Dorpsraad heeft nu al sinds het instellen van beroep tegen de milieuvergunning van Corus bij de Raad
van State in maart 2007 de kwaliteit
van het openbaar bestuur voor zijn
ogen zien verkruimelen. Want hoe
heeft de provincie het in zijn hoofd
kunnen halen om voor de productie
van 8 miljoen staal, voor gevaarlijke stoffen een uitstoot toe te staan,
die gelijk staat aan 32 miljoen ton en
in een enkel geval zelfs gelijk staat
aan 88 miljoen ton. Steeds meer onderzoeken wijzen sinds die tijd als
zoeklichten naar één punt. De toestand van het milieu in Wijk aan Zee
omgeving zou wel eens zorgwekkend kunnen zijn.’’

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt:
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.:
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023versie 3.0
5319148.

De VVD-fractie in Beverwijk heeft
inmiddels bij het college aangedrongen op een snel en grondig onderzoek en ook GroenLinks wil weten of de uitstoot van Corus gevolgen heeft voor de gezondheid van
de inwoners. Met name het gebrek
aan inzicht over de concentraties
van zware metalen, PAK-stof en dioxine in de lucht boven de IJmond,
geeft aanleiding tot ongerustheid bij
GroenLinks.
transparant en ondemocratisch
hebben gehandeld rond het verlenen van de milieuvergunning. Deze suggestie is feitelijk onjuist. De
vergunningverlening is in alle openheid tot stand gekomen. Op vele
momenten is in de periode 20052007 overleg gevoerd met bewoners
en belangengroepen. Elk besluit van
gemeentebesturen en provincie is
voorgelegd aan de gemeenteraden
of provinciale staten. De verschillende momenten en besluiten worden
in een overzicht op de diverse websites benoemd en toegelicht.
Daarnaast wordt in de uitzending
meerdere keren gesteld dat de
nieuwe milieuvergunning die Corus
heeft gekregen, niet voldoet aan de
Europese normen. Ook dat is feitelijk onjuist.
De betrokken overheden is gevraagd een reactie te geven op het
proces van vergunningverlening. Er
loopt echter een bezwaarprocedure
bij de Raad van State tegen de vergunningverlening door de provincie.
Omdat de overheid partij is past ons
terughoudendheid.
salsagroep Azucar Negra én de Nederlandse zangdiva Lizet van Beek
die in haar eentje in een half uur de
hele opera La Travita er door heen
jast zullen de kade opfleuren. Als
uitsmijter voor de zaterdagavond is
op het hoofdpodium (aan de IJmuidense baai van de Vissershaven) de
hitvoorstelling ‘Dock of the Bay’ geboekt. Een bejubelde ode aan de
King of Soul, Otis Redding.
Het Havenfestival heeft in de afgelopen vier edities ook een reputatie opgebouwd als festival juist
voor een groot familie- en dus ook
jeugdpubliek. Met kindertheater en
straattheater uit onder meer Australië en België, een Braziliaans carnavalsspektakel en nu zelfs een Reizend Minicircus uit Nederland.
Het grote draagvlak van het Havenfestival wordt ook gevormd door
de medewerking van veel Velsense amateur theatermakers en muzikanten. Op de diverse podia zijn dit
jaar onder andere te zien: Soli, de
IJmuider Harmonie, nagenoeg alle
shantygroepen, het Noordzee College, musicalvereniging Unidos, en
zanggroep Sparkle.
Ondanks de bouwactiviteiten op de
Trawlerkade wordt het Havenfestival op dezelfde plek gehouden als
voorgaande jaren. Wel wordt het
festivalterrein bijna 80 meter langer.
Daardoor schuift het hoofdpodium
op naar het kantoor van Kloosterboer. In overleg met de aannemer
wordt geprobeerd om de overlast
door de bouwwerkzaamheden zo
beperkt mogelijk te houden. Op de
Trawlerkade worden de komende
maanden een aantal bedrijfsunits
gebouwd.
Het thema ‘Als een vis in het water’ is mede gekozen omdat in 2008
de Nederlandse Zeevisgroothandel, opgericht in IJmuiden, 100 jaar
bestaat. Het Productschap Vis, dat
jaarlijks de Nationale Visserijdag organiseert, heeft besloten dit evenement te integreren in het Havenfestival. In samenwerking met het Productschap Vis worden diverse activiteiten ontwikkeld zoals een vlootschouw van oude vissersboten, bedrijfsbezoeken, presentatie van een
vistafel, kookdemonstraties en een
markt met oude ambachten.
Meer weten over het festival? Kijk
dan op www.havenfestivalijmuiden.
nl. Deze site wordt regelmatig voorzien van nieuwtjes.
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Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.0016.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

Week: X
Pagina: ⇢

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
en
uw eigwekelijks
santpoort
worden veranderd.
Investeer inmoet
is te vinden op
em alleen
en nedienstrooster
lichaamHet
Maas & Kuperus c.s.
met het beste
genoegen www.apotheekvelserbroek.nl
Lange Nieuwstraat 6a, 1972 GN IJmuiden
Grahamstraat 105, 1973 RA IJmuiden
Tel.: 0255-532211

Suikerziekte en bewegen
Meer dan een half miljoen Nederlanders heeft Diabetes Mellitus,
oftewel suikerziekte. Dit aantal zal de komende 20 jaar drastisch stijgen.
Er zijn twee types suikerziekte: Diabetes Mellitus type 1 en type 2. Type
1 manifesteert zich doorgaans al op jonge leeftijd, type 2 wordt ook wel
ouderdomsdiabetes genoemd.
Effect van bewegen
Vooral bij Diabetes Mellitus type 2 geldt, dat lichaamsbeweging een
gunstig effect heeft op de ziekte:
-

Verbeterde handhaving van de bloedsuikerspiegel
(daarbij zijn dieet en medicatie ook van belang);
Verbetering van de insulinegevoeligheid
(minder medicatie nodig);
Verminderen van het lichaamsgewicht en het vetpercentage;
Verlagen van de bloeddruk;
Verminderen van het risico op hart- en vaatziekten;
Etc.

Fysiotherapie Maas en Kuperus
Voor veel mensen met suikerziekte is het moeilijk om zelfstandig te
starten met meer bewegen of sporten. Zij kunnen een duwtje in de
juiste richting goed gebruiken. Misschien geldt dit ook wel voor u, of
kent u iemand op wie dit van toepassing is. Neem dan contact op met
onze praktijk en informeer naar ons speciale reactiveringsprogramma
Zet een eerste stap richting gezond bewegen!

Kom langs op de Lange Nieuwstraat 6a of op de Grahamstraat 105 in
IJmuiden of pak de telefoon 0255-532211. www. fysiomaas.nl
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Programma Beeckestijn
Pop 2008 compleet
Velsen-Zuid - De organisatie van
Beeckestijn Pop heeft de laatste
twee acts voor het hoofdpodium bekend gemaakt: GEM en Exile Parade. Claw Boys Claw, All Missing Pieces, Textures, Dreadzone en Pound
(winnaar IJmond Popprijs) waren al
eerder bevestigd. Daarmee is het
programma voor de 30ste editie van
Beeckestijn Pop compleet. Het gratis festival start om 13.00 uur en is
afgelopen rond 21.30 uur.
Ook de programmering voor de
twee andere podia (Oxy-podium
en het Irrational Library) is rond.
Het Oxy-podium biedt dit jaar weer
een brede staalkaart van eigentijdse, regionale muziek. Dit jaar: Blue
Velvet (rock uit Volendam); MINUS
PLUS, Grumble (punk uit IJmuiden),
The Tunes (Alkmaars-Amsterdamse
folkpopformatie), De Shit (vrolijke
orgelwave uit Haarlem), Fire Walks
With Us (instrumenteel uit Amsterdam).

Het derde podium, Irrational Library
(kabouterpodium in de volksmond),
is een begrip op Beeckestijn Pop.
Een podium voor de echte liefhebber, die op zoek is naar de spontaniteit en intimiteit van een optreden
zoals je die op festivals nog zelden
tegen komt. Dit jaar wordt de programmering verzorgd in samenwerking met het Patronaat. Optredens
van: Scram C Baby, Jason Webley,
T-99, John Carrie and Moor Green,
Raskaalbomfukkerz en Bulvo.
De programmering is in samenwerking met P60 uit Amstelveen, het
Patronaat uit Haarlem, P3 uit Purmerend en het Witte Theater uit
IJmuiden gemaakt. Het festival is
prima met het openbaar vervoer te
bereiken, maar er is ook een goede fietsenstalling en parkeerruimte
(betaald parkeren).
Kijk op www.beeckestijnpop.nl voor
meer informatie over de bands en
het tijdschema.

Nuna 5 even in Velserbroek
Velserbroek - ,,Hé, is dat Wubbo Ockels die daar loopt?’’ zei de jonge Auke Pals uit Velserbroek onlangs tegen zijn moeder. Hij vond het ‘balen’ dat
hij Wubbo misliep, maar het belangrijkste stond er nog: de Nuna 5, de door
zonne-energie aangedreven auto waarmee een team van de Technische
Universiteit jaarlijks zeer succesvol deelneemt aan de Solar Challenge. Of
was het een ‘kindje’ van de Nuna 5. Wat maakte het ook uit, Auke wilde er
mee op de foto. Hij wil echter heel graag weten wat deze auto van de toekomst in Velserbroek deed. (foto: Fleur Pals)

Mohammed Wahid krijgt als eerste het welkomstcadeau

‘Zet je hart open’
IJmuiden - Na achttien jaar houdt
Vluchtelingenwerk Velsen op te
bestaan. De organisatie gaat over
naar het grotere Vluchtelingenwerk
NoordWestHolland. Zondag was er
een laatste bijeenkomst in buurtcentrum de Dwarsligger. Daar waren ook alle mensen aanwezig, die
vanwege het Generaal Pardon in
Velsen mogen blijven. In totaal zijn
dat 86 mensen, waaronder 60 gezinnen. Zoals Maddy (27), die de
oorlog in Siërra Leone ontvluchtte.
Hij woont nog in een ROA-pand, dat
staat voor Regeling Opvang Asielzoekers. Een huis dat geheel ingericht is door de gemeente, speciaal
voor asielzoekers. Hij is één van de
laatste, volgende maand krijgt hij
zijn eigen woning. Dan wil Maddy
een opleiding gaan volgen, een eigen bestaan opbouwen. Hij laat zijn
armen zien: allebei gebroken geweest door oorlogsgeweld en geen
medische verzorging gekregen. Ze
zijn in een vreemde stand gegroeid
en hij kan er niet zo heel veel mee.
Terug naar zijn geboorteland wil hij
niet: ,,Ik heb er niemand meer. Mijn
ouders zijn gedood in de oorlog en
ik weet niet, waar mijn broer en zuster zijn. Ik weet niet eens of ze nog
leven.’’ Hij verzucht: ,,Soms wil ik wel

eens, dat ik mijn hoofd op stop kan
zetten. Dat ik niet zo hoef te piekeren.’’
Voor veel asielzoekers kwam er door
het Generaal Pardon een einde aan
een onzekere periode. Helaas niet
voor alle mensen. Karina (17) ontvluchtte samen met haar vader Oekraïne. Zij wachten nog steeds op
een definitieve uitspraak, want hun
papieren raakten buiten hun schuld
om zoek. ,,Ik zit nu midden in mijn
eindexamen’’, vertelt Karina. ,,Ik heb
een intakegesprek gehad bij het
Mediacollege, een opleiding die ik
heel graag wil gaan volgen. Als ik
aangenomen wordt, dan moet ik
wel mijn papieren kunnen overleggen. Het schijnt dat onze papieren
nu eindelijk op het bureau van de
ambtenaar liggen, die een definitieve uitspraak moet doen.’’
Burgemeester Peter Cammaert heette alle nieuwe inwoners van Velsen
welkom met een boek van Conny
Braam, een fotoboek van Velsen en
een potje haring. ,,Zet je deur open
en zet je hart open’’, geeft hij ze als
boodschap mee. ,,En neem deel aan
de samenleving. Ga bij een sportvereniging, ga naar een buurthuis.
Dan zullen jullie je hier echt thuis
gaan voelen.’’ (Carla Zwart)

De spelersgroep, van links naar rechts: Simone Snel, Douwe Dijkstra,
Marina Dijkman en Gerard van Gelder (foto: René Veenendaal)

Toneelvereniging Advendo

Meisje gewond na aanrijding
Velserbroek - Bij een aanrijding op de kruising van de Floraronde en de
Zwanebloembocht zijn twee meisjes uit Velserbroek gewond geraakt. De
beide 17-jarige dames reden op een bromfiets de kruising op en kregen
geen voorrang van de bestuurder van een auto, een 41-jarige Duitser. De
bromfietsster had een flinke snelheid waardoor de klap hard aankwam. De
bestuurster heeft fors hoofdletsel opgelopen. Ze had enkele kneuzingen en
zwellingen in haar gezicht, een hersenschudding en mogelijk een gebroken
jukbeen of oogkas. Ze is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.
Haar passagiere had een pijnlijk been. De politie onderzoekt de precieze
toedracht van de aanrijding. (foto: Reinder Weidijk)

Mussen en Zwanen II
IJmuiden - Toneelvereniging Advendo bracht deze week in het Witte
Theater het stuk ‘Mussen en Zwanen II’. Een relatiekomedie geschreven door Haye van der Heyden, onder regie van Wim Alberts. Dit stuk
draait om twee stellen: Frederik (Gerard van Gelder) en Anna (Marian
Dijkman) en Ger (Douwe Dijkstra)
en Emmy (Simone Snel).
Anna houdt vreselijk veel van Frederik maar krijgt daar niets voor terug.
Frederik wordt het liefst met rust gelaten. Dan biecht hij haar jarenlange
ontrouw op en Anna wil alle pijnlijke
details weten. Ze neemt wraak en
deelt met allerlei mannen het bed
in ruil voor schoenen en jurken. Althans, geld voor schoenen en jurken.
Wat als wraak begon, wordt een levensstijl. Anna leeft helemaal op en
Frederik wordt steeds zuurder.
Ger is een neuroot die overal bang
voor is. Vooral voor autorijden bij regen. Emmy is een harde vrouw die
een kind wil, een dochter. Ze voelt
de overgang in haar nek hijgen en
praat daar over in een lotgenotengroep: ‘Nageslacht Nu’. Maar ja, van
praten wordt je niet zwanger. Ger
weigert om in actie te komen als

Emmy haar eisprong aan voelt komen. Emmy besluit dan haar heil
maar elders te zoeken.
Ger wordt Gerrie, speciaal voor Frederik op wie hij (zij) al die tijd heimelijk verliefd was. Die vindt de
nieuwe Gerrie wanstaltig en Frederik blijkt ook nog eens ongeneeslijk
ziek te zijn. En dat allemaal op één
avond.
Leuk waren de commentaren en de
regieaanwijzingen, die de spelers
elkaar het hele stuk door gaven.
,,Zullen we nu even pauze houden,
want dit was wel een lange scène’’,
vraagt Frederik op een gegeven moment.
,,Ik heb hier weer erg weinig tekst’’,
pruilt Emmy na de pauze.
Even later: ,,Ger gaat naar Frederik en belt aan. Tingelingeling.’’ Het
hoofd van Frederik komt van achter
het gordijn: ,,Ik heb een dingdong.’’
Er stond niet veel op de speelvloer.
Geen decor, geen rekwisieten. Vier
stoelen en het licht, daar moesten
de spelers het mee doen.
Dat zij toch gedurende het hele stuk
de aandacht van het publiek vast
wisten te houden, getuigt van een
knap staaltje werk. (Carla Zwart)

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De Brulboei,

Kanaalstraat 166 IJmuiden,
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Fietsdriedaagse van 17 tot en met 19 juni. Kosten 4,-. Start vanaf 17.00
uur. Op de laatste avond wordt ook het seizoen afgesloten en is er een
hapje en een drankje.
Rock & Roll-avond zaterdag 14 juni om 20.00 uur. Kosten 7,50. Kaarten
zijn vanaf maandag 26 mei verkrijgbaar.
Straatvoetbaltoernooi voor alle basisscholen in IJmuiden op woensdag
18 juni. Tot 2 juni kunnen kinderen van groep 5 zich inschrijven. Het toernooi begint om 13.00 uur in de Kanaalstraat.
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De Koe,

Zadelmakerstraat 3, Velserbroek,
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
Sollicitatietraining, aangeboden door CNV, woensdag 28 mei om 20.00
uur in het leslokaal van de Koe. Opgeven mag, en kan t.a.v. Minke Wolkerrs, minkewolkers@xs4all.nl.

Geen krant gehad?

voorPlanetenweg 338, IJmuiden,
De Nieuws
Dwarsligger,
0255-512725,
e-mail dwarsligger@quicknet.nl
de schoter?
Feest in jongerencentrum De Branding voor jongeren van 14 tot en met 20

info@deschoter.nl

Bel 0255-533900

jaar. Van 20.00 tot 01.00 uur. Toegang 1 euro.

De Til,

Leidseplein 36rd, Haarlem
023-5325014, e-mail www.bcdetil.nl
Enthousiaste en gemotiveerde (aankomende) docent(e) gezocht voor de
cursus dans en beweging voor kinderen van 4 en 5 jaar. Cursus bestaat uit
30 lessen. Over de dag dat de cursus gegeven wordt kan worden overlegd.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Susan Schoone, sociaal cultureel werkster.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Geen Bintangs
krant gehad? en John the
De
Revelator
in Witte Theater
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

IJmuiden - Het is nauwelijks te bevatten, maar op zaterdag 14 juni
vindt de dertigste editie van Beeckestijn Pop plaats.
Honderden bands hebben zich in
die dertig jaar aan het publiek gepresenteerd. Maar welke bands
stonden er op de allereerste Beeckestijn Pop? Dat waren Mad Mill en
(hoe kan het ook anders) de Bintangs, zo ongeveer de langst bestaande band ter wereld.
Voor hen die er destijds niet bij wa-

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900

ren, of juist wél, onder het motto
‘Herinnert u zich deze nog nog nog
nog nog?’, maar vooral om het 30jarig bestaan van Beeckestijn Pop
te onderstrepen daarom op zaterdag 24 mei om 21.00 uur terug in de
tijd met optredens van De Bintangs
en John the Revelator die tijdens de
tweede editie van Beeckestijn Pop
een optreden verzorgde(n). Zie ook
www.beeckestijnpop.nl.
Toegang 9 euro of 7 euro met WTpas.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

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

Deelname aan deze cursus kan
weer vanaf september.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmuiden, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren
bij het woon- en zorgcentrum wil
men een creatieve middag organiseren.
B.v. figuurzagen, schilderen enz.
Deze middagen zullen plaats gaan
vinden elke eerste dinsdag van de
maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Muzikale spel activiteit woensdag 28 mei om 14.30 uur.
Het menu van de dag is Engelse
ovenschotel met gehakt en kidneybonen. 12.30 Uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255520960
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele
vormen dienstverlening. Telefoon
wonenplus 0255-518888.
Open dag zaterdag 31 mei van
10.00 tot 14.00 uur. U kunt diverse
demonstraties bijwonen. Van 11.00
tot 11.30 uur optreden Delta-singers. 12.00 tot 12.30 uur kunt u een
demonstratie en eventueel meedoen
van de activiteit volksdansen.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 0235396962.
Open tafel, iedere woensdag voor
55plus.
Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u
welkom. Opgeven maandagmorgen
tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023-5384997 06-17044490
Vakantiereis naar Lunteren van 9
juni tot en met 13 juni. Kosten 5 dagen volpension 350 euro excl. reisverzekering.
Vakantiereis naar Valkenburg van
21 juli tot en met 25 juli.
Kosten 5 dagen volpension 350 euro, excl. reisverzekering.
KBO Velsen en Zorgbalans organiseert een 2-daagse reis naar Zeeland. 14 en 15 oktober.
Kosten 125,- volpension, inclusief
verzekering. Opgeven bij Wally de
Vries-Ooms.

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

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord
en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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Edward Metgod
hoofdtrainer Telstar
Velsen - Edward Metgod neemt de
komende twee jaar het hoofdtrainerschap van Telstar op zich. De huidige assistent-trainer van AZ wordt
per 1 juli in Velsen-Zuid de opvolger
van Luc Nijholt, die drie seizoenen
geleden ook afkomstig was van AZ.
Metgod bekleedde de afgelopen
zes seizoenen de functie van assistent-trainer bij AZ.
Daarvoor was de Amsterdammer
trainer van onder meer EDO en had
hij de A-junioren van Telstar al eens
onder zijn hoede.
Als doelman van HFC Haarlem en
Sparta heeft de eenmalig internatio-

nal meer dan 500 duels in het betaald voetbal op zijn naam staan.
De komst van de 49-jarige Metgod
naar Sportpark Schoonenberg vloeit
voort uit het samenwerkingsverband dat AZ onlangs aanging met
Telstar. ,,Ik ben hartstikke blij dat
ik bij Telstar aan de slag ga. Ik heb
altijd de ambitie gehad me te ontwikkelen en de stap van assistenttrainer naar hoofdtrainer is een logische. Ik verwacht dat de samenwerking tussen AZ en Telstar voor
beide clubs positief gaat uitwerken
en kijk er naar uit daar mijn bijdrage
aan te leveren.”

Lennart Langbroek weet met mooi tennis weer twee punten binnen te halen
voor de LTC Brederode op de SuperSunday

SuperSunday op de tennisbanen van LTC Brederode
Santpoort-Zuid - Afgelopen zondag speelden de beste teams van
de LTC Brederode thuis op Groeneveen. Het beloofde een spetterende dag te worden met een optreden aan het eind van de dag van de
band The Mystic Moose.
Het eerste gemengd speelde tegen
het Amsterdamse Amstelpark, die
bovenaan staan en vol voor promotie gaan. Dat het anders ging lopen
getuigde de tussenstand op 3-3 in
de middag. De twee gemend dubbels zouden de uitslag geven. Voor
een enthousiaste menigte toeschouwers wisten Evelien van Mourik en de van een blessure herstelde Bart van Schendel knap de super Tie Break te winnen, 4-3 tussenstand. De laatste wedstrijd was op
het centre court aan de gang. Thamara Jonkman en Jairo Seur verloren de eerste set, maar wonnen
daarna knap de tweede set. Wederom een super Tie Break, wederom
een uitbundige menigte toeschouwers en wederom een overwinning

voor de thuisclub, einduitslag 5-3
winst tegen de koploper! Een zeer
goede uitslag.
Ook het eerste herenteam had een
superdag. Door vechtlust wisten zij
alle wedstrijden winnend af te sluiten en in totaal 6-0 te winnen. In
punten voeren zij nu de ranglijst aan
in de tweede klasse, en daarmee
voeren ze de druk op voor het nog
ongeslagen Haagse Lucky Stroke.
Wanneer ze in Den Haag een steekje laten valen wordt de LTC Brederode kampioen.
Ook het tweede heren team wist
goed te presteren. De debuterende Gert-Jan van Oldenborgh wist
na 5 jaar niet spelen zijn eerste single winnend af te sluiten, en wel
met 13-11 in de derde set Tie-Break.
Ook Lennart Langbroek werd geïnspireerd door het optreden van zijn
broer die avond en scoorde in twee
zwaar bevochten wedstrijden 100
procent. Einduitslag 4-2. Al met al
een schitterende tennisdag in Santpoort!

Olympic Velsen 2008
Velsen - Voor de groepen 5 en 6
van de Velsense basisscholen word
op 5 en 6 juni voor de vierde keer
“Olympic Velsen” georganiseerd.
Een groep afgestudeerde CIOS studenten heeft ook dit jaar de organisatie op zich genomen. De traditie van de Olympische vlam en de
Olympische eed worden voortgezet. Alle leerlingen doen een zeven-

kamp met onderdelen als verspringen, sprinten en hoogspringen Voor
de leerlingen zijn er tien medailles
te verdelen. Onder het motto mee
doen is belangrijker dan winnen
maken we er weer een top dag van.
Gemeente Velsen, atletiekvereniging Suomi en de Rabobank zijn de
sponsoren van dit geweldige evenement

De prijswinnaars en enkele deelnemers: Sabina Vransen, Sandra van de Werf,
Sandra de Boer, Kiki Koene, Anne-Roos Kuipers, Simone Meester en een paar
zéér nieuwsgierige paarden

Kür op Muziek bij
Hofstede de Kruidberg
Santpoort - Afgelopen zondag
konden de ruiters van Hofstede de
Kruidberg meedoen aan de onderlinge wedstrijd Kür op Muziek. Al
weken van tevoren was iedereen
aan het denken over de kostuums
en de muziek. Het is namelijk de bedoeling dat je verkleed een zelf in
elkaar gezette dressuurproef rijdt
op muziek.
De leukste creaties reden in het
zonnetje in de buitenbaan rond: onder andere James Bond, Lion King,
Jonkvrouw, Shrek en het ezeltje,

Chinese dame en Mickey Mouse.
De muziek en kleding waren helemaal op elkaar afgestemd zodat het
voor de vele toeschouwers erg leuk
was om naar te kijken en luisteren.
Na afloop werd de uitslag bekend
gemaakt: de eerste prijs werd gewonnen door Kiki Koene op Tornado. Tweede werd Sandra de Boer
op Luna en derde Simone Meester
op Marlo. De originaliteitsprijs werd
gewonnen door Sandra de Boer met
haar pas vijf jaar jonge bonte paard
Luna.

Pierloop 2008

Folkerts Jeugd Pinkstertoernooi VSV succesvol
Velserbroek - Tijdens het met zonovergoten pinksterweekend, stond
bij voetbalvereniging VSV alles in
het teken van een groot voetbaltoernooi. De firma Folkerts Design &
Printing uit IJmuiden had haar naam
verbonden aan dit toernooi, welke uitgroeide tot een zeer geslaagd
evenement.
Op zaterdag 10 mei kwamen in totaal 24 E-pupillen teams in actie en
op zondag 11 mei streden nog eens
12 D-pupillen elftallen om de hoogste eer. Doelstelling van de organisatie was zoveel mogelijk teams
uit te nodigen die voetballen in de
Hoofd- en eerste klasse. Gezien het
deelnemersveld bleek dit goed gelukt te zijn. Zo waren er onder de
deelnemers gerenommeerde namen als Elinkwijk, Hollandia, De Foresters, De Zouaven, AFC Amsterdam en enkele anderen. Uit de regio
waren Velsen, ADO’20 en Pancratius ook van de partij.
Ondanks het zeer warme weer, werd
er door de teams met de volle inzet
gespeeld wat mooie en zeer spannende wedstrijden opleverde.
Wel diende er veel water gedronken
te worden om op de been te kunnen blijven bij deze hoge temperaturen. In de middag konden de spe-

lers en begeleiding genieten van
een lekkere lunch welke aangeboden was door sponsor Folkerts Design & Printing.
De volgende teams kwamen als de
nummer 1 tot en met 3 uit de strijd:
E1 pupillen; E2 pupillen; D1 pupillen;
D2 pupillen; De Foresters; Elinkwijk;
De Foresters; Elinkwijk; Noordwijk;
De Foresters; Elinkwijk; De Zouaven; AFC Amsterdam Pancratius;
Purmerend Pancratius.
Een dergelijk evenement kan enkel gerealiseerd worden door de inbreng van een tal van vrijwilligers.
Zij hebben het mooie weer en Moederdag grotendeels aan zich voorbij laten gaan om de bezoekende
teams en de vereniging van dienst
te kunnen zijn.
Allen die hieraan bijgedragen hebben, kunnen met trots terugzien op
een meer dan geslaagd toernooi.
En van zeer grote waarde was uiteraard de steun van toernooi sponsor
Folkerts Design & Printing gevestigd
op de Kennemerlaan 1 A in IJmuiden.
Naast het al jarenlang bekendstaande Leida de Groote Toernooi
voor damesteams, kan VSV er nu
nog een jaarlijks terugkerend toernooi aan toevoegen.

IJmuiden - Na een onderbreking
van een jaar gaat de Pierloop dit jaar
op 13 september weer van start.
Een vernieuwd organisatie comité heeft al afspraken over de route
gemaakt. Het parcours is voor de 15
kilometer het klassieke parcours om
Velserbeek heen, langs de Heerenduinweg naar het strand en dan via
de Boulevard en Kromhoutstraat terug via de Marconistraat naar Plein
1945. De 7,2 kilometer is gegroeid
tot 7,8 kilometer maar laat dan wel
iedereen door de Marconistraat terugkeren naar de finish op Plein
1945. De kinderloop gaat over het
gebruikelijke parcours.
Natuurlijk kan de Pierloop niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers die er samen voor zorgen
dat de Pierloop een succes wordt.
Ook voor de Pierloop 2008 doen zij
graag weer een beroep op alle bekende vrijwilligers en zoeken ook
naar nieuwe mensen die mee willen
helpen aan de Pierloop, speciaal als

verkeersregelaar.
Daarvoor willen wij in de eerste helft
van juni een korte training organiseren zodat iedereen als erkend verkeersregelaar kan gaan optreden.
Kandidaten voor een post als verkeersregelaar langs de route kunnen zich per mail aanmelden via
vrijwilliger@pierloop.nl. De organisatie vraagt tevens alle bekende
vrijwilligers hun e-mailadres door te
geven evenals mogelijke adreswijzigingen.
Degenen die willen deelnemen aan
de Pierloop kunnen zich daarvoor
met de Pierloop cursus van atletiek
vereniging Suomi laten klaarstomen. Kosten 60 euro inclusief deelname Pierloop.
Aanmelden kan via www.avsuomi.
nl. Voor algemene informatie kan
men contact opnemen met Cor van
der Giesen, telefoon 06-50506960
of voorzitterorg@pierloop.nl. Voor
meer Pierloop-nieuws zie www.pierloop.nl.

Arjen Germans en Michiel Langbroek van fysiotherapie Driehuis

‘Heel Coolsingel was voor ons’

Fysiotherapeuten Driehuis
begeleiden estafettelopers
Driehuis – ,,Het was súper,’’ jubelen Arjen Germans en Michiel Langbroek. ,,We hadden dit niet willen
missen.’’ Beide therapeuten van Fysiotherapie Driehuis hebben de
acht hardlopers van het team de
BBQ Specialist, zaterdag, zondag en
maandag ondersteund met massages en al wat meer nodig is om deze hardloopestafette van Parijs naar
Rotterdam te volbrengen. Het Team
de BBQ Specialist had alle reden om
trots te zijn, want van alle 255 teams
kwamen zij als eerste over de meet!
De eerste vier lopers startten zaterdagmiddag in Parijs aan de 535 kilometer lange tocht, de langste estafette ter wereld. Eenmaal op weg
werd een hoog tempo gehanteerd:

over de gehele afstand zo’n 12,5 km
per uur gemiddeld.
Tussen de etappes door, wanneer er
gerust werd en het ‘andere kwartet’
liep werden de lopers onder handen genomen door de therapeuten
van Fysiotherapie Driehuis. Naast
de welkome massages werden er
blaren geprikt en getaped. Na drie
dagen van dag en nacht masseren, aanmoedigen en ondersteunen
kwam het team als eerste aan op
de Coolsingel, waarbij op de laatste 500 meter gezamenlijk genoten
werd van de aanmoedigingen van
honderden toeschouwers. Uiteindelijk is er 13.000 euro voor het goede
doel (kinderen met kanker, KIKA) bij
elkaar gebracht.

Proefduik als Vaderdag cadeau
IJmuiden - Binnenkort is het weer
Vaderdag (15 juni). Dus voor moeders en kinderen tijd om weer wat
leuks te verzinnen of misschien zelf
iets te maken voor vader. Misschien
is het wel leuk om vader dit jaar
eens wat anders te geven. Bijvoorbeeld iets wat hij niet verwacht.
DuikTeam IJmond organiseert dit
jaar, speciaal voor de vaders, weer
de vaderdag proefduik in zwembad
de Heerenduinen in IJmuiden.
Tijdens deze proefles wordt in het
kort iets uitgelegd over de gebruikte apparatuur en wat het duiken nu
precies inhoud. Vervolgens wordt
vader voorzien van een echte duikfles en bijbehorende duik apparatuur en onder begeleiding van een
ervaren duiker te water gelaten in
het ondiepe gedeelte van het zwembad. Mocht vader denken dat hij
beter duikt dan Jacques Cousteau,
dan mag hij naar het diepe bad. Uiteraard nog steeds onder begeleiding van een ervaren duiker. Hier
kan vader vrij rondzwemmen en
voelen hoe het nu is om eens echt
te duiken in plaats van voor de televisie te hangen en te kijken naar
duikers. Natuurlijk kunnen moeder
en de kinderen vanaf de tribune kijken hoe vader het er vanaf brengt
en of hij in het water ook zo stoer
is als voor de televisie. In het diepe
bad worden foto’s gemaakt als bewijsmateriaal zodat vader ook on-

derwater moet blijven doen alsof hij
het leuk vindt.
De Vaderdag proefduik wordt gehouden op dinsdag 17 juni (de eerste dinsdag na Vaderdag).
De vaders moeten zich om 19.30 uur
melden in zwembad de Heerenduinen in IJmuiden. Na het omkleden
wordt er in het kort uitgelegd welke materialen er tijdens het duiken
worden gebruikt. Tevens wordt er
kort ingegaan op een aantal basisregels van het duiken. De vaderdagduik eindigt om 20.45 uur.
De vaderdag proefduik kost 15 euro en je krijgt hiervoor een ‘Vader
onderduik cheque’ die je op vaderdag aan hem kunt geven. Vader kan
de cheque bij de proefduik inruilen
voor een leuke en aparte ervaring.
Mocht er echt vreemde dingen gebeuren en vader wil serieus gaan
leren duiken, dan kan dat ook bij
DuikTeam IJmond. Na de zomervakantie begint de opleiding voor het
1 sters brevet. Hier kan vader zich
dan echt uitleven.
Wil je vader verrassen met een leuk
en origineel vaderdag cadeau ga
dan naar www.dty.nl en vul het vaderdag formulier in. Helaas hebben
wij slechts een capaciteit van 15 vaders. Meer informatie over sportduiken in het algemeen en DuikTeam
IJmond in het bijzonder is te vinden
op www.dty.nl.

TVS op het NK
Santpoort - Zaterdag vond de finale derde divisie turnen dames plaats
in Nijmegen. In de pupillen 1 namen Jamie Bolhuis en Lara Waasdorp deel. Beide meiden lieten op
vloer en brug een aantal puntjes liggen. Op het laatste toestel balk liet
Jamie een prachtige oefening zien,
deze werd beloon met een 8.35 en
was tevens het hoogste cijfer uit
het algemeen klassement. Jamie is
uiteindelijk 34ste geworden. Lara
haar hoogste cijfer was een 9.05 op
sprong, een goede prestatie! Verder
liet zij een aantal strakke wedstrijd-

oefeningen zien en mocht uiteindelijk de 21ste plaats bezetten. Beide
turnsters stonden dit jaar voor het
eerst op het NK, dus evengoed een
succesvol seizoen.
In de pupillen 2 nam Cynthia Mink
deel. Zij turnde een redelijk stabiele wedstrijd en maakte daarbij een
klein foutje op balk. Haar sprong en
brug werden beide beloond met een
8.90, dat is heel goed voor een finale
wedstrijd. Tevreden terugkijkend op
de wedstrijd werd Cynthia uiteindelijk 11e, vorig jaar werd zij 22ste op
het NK.

Johan van Velthuijsen

Johan van Velthuijsen
slaat toe met torens
IJmuiden - Met nog twee ronden te
gaan is de strijd om de eerste plaats
in groep een van de top van schaakclub Kijk Uit nog zeer spannend, en
dat was te merken.
André Kunst, de nummer een, speelde bijna de hele partij met een stuk
minder tegen Andries Visser. Andries liet zich dit voordeel niet meer
ontnemen en won de partij, zodat
de strijd in groep een nog niet beslist is, want een andere kanshebber voor de eerste plaats, Sebastiaan Westerop, maakte een snelle
remise tegen Sinclair Koelemij door
eeuwig schaak. Sebastiaan volgde
dan ook met spanning de partij van
André en Andries.
Ook van belang voor de ranglijst
was de partij van Colleen Otten en
Jan Jansen die door Colleen gewonnen werd toen Jan besloot om zijn
dame te ruilen voor toren en pion.
Met nog twee competitieronden
te gaan is Ingmar Visser onbetwist
koploper en winnaar in groep twee
en besloot mede daarom tot een
snelle remise tegen Sjef Rosier die
dat uiteraard accepteerde.
Dirk Geels, die ondanks een stuk
vóór moeizaan won van Hajo de
Vries, is de koploper en zekere win-

naar in groep drie.
Wim Geels wil graag op de tweede
plaats achter zijn broer eindigen en
werd daarbij geholpen door Louwe
Post die in de partij tegen hem een
ondoordachte dubbele aanval ondernam die Louw een stuk kostte
waarna Wim de partij winnend kon
afsluiten.
Guido de Waal leverde een schitterende prestatie door tegen Dick
Kruijff remise te spelen en blijft in
gevecht met Wim om de tweede
plaats in groep drie. Kees Giesberts
en Piet Lanser kozen ook voor een
herhaling van zetten dus remise.
Peter Hamersma tegen Patrick de
Koning werd 0-1 en voor Patrick
was dit een bevestiging van zijn
goede vorm de laatste tijd. Johan
van Velthuijsen won met een fraai
toreneindspel op mooie wijze zijn
partij tegen Andries Kouthoofd.
Het gaat er in de groepen een en
drie nog om spannen in de laatste
twee competitieronden!
Afgelopen zaterdag is Kijk Uit bekerkampioen van de Noord-Hollandse Schaakbond geworden.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.
nl. Informatie op telefoon 0255512196.
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Midgetgolfpark Heemskerk
op zoek naar vrijwilligers

Floddertje fotowedstrijd

Stadsschouwburg Velsen
zoekt grootste Floddertje
Velsen - ‘Er was eens een meisje dat Floddertje heette, omdat
ze altijd vuil was en altijd vol met
vlekken zat. Behalve als ze pas
in bad was geweest. Maar nooit
kon ze langer dan een half uur
schoon blijven’, schreef Annie
M.G. Schmidt. Velsen kent vast
ook heel veel Floddertjes. Welk
kind zit niet vaak onder de pindakaas, chocoladepasta of vingerverf? Stadsschouwburg Velsen en de Jutter en de Hofgeest
gaan op zoek naar de grootste
Floddertje van Velsen.
Annie M.G. Schmidt’s Floddertje beleeft woensdag 4 juni (om 14.00 en
16.15 uur) met haar hondje Smeerkees vrolijke avonturen in Stadsschouwburg Velsen. Natuurlijk lukt
het haar weer niet om schoon te
blijven. Zij wordt bedolven onder
een grote pot blauwe verf, zij ziet
de rode tomatensoep door het huis
stromen, zij wordt verrast door een
reusachtige vloed van schuim en zij
zit onder de groene smurrie als zij
de bakkersknecht uit de sloot wil
redden.
Wat voor doldwaze avonturen beleven de kleinste inwoners van de
IJmond en hoe ‘vies’ weten zij eigenlijk te worden? Stadsschouwburg Velsen en deze krant zijn erg
benieuwd en nodigen daarom alle
kinderen uit om mee te doen aan de
‘Floddertje Fotowedstrijd’.

Maak jezelf zo vies mogelijk en stuur
je foto, onder vermelding van naam,
leeftijd, adres en telefoonnummer
vóór zondag 1 juni naar svdhoeven@stadsschouwburgvelsen.nl.
Wie weet komt jouw foto in de Jutter
én ben jij de winnaar van twee vrijkaartjes voor het Grote Terra POPconcert met Kikker, Kleine Ezel en
Muis, volgend theaterseizoen in
Stadsschouwburg Velsen.
Kaarten voor de ondeugende, muzikale familievoorstelling (vanaf 3
jaar) ‘Floddertje’ zijn te reserveren
via www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoonnummer 0255-515789.
Welke avonturen beleeft uw Floddertje? Genoeg om de fotowedstrijd te
winnen?

Floddertje Fotowedstrijd
De opdracht is als volgt: wie is het
vieste kind van de regio Velsen?

CDA zoekt aspirantleden
IJmuiden - Degenen die het landelijke en plaatselijke nieuws volgen merken dat de politiek in verschillende vormen aan de weg timmert. Enerzijds met problemen bij
de uitvoering van de beloofde plannen en anderzijds met activiteiten
gericht op het behoud en liefst uitbreiding van de verkregen politieke volmachten. Daarvoor moet veel
gestemd worden. In de komende
tijd zal er dan ook geen jaar voorbij gaan of de stemmer wordt uitgenodigd zijn stem te laten horen.
In 2008 voor de Waterschapsverkiezing, in 2009 voor het Europese Parlement, in 2010 voor de Gemeenteraden, in 2011 voor de de Provinciale Staten.
Bij al deze verkiezingen wil de CDA
,haar volmachten uitbreiden. Het
bestuur van de plaatselijke afdeling
van het CDA zal aan al deze verkiezingen haar steentje bijdragen maar
zal haar grootste aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezing in 2010.
Hiervoor wil zij niet alleen een goed

programma uitbrengen maar vooral een lijst ontwikkelen met goede kandidaten. Goede kandidaten
die voor alles van mensen houden
en zich willen inzetten voor hun belangen. Maar ook goede kandidaten
die bereid zijn zich vooraf te scholen en te oriënteren op een mogelijke taak die op hen wacht.
In Velsen wonen veel CDA-stemmers en/of -sympathisanten.
Aan hen vragen wij te overwegen
zich beschikbaar te stellen als aspirant-kandidaat. De scholing zal zich
in hoofdlijnen richten op de ontwikkeling van het CDA-gedachtengoed, het debatteren, de gemeentefinancien en zal verder afgestemd
worden op wensen en voorkeuren
van de deelnemers.
Degenen die reageren behoeven
zich niet meteen gebonden te voelen. Eerst wordt er nader kennisgemaakt, daarna spreekt men zich
voor deelname definitief uit.
Voor opgave of verdere informatie
023-5393267, of mail: alfkoopman@
quicknet.nl.

Ronald Schild draagt de kapsalon over aan zijn nichtje Sanne

RoHer wordt Sanne’s RoHer
IJmuiden - Achttien jaar waren ze
pas, toen ze begonnen. Kapsalon
RoHer van Ronald Schild en Herman Smit begon in de Reggestraat.
Na drie jaar verhuisde de zaak naar
de Wijk aan Zeeërweg om veertien
jaar geleden neer te strijken op de
huidige plek aan het Oosterduinplein.
Ze hadden het goed samen maar het
was wel stevig aanpoten. Er kwam
een kapsalon in Velserbroek bij en
het strandpaviljoen Beach Inn. Daar
was Herman op het laatst vaker te
vinden dan in de kapperszaak. ,,Zullen we nou niet eens stoppen met
werken?’’, vroeg Ronald wel eens
aan Herman. ,,Waarom?’’, vroeg die
dan. ,,Nou, dan kunnen wij ook eens
op vakantie’’, antwoordde Ronald.
,,Voor mij is het elke dag vakantie in
Beach Inn’’, aldus Herman. Totdat hij
ziek werd en drie jaar geleden overleed. ,,Voor mij is het te laat, maar ga
jij nog wel genieten’’, hield hij Ronald
voor. Maar die is na de dood van
Herman ruim twee jaar niet meer in
RoHer geweest. ,,Ik kon de zaak niet
meer zien’’, zegt Ronald. ,,Als ik in
de auto IJmuiden door moest, reed
ik het liefst over de Heerenduinweg.
Als ik over de Lange Nieuwstraat
reed, was ik bang om een glimp van
RoHer op te vangen.’’
Hij begon in Haarlem een horecazaak, die goed liep. Vorig jaar deed
hij die weer van de hand en sinds
augustus is Ronald weer op zijn stek
in RoHer. Sanne (21), de dochter
van zijn broer, werkt sinds septem-

ber bij RoHer. Ze kwam als kind al in
de zaak, was gek op Ronald en Herman en wist al van jongs af aan dat
ze het kappersvak in wilde. Op termijn zou ze de zaak overnemen.
Onlangs gingen ze samen een nieuwe inrichting voor de zaak uitzoeken, in die veertien jaar was er nauwelijks iets veranderd. Bij die gelegenheid dacht Ronald bij zichzelf:
,,Sanne moest het nu maar overnemen. Het gaat lekker en ze is bijdehand genoeg. Herman zou het daar
ook mee eens zijn geweest.’’
En zo is Sanne Schild sinds 1 mei
de nieuwe eigenaar van RoHer, dat
straks Sanne’s RoHer gaat heten.
Ronald blijft er voorlopig op vrijdag
en zaterdag werken en voor de rest
is hij op de achtergrond paraat. Onlangs was hij een keer in Egmond
aan Zee en hij vond het daar zo
leuk, dat hij spontaan besloot om er
te gaan wonen.
Grote veranderingen zal Sanne niet
doorvoeren bij RoHer: ,,Het is goed
zoals het is.’’ Van 26 tot en met 29
mei is de zaak gesloten, dan wordt
het hele interieur vernieuwd. Donderdag 29 mei is er een open huis,
van 19.00 uur tot 21.00 uur is iedereen dan van harte welkom. En vanaf 5 juni gaat de zaak ook open op
donderdag, van 13.00 uur tot 20.00
uur.
Sanne heeft ook een welkomstcadeautje: wie de bon in deze krant
van volgende week uitknipt, krijgt
vijf euro korting. (Carla Zwart)

Voorjaarswijnen proeven

Heerlijk onbeperkt opscheppen

Wokken bij de Vuurtoren
IJmuiden aan Zee - Eind 2007
kwam er aan de boulevard een
nieuwe horecagelegenheid: Wok
Restaurant Vuurtoren. Een mooi
restaurant waar het goed toeven is
en waar de gast een prachtig uitzicht heeft over het binnenmeer en
de jachthaven.
Wokken is leuk en gezellig om te
doen en de gasten kunnen onbeperkt opscheppen. Lekker genieten
van onder andere biefstuk, zalm,
garnalen en kipfilet met een bijzondere saus. Het kan gecombineerd
worden met groente of snacks van
het warme buffet. De eters stellen
hun menu samen en het wordt voor
ze gewokt.
Er zijn altijd volop combinatiemogelijkheden en die wisselen regelmatig. En dan als toetje een heerlijk ijsbuffet of vers Chinees fruit.
Eten bij Wok Restaurant Vuurtoren is een belevenis op zich en heel
smakelijk.
De openingstijden zijn van dinsdag
tot en met zondag van 16.30 uur tot
22.00 uur. Binnenkort is het restaurant ook op maandag geopenden
voor de deur komt nog een terras,
waar het goed toeven is. De horecagelegenheid is ook zeer geschikt
voor feesten en partijen en vanaf

tien personen kan er catering bezorgd worden.
Wokken kan onbeperkt, geheel naar
eigen smaak en voor een vriendelijke prijs. Van dinsdag tot en met
donderdag is dat voor 17,50 per
persoon, kinderen van 5 tot en met
12 jaar 9,25. Van vrijdag tot en met
zondag 19,50 per persoon, kinderen
10,25. Wok Restaurant Vuurtoren is
te vinden aan de Kennemerboulevard 354. Reserveren is gewenst, dat
kan telefonisch via 0255 523902.

Klaverjasclub
Nieuw Leven
Santpoort-Noord - Iedere zaterdagavond kunt u klaverjassen
bij Klaverjasclub Nieuw Leven in
Dorpshuis Het Terras aan Roos en
Beeklaan 2 in Santpoort-Noord. Er
zijn mooie prijzen te winnen en er is
een loterij. De entreeprijs bedraagt
2 euro. De aanvang is om 19.00
uur. Nieuw Leven is een heel gezellige club en u bent van harte welkom. Heeft u vragen of wilt u zich
aanmelden, belt u dan met de heer
Hoogsteder via 023-5316423.

IJmuiden - De lente kwam laat op
gang of is de zomer te vroeg begonnen? Wat Slijterij & Wijnhuis Zeewijck betreft kan de zomer niet lang
genoeg gaan duren. Iedereen had
de zon en warmte nodig en direct
wordt er dan weer heerlijk buiten
gegeten en wil men echt genieten
van een Bourgondisch leven. Wat
past daar beter bij dan een prachtig
glas wijn?. Om u kennis te laten maken met wijn en hun nieuwe wijnhuizen organiseert Slijterij & Wijnhuis Zewijck op zondagmiddag 1 juni van 13.00 uur tot en met 17.00 uur
hun derde Voorjaars wijnproeverij.
Strandpaviljoen Noordzee is ditmaal
het decor voor de bijna 100 te proeven wijnen. Er zijn een aantal leuke
primeurs. Bijvoorbeeld de ‘Pink Port’,
de eerste rosé port. Ook zijn er een

aantal nieuwe wijnhuizen waaronder het CO2 vrije wijn producerende
wijnhuis Backsberg uit Zuid Afrika,
het Chileense wijnhuis Bouchon en
het Nieuw Zeelandse wijnhuis ‘Sileni’. Bovenstaande wijnhuizen zijn
recent exclusief onder gebracht bij
Esther en Richard Blesgraaf en afkomstig van voormalig Stevens Wijnimport.
Als het weer meewerkt, en dat ziet
er wel naar uit, is het heerlijk genieten van de nieuwe zomerse rosé’s,
fraaie frisse witte en prachtige fruitige rode wijnen.
Toegangskaarten voor deze wijnproeverij zijn voor vijf euro verkrijgbaar bij Slijterij & Wijnhuis ZEEWIJCK, Zeewijkplein 25 in IJmuiden.
Telefonische reservering via 0255540331 of via info@zeewijck.nl

Heemskerk
Midgetgolfpark
Heemskerk opent de deuren weer
van 21 juni tot en met 17 augustus.
Het midgetgolfpark biedt een gezellig uitje voor jong en oud, voor een
verjaardagsfeestje, een vakantie-uitstapje of zomaar even wat ontspanning tussendoor. Er wordt momenteel gezocht naar vrijwilligers.
Omdat het Midgetgolfpark een
werkplek is voor mensen met een
verstandelijke beperking wordt van
de vrijwilligers verwacht dat zij affiniteit hebben met deze doelgroep. Bovendien is het de bedoeling hen de
mogelijkheid te bieden om het werk
zo zelfstandig mogelijk te doen. Tot

de overige taken behoren het openen en afsluiten, het ontvangen van
de klanten en het beheren van de financiën gedurende de dag. Er wordt
vooral gezocht naar vrijwilligers die
in de weekenden van 14 juli tot en
met 4 augustus willen werken, tussen 11.30 en 17.00, maar ook voor de
doordeweekse dagen is ondersteuning welkom.
Daarnaast wordt gezocht naar een
vrijwilliger die een website wil maken voor de midgetgolf en de winkel
Juma. Contactpersonen zijn Heero van Dam: 06-46245225 of Rona
Snoek 06-46245221.

De Srilankanen met hun gastouders op de gedenksteen in de Gallepromenade

Srilankaanse studenten
bezoeken Velsen
Velsen - In het kader van de stedenband met Galle in Sri Lanka nodigt de stichting Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen (SOSVelsen) jaarlijks Srilankaanse studenten, die in Nederland een studie
volgen, uit een dag naar Velsen te
komen. SOS-Velsen beoogt daarmee de studenten, die veelal op de
campus verblijven, kennis te laten
nemen van het (gezins)leven in Nederland om op die manier enigszins
op de hoogte te geraken van elkaars
cultuur.
Rond het middaguur kwamen zeven studenten uit Delft (UnescoIHE, Institute for Water Education),
dertien studenten van het Internationaal Instituut voor Geo-Informatie
en Aardwetenschappen (ITC) in Enschede en één student van het Instituut voor Historisch onderzoek van
de Universiteit Leiden aan op station Santpoort-Noord. Daar stonden de ‘gastouders’ klaar om de
Srilankanen naar kerk Het Kruispunt in Velserbroek te brengen. Sri
Lanka’s ambassadeur, mevrouw Pamela Deen, stelde het zeer op prijs
haar landgenoten in Velsen te ontmoeten. Zij werd in het godshuis
ontvangen door burgemeester Peter
Cammaert en SOS-voorzitter Guus
Hartendorf. De laatste sprak het
openingswoord en gaf daarna Cammaert het woord.
Velsens eerste burger ging in op de
vele contacten die al 32 jaar tussen Velsen en Galle bestaan en de
diverse projecten die zijn gerealiseerd. Pamela Deen bedankte SOSVelsen voor het vele werk dat voor
haar landgenoten is verzet en betrok daarin ook de Velsense samenleving. Het was voor haar de laatste keer dat zij deze ontmoeting
met haar landgenoten in functie
bijwoonde, want in de loop van het
jaar zit haar ambtstermijn erop.
SOS-secretaris Klaas van Slooten
vertelde de studenten iets over the
Netherlands Alumni Association
of Lanka (NAAL) en wees hen erop dat zij daarvan lid konden worden, waardoor zij bij terugkeer in Sri
Lanka ook een bijdrage kunnen leveren aan de contacten tussen de

beide landen. Bijna allemaal vulden ze het aanmeldingsformulier in.
De studenten blijven tussen de acht
en achttien maanden in Nederland.
Die lange tijd van huis, is een van de
nadelen van hun studie in een ver
land.
Nadat allen de stedenbandgedenksteen op de Galle Promenade hadden bekeken, lieten de gastouders
‘hun’ Srilankanen diverse plekken in
en rond Velsen zien, zoals: de sluizen, het strand, de havens, korenmolen De Zandhaas, het zwembad,
het politiebureau, Hansje Brinkers
in Spaarndam en vanaf de Noordzee de skyline van IJmuiden, Santpoort en Zandvoort.
Na de rondrit kregen de gasten bij
de gastgezinnen thuis een diner
aangeboden. Ieder gastgezin deed
dat op zijn/haar eigen wijze, van
rijstmaaltijd tot pannenkoek of wellicht snert. Om even over acht uur
vertrokken de gasten.

Meting
botdichtheid
IJmuiden - Door botontkalking, of
osteoporose, kan de kracht van het
bot zo verminderen dat meer kans is
op fracturen of inzakking van rugwervels. Eén op de drie vrouwen en
één op de negen mannen boven
de 55 jaar krijgt hiermee te maken.
Vrouwen die vroeg met de overgant te maken krijgen, bij wie botontkalking in de familie voorkomt,
of mensen die bepaalde medicijnen gebruiken zoals corticosteroïden, die weinig lichaamsbeweging
krijgen of aandoeningen als reuma
of diabetes hebben, of als de voeding niet optimaal is, kunnen dinsdag 27 mei hun botdichtheid laten
meten in Centrum Aditi aan De Rijpstraat 1a in IJmuiden. U dient hier
wel voor te reserveren, dat kan via
0252-534322. De botmeting wordt
verricht met een ultrasoon apparaat. Het consult, inclusief advies,
wordt aangeboden tegen een gereduceerd tarief van 30 euro.

Indiaanse grandmother in Aditi
IJmuiden - Grandmother Waynonaha Two World komt alweer voor
de negende keer naar Nederland
om haar wijsheid met ons te delen.
In centrum Aditi is haar programma
als volgt:
Thema op 26 mei: avondworkshop:
Wat leren onze handen ons.
Wat betekenen de lijnen in onze
handen? Al duizenden jaren worden er handen gelezen. Wat kunnen
we zien in onze lijnen voor de toekomst? We leren de basislijnen te
begrijpen en hoe je ze kunt gebruiken om je leven richting te geven.
Thema 27 mei: avondworkshop Meditation and Relationships. Mensen
komen in ons leven, soms slechts
voor even, soms voor de rest van
je leven. Komen ze voor even, dan
komen ze om een reden. Als je dat
weet, weet je precies wat je moet
doen. Als iemand in je leven komt
om een reden, dan is het meestal
omdat je zelf direct of indirect hebt
aangegeven dat je daar behoefte
aan hebt. Ze komen om je steun en
leiding te geven. Of om jou fysieke,

emotionele of spirituele hulp te bieden. Ze lijken wel door God gezonden. Grandmother Waynonaha Two
Worlds is een verbazingwekkende,
vrouw, met een degelijke ethiek en
een ongelofelijke hoeveelheid kennis. Omdat ze het erfgoed van zowel
de Lakota- als de Cherokee-Indianen heeft meegekregen, kan ze gebruik maken van de kennis van beide culturen.
Voor opgave en informatie: Centrum
Aditi, telefoon 0255-512391.Kijk ook
op wish1well@quicknet.nl
Grandmother Waynonaha Two World

Druk bezochte open dag
bij Westbroekerplas
Velserbroek - Het Recreatieschap Spaarnwoude en de horecaondernemer
van het pas geopende Villa Westend organiseerden afgelopen zondag een
open dag bij de Westbroekerplas. Hoewel het weer wat tegenviel, was er
toch veel belangstelling. Drakenboten gingen te water en er werd naar hartelust gespeeld op de nieuwe speeltoestellen. (foto: Reinder Weidijk)

