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Samenloop voor Hoop
levert bijna 70.000 euro op
Santpoort-Noord – Samen-
loop voor Hoop is een lande-
lijk evenement. Met 24 uur lo-
pen wordt er geld ingezameld 
voor wetenschappelijk onder-
zoek naar kanker. Nicole Hul-
sebosch liep vorig jaar mee 
in Amstelveen en daar vat-
te zij het plan op, om de Sa-
menloop voor Hoop naar Vel-
sen te halen.

 In augustus vorig jaar was er een 
informatieavond, waar een orga-
niserend team van acht mensen 
uit voort kwam. Zaterdag start-
te de loop om 15.00 uur op de 
atletiekbaan van Suomi, om zon-
dag ook om 15.00 uur te eindi-
gen. Er deden 42 teams mee, in 
totaal waren dat ongeveer 800 
mensen.
Burgemeester Franc Weerwind 
opende zaterdag het evenement, 
samen met zwemmer Maarten 
van der Weijden. In 2001 werd bij 
hem acute lymfatische leukemie 
geconstateerd, in 2008 won hij 
goud op de Olympische Spelen. 
Hij opende die dag niet alleen in 
Velsen de Samenloop voor Hoop, 
maar ook in Badhoevedorp, Al-
mere en Alphen aan de Rijn: 
,,En overal kom ik veel saamho-
righeid tegen, dat geeft me een 
warm gevoel. Jullie lopen voor 
een enorm goed doel, alleen on-
derzoek naar kanker geeft meer 
hoop op genezing.’’ De burge-

meester beaamde dit en zei trots 
op Velsen te zijn. Samen knipten 
zij het lint door en gingen voor-
op bij de eerste loopronde, waar 
alle deelnemers aan mee deden. 
,,Ik wist niet dat het zo groot zou 
zijn, ik vind het heel indrukwek-
kend’’, zegt een man die toekijkt. 
Na de eerste gezamenlijke ron-
de is de baan voor 40 ‘survivors’: 
mensen die kanker overleefden. 
Onder hen Joke van der Veen uit 
Velserbroek. ,,Twee jaar geleden 
kreeg ik kanker. De tumor was 
operabel, ik had geen chemo-
kuur nodig. Wel moet ik sinds-
dien een nier missen, maar het 
gaat goed met me’’, vertelt zij. ,,Ik 

hoor hier verhalen van anderen, 
dat het ook heel anders kan aflo-
pen. Dan vind ik dat ik nog maz-
zel heb gehad.’’ De lopers mo-
gen maar hoeven niet te rennen, 
de meeste lopen in een stevige 
wandelpas. Er zijn veel muzika-
le optredens en rond het veld 
staan allerlei kraampjes. Bij de 
kraam van Keigoed kunnen kin-
deren onder andere keien be-
schilderen. Gerda Hinlopen, leer-
kracht van basisschool De Toer-
malijn in Driehuis, vertelt: ,,Nena 
van Rijn was een leerling van mij, 
haar vader overleed aan kan-
ker. Kort daarop was het vader-
dag. De hele klas is toen keien 

Ode aan de helden
Zaterdagnacht, even na twaalf 
uur. Sportpark Groeneveen, de 
thuishaven van Atletiekvereni-
ging Suomi, loopt leeg. De mu-
ziek is gestopt en er wordt om-
geroepen dat de bar dichtgaat. 
Voor de deelnemers aan de Sa-
menloop voor Hoop begint de 
lange, koude en soms eenzame 
nacht. De donkere wolken zijn 
een voorbode van regen, heel 
veel regen.
Het wordt steeds stiller op het 
sportpark en rond half een is al-
leen nog het geroezemoes van 
de wandelende deelnemers te 
horen. Of het gehijg van de ge-
weldenaren die de Samenloop 
voor Hoop hardlopend volbren-
gen. Duizenden lichtjes geven 
de sintelbaan een surrealisti-
sche aanblik. Helemaal achter-
in vormen lichtjes de woorden 
Hoop en Leven. 
Onbewust denk je op deze plek 

terug aan je vrienden en fami-
lieleden die zijn overleden aan 
kanker. De volledige opbrengst 
van de Samenloop voor Hoop, 
waaraan tientallen vrijwilligers 
maandenlang hebben gewerkt, 
gaat immers naar KWF Kanker-
bestrijding. Om nog meer on-
derzoek te kunnen doen naar de 
oorzaken en behandeling van 
deze vreselijke ziekte. Onder-
zoek dat er in de laatste vijftig 
jaar voor heeft gezorgd dat de 
overlevingskans is gestegen van 
25 naar meer dan 50 procent.
Na een halfuur met een brok in 
mijn keel naar de deelnemers 
gekeken te hebben, stap ik weer 
op de fiets. De klok die de ver-
streken tijd aangeeft springt 
net op 09.30.00. Nog 14,5 uur te 
gaan voor de strijd tegen kan-
ker. Zet ‘m op, helden!

Friso Huizinga

gaan zoeken, die beschilderden 
ze en sierden daar het graf mee 
op. Heel mooi, hoe kinderen daar 
mee omgaan.’’
Kirsten Bouwens van het orga-
nisatieteam keek zondag tevre-
den terug op het evenement: 
,,Het was een enorme klus, maar 
het was het waard. We zijn trots 
op onszelf en op alle vrijwilligers, 
die meehielpen. We zijn Suomi 
veel dank verschuldigd, die zijn 
ons vanaf het begin zeer ter wil-
le geweest.’’ Een jaarlijks eve-
nement wordt het niet. Maai-
ke Bouwens, ook van de orga-
nisatie: ,,We zijn hier ruim zeven 
maanden heel intensief mee be-
zig geweest, dat lukt niet elk jaar. 
Misschien dat we het om de twee 
jaar gaan organiseren, of eens in 
de vijf jaar.’’ Het resultaat van dit 
alles was ongekend. Rina Noor-
lander, coördinator voor het Ko-
ningin Wilhelmina Fonds, mocht 
zondag een symbolische cheque 
in ontvangst nemen met daarop 
het bedrag van 69.899 euro. 
(Carla Zwart)
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie
van de 

gemeente
Velsen

Terrasweg 36 Santpoort 
Zaterdag 5 juni hebben wij 

voor iedereen een 
gratis broodje 

met Westfriese Oude Kaas 
of met Santpoortsche Boerenpaté. 

Gewoon even binnen lopen 
en smullen. 

www.lebreton.nl, 
waar lekker lekker lekkerder is.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Barbecuedag 
bij GroenRijk!
Op zaterdag 5 juni - 
Koken onder de zon!
Demonstratie, proeverij 
en diverse aanbiedingen

Kromhoutstraat 24 - IJmuiden - 0255 - 517 510

ramen • deuren • kozijnen • erkers • dakkapellen

detimmerfabriek.com
IJmuiden
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Rabobank Velsen 
en Omstreken wenst 
u veel plezier bij 
de 10e editie van 
Santhappen

www.rabobank.nl/velsen

Zoek je een
vakantiebaan
in de zorg??

bel ons

(023) 5 100 300
of kijk op

www. FlexiCura.nl

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

Uw favoriete winkels
en merken op één site!

www.tekoopinsantpoort.nl
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Expositie RC de Ruimte
IJmuiden – Op zaterdag 5 juni 
beginnen om 17.00 uur twee ten-
toonstellingen in RC de Ruimte. 
Mensen worden van harte uitge-
nodigd om op vrijdag 4 juni zelf 
te schrijven en te tekenen in de 
sleutelvakken als reactie op het 
gemaakte groepskunstwerk. 
In de vierde en laatste editie van 
‘De keuken van Jan Steen’ gaat 
een grote groep kunstenaars een 
‘Gesammtkunstwerk’ maken. Dit 
wil een ruimere kijk geven op la-
boratoriumkunst en tracht een 
beweging op gang te krijgen. De 

groep probeert gewenste en on-
gewenste genetische combina-
ties op een nieuwe manier te la-
ten zien. 
In de Trage Ruimte exposeren 
Geer van der Klugt en Raquel 
Maulwurf. Hun werk is te zien tot 4 
juli, op donderdag, vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur en op afspraak. Om 19.00 uur 
zal er een diner zijn. Reserveren is 
gewenst, dit kan via rcderuimte@
gmail.com of via 0255-527435. RC 
de Ruimte is gevestigd aan J.P. 
Coenstraat 51-55.

Pound zoekt
figuranten
IJmuiden – Metalband Pound 
won studiotijd tijdens Noord-
Holland Pop. Binnenkort gaan 
zij de studio in, om het nummer 
‘New Beginning’ op te nemen. 
Dit nummer willen zij laten ver-
gezellen door een videoclip en 
hiervoor zoeken zij nog figuran-
ten. Dresscode: spijkerbroeken, 
skatebroeken, shirts zonder op-
druk, petten en bandana’s. Ook 
welkom zijn mensen met tatoo’s, 
piercings en coole meiden. De 
opname zal plaatsvinden op zon-
dag 6 juni van 14.00 tot 17.00 uur, 
in het skatepark in Zeewijk. Mail 
naar: info@poundmetal.com en 
verdere instructies volgen. Het 
nummer New Beginning staat 
op: www.myspace.com/pound-
metal.

IJmuiden – Hailey werd op 14 
mei verwacht, maar omdat ze in 
een stuit lag, besloot de gynae-
coloog haar op 7 mei via de kei-
zersnede te halen. Bianca stond 
onder strenge controle, ze had 
onder andere een veel te hoge 
bloeddruk. Toen ze op donder-
dag 29 mei voor controle bij de 
arts kwam, mocht ze niet meer 
naar huis maar moest ze meteen 
in het ziekenhuis blijven. De vol-
gende dag zou de baby gehaald 
worden. Het was urgent, er was 
onder andere te weinig vrucht-
water. ,,Dat was even schrikken’’, 
vertelt Bianca. ,,Maar ik had nu 
geen tijd om me zenuwachtig 

Aangenaam

Geboren: Hailey Labree
Dochter van: Patrick en Bian-
ca Labree
Geboren op: 30 april 2010 om 
12.48 uur
Geboortegewicht: 2585 gram

te maken, ik zag best wel tegen 
die keizersnede op.’’ Alles verliep 
goed en het ging direct na de 
geboorte prima met Hailey. Vrij-
dag werd ze geboren, maandag 
mochten moeder en dochter al-
weer naar huis. Ook thuis ging 
het goed. Hailey kwam goed aan 
maar het is nog steeds een mini-
meisje. Ze is klein maar ook heel 
compleet en sierlijk, alles zit er 
op en aan. Ze heeft een bos met 
haar en ze kijkt fronsend de we-
reld in, net alsof ze het allemaal 
heel kritisch bekijkt.  De kleinst 
verkrijgbare babymaat, maat 50, 
slobberde om haar heen. De 
moeder van Bianca kocht in een 
speciale winkel kleding in maat 
44 en dat zit goed. Ze slaapt nog 
veel maar als ze wakker is, dan 
is ze er ook helemaal bij. ,,Ze is 
heel beweeglijk, haar armen en 
benen zwaaien alle kanten op’’, 
aldus Bianca.
,,Ze gaat nu ook alles goed be-
kijken, ze kijkt met grote ogen in 
het rond. Ze slaapt goed, maar 
elke nacht komt ze nog een keer 
voor de fles, daar kun je de klok 
op gelijk zetten.’’ Bianca her-
stelt goed van de keizersnede, 
een week na de geboorte liep ze 
al buiten te wandelen met Hai-
ley. Toch merkt ze af en toe dat 
ze goed moet opletten met til-
len, want dan waarschuwt haar 
lichaam. Maar dat neemt ze voor 
lief: ze kreeg er iets moois voor 
terug. Patrick en Bianca zijn erg 
blij met hun dochter en genie-
ten enorm van de kleine Hailey. 
(Carla Zwart)

Leerlingen Vellesan
besturen de wereld
IJmuiden - Leerlingen van de 
tweede klas van de VMBO-on-
derbouw van het Vellesan Colle-
ge hebben vorige week op school 
met veel enthousiasme meege-
daan aan het project Globaland. 
Dit is een spannend spel over de 
maatschappij en de wereld. In 
vijf spelrondes, bestuurden de 
leerlingen in groepjes een land 
in een verzonnen  wereld: Glo-
baland. In dat land is slecht on-
derwijs, er zijn geen goede we-
gen en het milieu is vervuild. De 
groepjes voerden praktische op-
drachten uit. Daarmee konden 
ze Globa’s - de munteenheid in 
Globaland - verdienen om hun 
land te verbeteren.
Globaland is een initiatief van 
jongerenorganisatie Cross Your 
Borders uit Nijmegen. Met de 
projecten willen ze jongeren be-
wust maken van problemen van 
ontwikkelingslanden.
Tijdens het Globaland-project 
ontdekken leerlingen dat het op 
veel plekken in de wereld niet 
vanzelfsprekend is dat er wegen 
liggen en dat je naar de dokter 
kunt als je ziek bent. Maar ook 
in Nederland moeten we er sa-
men voor zorgen dat dit goed is 
geregeld. 
Ze ervaren spelenderwijs hoe 
landen functioneren: dat de eco-
nomie een belangrijke rol speelt, 
je niet zonder belastingen kunt, 

er heel veel zaken zijn om reke-
ning mee te houden en je af en 
toe moet samenwerken met an-
dere landen omdat je niet alles in 
je eentje kunt oplossen. 
De vijf spelrondes zijn verdeeld 
over twee projectdagen. De  
praktische opdrachten bestaan 
uit een filmquiz, een estafette-
race en een toneelopdracht. Ook 
hoorde er een groepspresenta-
tie bij en onderhandelen om tot 
betere resultaten te komen. Daar 
bij werden de verdiende Globa’s 
ingezet als betaalmiddel. 
Hoeveel belasting wordt er ge-
heven, hoe wordt dit geld ver-
deeld over de ministeries en met 
welke groepen uit de klas wordt 
samengewerkt om internationa-
le problemen op te lossen? De 
feedback op hun keuzes kregen 
de leerlingen via grappige ‘car-
toonstickers’ die zij op een grote 
poster plakten. De poster geeft 
aan wat de nieuwe situatie van 
hun land is in de volgende spel-
ronde.
Er werd een ranglijst bijgehou-
den welke groepen hun land het 
beste bestuurden. Na afloop was 
er in de aula van de school een 
afsluitende bijeenkomst waar de 
winnaars bekend werden ge-
maakt. Het land ‘Jeemaan’ had 
gewonnen en de leerlingen Kel-
ly, Elise, Gin, Ian en Derrin waren 
hier maar wat trots op.

Bibliotheek biedt 
hulp bij het stemmen
IJmuiden - Bibliotheek Velsen 
en de IJmuider Courant orga-
niseren een politiek café in de 
Centrale Bibliotheek in IJmuiden, 
op zaterdag 5 juni om 15.00 uur. 
Centraal staat het nieuwe colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders, maar er wordt ook gekeken 
naar de Tweede Kamerverkiezin-
gen van woensdag 9 juni. 
Het college van B en W, met 
daarin drie nieuwe wethouders, 
werkt zich momenteel in. Ronald 
Vennik, Robert te Beest en Wim 
Westerman zijn inmiddels al wat 
gewend aan hun nieuwe dag-

ritme. Arjen Verkaik en Annet-
te Baerveldt waren weliswaar de 
afgelopen vier jaar al wethouder, 
maar hun takenpakket is nu ge-
wijzigd. De Velsense bestuurders 
doen hun plannen uit de doeken 
voor de komende jaren. 
De verkiezingen van 9 juni ko-
men eveneens ter sprake. Alle 
politieke partijen van Velsen zijn 
uitgenodigd om hun licht daar-
over te laten schijnen. Het ge-
heel zal onder leiding staan van 
debatleider Rob Wieleman. 
Zie ook www.bibliotheekvelsen.
nl.

Boogschieten 
bij VZOS
Santpoort-Noord - Schie-
ten met een boog is een heu-
se sport. Het ‘recurve’ schie-
ten is zelfs een Olympisch on-
derdeel. Bij handboogsportver-
eniging VZOS aan de Hagelin-
gerweg 323 wordt veel ‘recur-
ve’ geschoten terwijl er voldoen-
de ruimte is voor andere discipli-
nes zoals: ‘longbow’, ‘barebow’ 
of ‘compound’. Maar er wordt 
bijvoorbeeld geen kruisboog ge-
schoten. Er is een binnenaccom-
modatie met schietafstanden op 
18 en 25 meter, op de buitenba-
nen kan geschoten worden tot 
maximaal 90 meter. Bij VZOS 
wordt de boogsport serieus be-
oefend, elke woens- en vrijdag-
avond en zondagochtend wordt 
er onderling competitie gescho-
ten. Door het jaar heen worden 
er alternatieve competities ge-
houden. Wil je ook mee schie-
ten in landelijke competities? 
Bij VZOS ga je eerst leren schie-
ten. Wat is je dominante oog, hoe 
hou je een boog vast, wat mag 
niet, wat mag wel op de meet? 
In 10 lessen word je door erva-
ren schutters, wegwijs gemaakt 
in de wereld van boogschieten. 
Tijdens het verloop van de intro-
ductiecursus krijg je ruimte om 
aan te geven of je door wilt gaan 
met deze prachtige sport, of niet. 
Kies je voor deze sport en ver-
eniging dan ga je daarna echt 
meedoen. Interesse? Meer infor-
matie: info@hbsvzos.nl. Zie ook 
www.hbsvzos.nl.

IJmuiden - Een 89-jarige man 
uit IJmuiden is maandag ge-
wond geraakt bij een ongeval. 
De man reed rond 15.40 uur op 
zijn fiets op de Kennemerlaan. 
Daar gaf hij volgens een getui-
ge geen voorrang aan de jongen 
op een fiets, hij probeerde die te 
ontwijken maar kwam daardoor 
ten val. De jongen is doorge-
fietst. Mogelijk is hij niet geraakt. 
De man is met een hoofdwond 
naar een ziekenhuis gebracht. 

Man gewond
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Spreken bij de uitvaart?
Mensen die in hun leven dicht 
bij de overledene stonden, vin-
den het vaak moeilijk om zelf 
te spreken bij de uitvaart, ter-
wijl ze het uit respect voor hun 
overleden dierbare zo graag 
willen. De angst is verstikt te 
raken van verdriet en daarna 
niet meer verder te kunnen 
spreken. En dat terwijl iedereen 
zit mee te kijken.
De bron van het gevoelde ver-
driet is echter de band die er 
was met de overledene. De er-
varing leert dat juist deze spe-
ciale band ook kan worden in-
gezet om daar op het moment 
van spreken, kracht uit te put-
ten. En in de praktijk zien we 
dat het ook zo werkt! 
Na afloop is er opluchting en 
tevredenheid, gevoelens die 
weer helpen bij de verdere ver-
werking. 
Maar los van dit aspect levert 
een goede voorbereiding ook 
vertrouwen op in het wel kun-
nen. Schrijf de tekst die wordt 
uitgesproken uit en lees het 
een aantal keren hardop voor. 
Misschien wil iemand meeluis-
teren en commentaar geven. Bij 
het hardop uitspreken kom je 
vanzelf de passages tegen die 
extra emotioneel zijn. Op papier 
kun je dit benadrukken door 
bijvoorbeeld onderstreping of 
kleur. Tijdens de toespraak zie 
je het dan aankomen en is er 
de mogelijkheid een tel rust in 
te bouwen voordat je de tekst 
verder uitspreekt.
Eveneens kan het rust geven 
om iemand die vertrouwd voelt, 
mee te vragen naar voren te 
gaan, zodat er letterlijk steun is 
bij het uitspreken van de tekst. 
Een hand op de schouder: ‘je 
doet het goed’.
Ook maak ik regelmatig mee 
dat iemand van tevoren de 
ruimte waar wordt gesproken 

even bezoekt. Zo is bekend 
waar het spreekgestoelte staat 
en hoe de ruimte is ingericht. 
Even achter de microfoon staan 
en de aula of kerk inkijken. Ook 
dat geeft vertrouwen.
Een andere mogelijkheid is 
een ‘reserve’ te vragen, iemand 
die bereid is om de tekst uit 
te spreken als het misschien 
toch niet gaat lukken. Schroom 
daarvoor niet, iedereen vindt 
het een eer gevraagd te wor-
den hiervoor. 
Soms is de worsteling tijdens 
de uitvaart erg groot van de 
spreker en krijgen emoties, 
waarvoor gevreesd werd, 
steeds de overhand. Belangrijk 
is te beseffen dat emoties mo-
gen en niemand het je kwalijk 
neemt als de tekst er niet vloei-
end uitkomt. Als dan de toe-
spraak toch wordt afgemaakt is 
daarvoor groot respect. Het is 
dan niet de eerste keer dat de 
genodigden die hebben mee-
geleefd en in spanning zaten 
daarna spontaan als ontlading 
een applaus geven. En dit voelt 
dan als heel terecht!
Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Krassen voor een gratis ticket
Armin van Buuren ook 
dit jaar op Dance Valley
Velsen-Zuid - ‘s Werelds beste 
DJ Armin van Buuren draait ook 
dit jaar op Dance Valley. In 2009 
was het podium van Armin’s la-
bel A State Of Trance een groot 
succes (foto). Andere opvallen-
de namen zijn Carl Cox, Ida Eng-
berg en Sander Kleinenberg. 
Dance Valley vindt plaats op za-
terdag 7 augustus. Tickets kos-
ten 62,50 euro en zijn te koop via 
www.dancevalley.nl.
Het zestiende festival belooft 
weer een smeltkroes te wor-
den van de meest uiteenlo-
pende housestijlen. Dance Val-
ley telt 4 gebieden met 24 are-
as. In totaal treden er ruim 200 
DJ’s op en zijn er zo’n 100 live-
optredens. De hardere stromin-
gen zijn vertegenwoordigd met 
de areas van HQ en Kne’ Deep 
(o.a. Rush), terwijl de echte lief-
hebbers volop aan hun trekken 
komen bij Roog’s House (o.a. 
Chocolate Puma) en Nachtboe-
tiek (o.a. Jean).

Bij de leden van de winkeliers-
verenging Stadscentrum IJmui-
den ontvang je bij besteding van 
15 euro een kraslot waarmee je 
kans maakt op een ticket voor 
Dance Valley.

RWS houdt open dag
Velsen-Zuid - Er was zaterdag 
weer een unieke gelegenheid om 
een kijkje te nemen achter de ge-
vel van de verkeerscentrale van 
Rijkswaterstaat aan het Noord-
zeekanaal. Vanuit deze centrale 
wordt het regionale wegverkeer 
‘gemanaged’, wat betekent dat 
wordt zorg gedragen voor omlei-
dingen en dat maatregelen wor-
den genomen bij files, wegwerk-
zaamheden, ongevallen of cala-
miteiten.  Ook worden vanuit dit 
centrum de bruggen en de tun-
nels in de regio bewaakt. De in-
formatie komt ondermeer binnen 
via detectielussen, hoogtesigna-
lering bij tunnels, toeritdosering 
en door meer dan 350 camera’s 
langs de snelwegen. Deze infor-
matie wordt zichtbaar gemaakt 
op een aantal enorme beeld-
schermen die in de verkeerscen-
trale staan opgesteld en waarop 
door de medewerkers van Rijks-
waterstaat de verkeersstromen in 
de gaten kunnen worden gehou-
den. In de Wijkertunnel werd in 
de ochtenduren een ongeval ge-
simuleerd, waarbij de onderlinge 
coördinatie van de diverse hulp-

diensten zoals politie en brand-
weer bij deze calamiteitenoefe-
ning kon worden bekeken. In en 
rond de verkeerscentrale was er 
voor jong en oud veel te zien en 
te beleven. Op de parkeerplaats 
vóór de centrale stonden diverse 
voertuigen van Rijkswaterstaat 
opgesteld die bezichtigd konden 
worden en voor de jeugd was er 
een baan met radiografisch be-
stuurbare auto’s. Een rondlei-
ding door de centrale bracht de 
bezoekers naar het ‘hart’ van het 
gebouw met de talloze beeld-
schermen, waarna nog naar een 
film kon worden gekeken over 
de huidige situatie op de snel-
wegen. Tenslotte was er nog het 
‘Rijkswaterstaatplein’, een soort 
van grote partytent met een kof-
fiehoek, informatiemarkt en kin-
derhoek. Hier kon de jeugd zelf 
snoep maken, de zogenaamde 
ZOAB-snoep en ook verkeers-
borden van een eierkoek. Mede 
dankzij het mooie weer een druk 
bezocht en goed georganiseerd 
open huis.’ Meer informatie is te 
vinden op www.rijkswaterstaat.
nl. (Joop Waijenberg)

Senioren en veiligheid
Velsen - De politie heeft tijdens 
een bijeenkomst in ’t Bredero-
de Huys in Santpoort-Zuid meer 
dan 50 ouderen geïnformeerd 
over veiligheidszaken. Door mid-
del van een presentatie en film-
pjes werden de aanwezigen ge-
informeerd over onder andere 
onveiligheidsgevoelens, pinpas-
fraude (skimmen), de babbel-
truc, veiligheid in de woning en 
inbraak. Enkele aanwezigen ver-
telden hun ervaring met de bab-
beltruc en men gaf elkaar tips 

over wat te doen om te voorko-
men slachtoffer te worden van 
oplichters. Mede hierdoor werd 
het een levendige, interessan-
te en leerrijke bijeenkomst. De 
bijeenkomst werd mogelijk ge-
maakt door WonenPlus en Stich-
ting Santpoorts Belang. Wonen-
Plus zal de komende tijd meer-
dere bijeenkomsten organiseren 
over dit onderwerp. Voor meer 
informatie kunt u contact opne-
men met het meldpunt van Wo-
nenPlus, telefoon 0255-518888.

‘Telstar finan-
cieel gezond’
Velsen - De KNVB heeft van-
daag laten weten dat Telstar is 
ingedeeld in de categorie voor fi-
nancieel gezonde clubs (Catego-
rie 3).Drie jaar geleden belandde 
Telstar in een financieel dal met 
een indeling in de laagste van de 
drie categorieën tot gevolg. Initi-
atieven gesteund door Bouwbe-
drijf Midreth, de Raad van Com-
missarissen, AZ Alkmaar, de Ge-
meente Velsen, de directie en 
medewerkers van Telstar heb-
ben geleid tot de huidige, gezon-
de financiële situatie. De Stich-
ting Pro Telstar zette door mid-
del van een aanzienlijke finan-
ciële injectie de allerbelangrijk-
ste eerste stap. Door dit initiatief, 
uitgevoerd in samenwerking met 
de grote groep Witte Leeuwen-
sponsors aangevoerd door TA-
TA Steel, kon Bouwbedrijf Mid-
reth starten met de bouw van de 
nieuwe westtribune en het fa-
cilitaire gebouw. Gedurende dit 
proces bleven de trouwe langja-
rige sponsors en supporters de 
club ook door dik en dun steu-
nen. Pieter de Waard, algemeen 
directeur, is blij met de mede-
deling van de KNVB: ‘Dit is een 
doorbraak voor een club van on-
ze omvang. Het is een stap in 
de juiste richting en we realise-
ren ons dat de Witte Leeuwen 
nog een lange weg te gaan heb-
ben. De Categorie 3-status is 
een enorme steun in de rug ge-
durende de reis waaraan we een 
aantal jaren geleden zijn begon-
nen.’

IJmuiden - Politiemensen kre-
gen vorige week woensdag om-
streeks 03.45 uur de melding dat 
er iets niet in orde was bij een 
benzinestation aan de Heeren-
duinweg. Daar aangekomen 
bleek een ruit met een grote 
steen te zijn ingegooid. De stel-
lage achter de toonbank, met on-
der meer sigaretten, was volledig 
overhoop gehaald. De dader(s) 
waren gevlogen. De agenten 
hebben direct een onderzoek 
in de omgeving ingesteld, maar 
zonder resultaat. Het is nog niet 
bekend wat er precies is wegge-
nomen. De politie doet onder-
zoek naar de inbraak.

Inbraak in 
benzinestation

IJmuiden - Politiemensen hiel-
den vorige week vrijdag tus-
sen 10.00 en 11.00 uur een al-
coholcontrole op het Sluisplein. 
De controle richtte zich op be-
stuurders die vanaf de ferry kwa-
men. Ruim 100 bestuurders wer-
den gecontroleerd. Twee van hen 
hadden teveel gedronken, waar-
onder een beginnend bestuur-
der.

Controle
bij ferry
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Film ‘Millennium 3: 
Gerechtigheid’ in WT
IJmuiden - Zaterdag 12, dins-
dag 15 en woensdag 16 ju-
ni kunnen filmliefhebbers om 
20.30 uur de film ‘Millennium 3: 
Gerechtigheid’ zien in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257 
in IJmuiden.
Verfilming van het derde, laat-
ste deel uit Stieg Larssons Mil-
lennium-trilogie. Nadat Lisbeth 
Salander een levensbedreigende 
aanslag heeft overleefd, wordt 
ze in kritieke toestand naar het 
ziekenhuis gebracht. Salan-
der wordt gezocht voor moord 

en door de media is ze neerge-
zet als een psychopaat, moorde-
naar en satanist. Alleen Blom-
kwist is overtuigd van haar on-
schuld. Hij ontdekt de relatie tus-
sen de vrouwenhandel, het verle-
den van Salander en de Zweedse 
veiligheidsdienst en wil daarover 
in zijn blad Millennium publice-
ren. Vooralsnog vertrouwt Salan-
der niemand en zeker Blomkwist 
niet, die haar als enige veel te 
goed kent. Uiteindelijk moet ze 
voor de rechtbank verschijnen. 
Zal het recht zegevieren?

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘millennium3: gerechtig-

heid’ op 12, 15 en 16 juni 2010 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen

Pierloop-
cursus
Velsen - Op zaterdag 11 sep-
tember vindt voor de twintig-
ste keer de Rabobank Pier-
loop plaats. Voor de deelnemers 
is het belangrijk om goed ge-
traind voor de start te verschij-
nen. Daarom organiseert Atle-
tiekvereniging Suomi uit Sant-
poort-Noord de inmiddels popu-
laire Pierloopcursus. De cursus 
gaat van start op zaterdag 19 ju-
ni. Onder leiding van een gedi-
plomeerde trainer kunnen de 
deelnemers zich verantwoord en 
gezellig voorbereiden op de Pier-
loop. Dit is zowel voor de 8,2 km 
als de 15 km. Een beetje looper-
varing is wel vereist, maar ook 
starters hoeven zich niet te laten 
weerhouden, daar wordt reke-
ning mee gehouden. Naast loop-
training krijgen de deelnemers 
ook informatie over schoeisel 
en kleding. De trainingen vinden 
plaats op zaterdagochtend om 
8.30 uur op de atletiekbaan van 
AV Suomi, op sportpark Groene-
veen in Santpoort-Noord. Kos-
ten voor de cursus bedragen 65 
euro. Dit is inclusief inschrijving, 
startnummer en een kopje thee 
na iedere training. Er is een in-
schrijvingslimiet, dus wacht niet 
te lang met inschrijven.  Zie ook 
www.pierloop.nl. 

Oyama presenteert 
Dance of Fame
Velserbroek -Woensdag 9 ju-
ni geeft Oyama alweer voor het 
derde jaar een dansvoorstelling 
in de Stadsschouwburg in Vel-
sen. Streetdance, jazz, pop en di-
verse dansstijlen zijn te zien op 
bekende nummers van onder 
meer Michael Jackson en Bey-
oncé. Het belooft een prachtige 
show te worden.
De 150 deelnemende meis-
jes in de leeftijd van 5 tot onge-
veer zestien jaar hebben het af-
gelopen jaar hard gewerkt met 
hun dansjuffen Yvonne, Prisca 
en Malita. Vrijdag 21 mei was 
de doorloop in het Polderhuis, 
waarbij voor het eerst de com-
plete voorstelling met alle groe-
pen geoefend werd. Zelfs zonder 
decor en kostuums zagen de op-
tredens er al spetterend uit. Het 
enthousiasme onder de meisjes 
is groot. Imara, staat op de gang 
met haar vriendinnen Ashley, 
Marieke, Dorien, Nina en Nadia 
even bij te komen van hun dans. 
,,Het lijkt dan wel of je even alles 
wat je geleerd hebt, kwijt bent. 
Maar dan moet je gewoon een 
paar keer goed ademhalen”, is 

het advies van een van de meis-
jes. Hun favoriete dans? “Dat 
zijn er wel een paar. ,,Chigago 
of nee.... Hairspray of toch Pira-
tes of the Caribbean?’’ De voor-
stelling op 9 juni zal voor de kin-
deren ongetwijfeld in een roes 
voorbijgaan. Gelukkig wordt de 
hele voorstelling op een dvd ge-
zet, die is te bestellen bij Oyama. 
In de lessen na de voorstelling 
wordt het optreden met alle kin-
deren nog eens bekeken.
Sandra Swiers die dit jaar weer 
de coördinatie verzorgt, ziet de 
voorstelling op 9 juni met ver-
trouwen tegemoet. ,,Ik vind het 
enorm leuk om te zien dat alle 
kinderen ruim aan bod komen, 
iedereen staat in de schijnwer-
pers.’’ Sandra is nog druk be-
zig met de voorbereidingen rond 
de show.  Overigens kan zij nog 
wel een paar hulpouders voor 
de voorstelling gebruiken. Aan-
melden kan via sandra.swiers@
quicknet.nl.  
Ook naar deze wervelende show 
op 9 juni? Er is een matinee- en 
een avondvoorstelling. Zie ook 
www.oyama.nu.

Gymnasium Fe-
lisenum brengt 
‘Mijn Elektra’
Velsen-Zuid - De voorstelling 
‘Mijn Elektra’ van Gymnasium 
Felisenum gaat over strijd. Over 
kleine oorlogen en grote oorlo-
gen. Griekenland is tegenwoor-
dig het land voor de perfec-
te zeilvakantie en het hippe ei-
landhoppen. Ooit was ‘t het land 
van de Trojaanse oorlog, ooit 
was ‘t het land waar Agamem-
non Ifigineia offerde, ooit was ‘t 
het land waar Klytemnestra zich 
wreekte op haar man Agamem-
non voor het vermoorden van 
haar dochter. In ‘Mijn Elektra’ is 
‘t het land waar Elektra wacht op 
haar broer Orestes om zich sa-
men te wreken op hun moeder 
Klytemnestra voor het doden van 
hun vader. Bloed voor bloed. 
Elektra ziet de wereld zwart-wit. 
Maar de wereld is niet zwart-
wit. Dat is hij nooit geweest en 
dat zal hij ook nooit worden. 
De waarheid bestaat niet. Noch 
zwart, noch wit. De tekst ‘Mijn 
Elektra’ is van de hand van Koos 
Terpstra. Hij baseerde zijn tekst 
op de verschillende versies van 
Elektra van de tragedieschrijvers 
Aeschylos, Sophocles en Euripi-
des. De voorstelling wordt ge-
speeld in het Witte Theater op 
dinsdag 8 juni, woensdag 9 ju-
ni en donderdag 10 juni. Aan-
vang: 20.00 uur. Toegang: 5 eu-
ro. Kaarten zijn te verkrijgen via 
de school of via kaijser@felise-
num.nl.

Van school naar school
Dennis en Stein als 
‘leesbuddy’ op stage
IJmuiden - Op het Vakcollege 
van het Technisch College Vel-
sen hebben twee leerlingen van 
het Vellesan College hun maat-
schappelijke stage gelopen. Van-
af het schooljaar 2011-2012 is de 
maatschappelijke stage verplicht 
voor alle middelbare scholieren. 
Deze stage houdt in dat jonge-
ren vrijwilligerswerk doen tijdens 
hun middelbare schoolperiode.

Dennis Hendriks (17) en Stein 
Hoek (16) hadden geen idee 
wat voor stage ze wilden doen. 
Uiteindelijk kozen ze ervoor om 
‘lees- en schrijfbuddy’  te worden 
van eersteklassers van het Tech-
nisch College. De twee havo’ers 
vonden het een super-stage om-
dat het dicht bij hun eigen school 
was. Twee uur in de week moch-
ten ze in hun eigen lestijd deze 
stage volgen. De stage heeft on-
geveer een schooljaar geduurd.
De jongens zijn erg enthousiast: 
,,Wij helpen kinderen met hun 
werk en opdrachten. Voor ons is 
dat niet zo moeilijk. Maar als je er 
zo mee bezig bent, merk je ook 
wel dat je er zelf wat van leert”, 
zegt Dennis. “Onze taak is om de 
leerlingen te helpen en waar no-
dig te sturen met hun opdrach-
ten. Het belangrijkste is dat we 
ze stimuleren om goed te lezen 
en te schrijven. Soms geven de-
ze leerlingen snel op”, consta-
teert Stein. ,,Door onze hulp ko-
men ze er dan toch uit, zonder 
dat we ze de antwoorden voor-
zeggen. Bovendien zitten on-
ze broertjes ook op deze school, 
dus dat is ook heel leuk.”
De directeur van het Technisch 
College, Ruud Porck, is ontzet-

tend blij met de inzet van de-
ze ‘lees- en schrijfbuddy’s’. ,,Wij 
krijgen veel leerlingen op on-
ze school, waarvan wij verwach-
ten dat het in de toekomst ont-
zettend goede vaklui gaan wor-
den. Jammer genoeg blijken veel 
van deze kinderen problemen 
te hebben met lezen en schrij-
ven. De hulp van de buddy’s, en 
het intensieve bijlesprogramma 
dat we in de onderbouw heb-
ben, zorgen ervoor dat leerlingen 
zonder moeilijkheden de boven-
bouw van onze school in kunnen 
stromen”.
Op dit ogenblik lopen ook drie 
leerlingen van het Gymnasium 
Felisenum hun maatschappelij-
ke stage op het TCV. ,,En we ho-
pen dat we aan het begin van 
het volgend schooljaar nog véél 
meer leerlingen van de Velsense 
middelbare scholen warm kun-
nen maken voor het leesbuddy-
schap”, zegt Peter Stöve, docent 
Nederlands in de onderbouw van 
het TCV. ,,De leerlingen van onze 
school die een tijd met zo’n lees-
buddy gewerkt hebben, zijn daar 
zeer tevreden over. Dit ‘steun-
tje in de rug’ is net wat ze no-
dig hebben om werk van betere 
kwaliteit af te leveren. Ook leren 
ze zo vlotter te werken.’’
Leerlingen van Velsense middel-
bare scholen, die zich op willen 
geven om ‘leesbuddy’ te worden 
op het TCV, kunnen zich daar-
voor aanmelden bij de coördi-
nator van de maatschappelijke 
stage van hun school, of bij Ni-
cole Sheridan, Makelaar Maat-
schappelijke Stage van Stichting 
Welzijn Velsen, Plein 1945 nr. 84 
IJmuiden, 0255-548548.

Kraammarkt in de bieb
IJmuiden - In de Centrale Bibli-
otheek in IJmuiden is op zater-
dag 12 juni van 12.00 tot 16.00 
uur een kraammarkt voor bijna-
ouders, nieuwe ouders en na-
tuurlijk opa’s, oma’s en broertjes 
of zusjes. Op deze dag wordt van 
alles op het gebied van zwan-
gerschap en nieuwe ouders ge-

organiseerd. Zo zijn er verschil-
lende workshops, staan er di-
verse informatiekramen en is er 
een verkoop van tweedehands 
babyspullen, waar alle inwo-
ners van Velsen aan mee kunnen 
doen (kijk hiervoor op www.bi-
bliotheekvelsen.nl. Zie ook www.
bibliotheekvelsen.nl
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Scholieren op stap met 
Van Gogh Museumbus
Velserbroek - De Van Gogh 
Museumbus haalde groep 8a 
onder leiding van juf Fenny 
Eikendal van basisschool de 
Duinroos op, voor een bezoek 
aan het Van Gogh Museum. 
Deze educatieve rit had de 
groep gewonnen met de Ra-
bo BankBattle van 20 april. 

Op maandagochtend 31 mei 
bracht een Amerikaanse school-
bus, geheel vormgegeven in Van 
Gogh stijl, 17 leerlingen van ba-
sisschool de Duinroos naar het 
Van Gogh Museum in Amster-
dam. Dankzij de Van Gogh Mu-
seumbus kwamen de scholie-
ren oog in oog te staan met de 
kunstwerken van Vincent van 
Gogh. Via interactieve opdrach-
ten en intensieve begeleiding 
van een museumdocent beleef-
den ze een spannend museum-
bezoek. Het project is een initia-
tief van de Rabobank en het Van 
Gogh Museum en draagt bij aan 
het doel om cultuur zo breed mo-
gelijk toegankelijk te maken en 
kinderen op jonge leeftijd kennis 
te laten maken met kunst. 
Tijdens een voorbereidende les 
aan boord van de Van Gogh Mu-

seumbus maakten de leerlingen 
op speelse manier kennis met 
kunst, verzamelen, het museum 
en Vincent van Gogh. In het mu-
seum kregen zij een interactie-
ve rondleiding langs de werken 
van Van Gogh en mochten zij zelf 
aan de slag in het speciale kin-
deratelier. Het programma stond 
onder leiding van een museum-
docent. 
De kinderen renden naar bui-
ten en stapten enthousiast de 
Van Gogh Museumbus in. Tij-
dens de rit kregen zij ieder een 
eigen boekje waarin opdrachten 
en spelletjes stonden over het 
museum. Zo konden zij hun ei-
gen profiel vergelijken met het 
profiel van Vincent. ,,Ik ben pre-
cies het tegenovergestelde van 
Vincent’’, laat scholier Simon we-
ten aan zijn vriendjes. De kinde-
ren kregen tijdens hun bezoek 
aan het museum een rondlei-
ding met verschillende opdrach-
ten, zo moesten de kinderen een 
schilderij onthouden en vervol-
gens natekenen. Aan het eind 
van de middag werden de scho-
lieren weer afgezet bij de school. 
,,Het was een geslaagde mid-
dag’’, concludeerde juf Fenny.

Kamabaro zondag
in Engelmunduskerk
Driehuis - Zondag 6 juni treedt 
projectkoor Kamabaro op in de 
Engelmunduskerk aan de Drie-
huizerkerkweg. Dit concert is 
het derde project van Kamaba-
ro koorzangers.  Twee jaar ge-
leden hebben ze voor een volle 
kerk het Stabat Mater van Per-
golesi (projectkoor en solisten) 
vertolkt. Misschien heeft u vorig 
jaar in de pastorietuin gezeten 
om, in het zonnetje,  de uitvoe-
ring van de madrigalen mee te 
maken. Een groot muzikaal feest. 
Dit keer hebben zich voor het 
project alleen vrouwelijke zan-
gers zich aangemeld. Zij zullen, 
zowel met begeleiding van orgel/
piano als ook à capella, diverse 
koorwerken van grote compo-
nisten – van middeleeuwen tot 
hedendaags-  ten gehore bren-
gen. Hinke Hillege, is de diri-
gent van Projectkoor Kamabaro. 

Ook zullen met hulp van gast-
zangers twee koorwerken uit-
gevoerd gaan worden: het acht-
stemmige Hear my prayer van H. 
Purcell  en het Notre Père van 
M. Duruflé. Naast deze Kama-
baro optredens zullen een aan-
tal duetten gezongen gaan wor-
den door de sopraan Kitty Jan-
sen en de alt Ingrid Prins, de so-
listen van het Stabat Mater, Per-
golesi. Een concert van Kama-
baro zonder het Vocaal Ensem-
ble Los Toros is niet meer voor 
te stellen. Ook deze keer kunt u 
weer genieten van hun bijzonde-
re  vocale capaciteiten. 
Na afloop kan men een vrijwil-
lige donatie doen om voortzet-
ting van deze gevarieerde con-
certen met projectkoor mogelijk 
te maken. De kerk opent haar 
deuren om 14.40 uur. Aanvang 
15.00 uur. 

Nienke NK
RoboCup
Velserbroek - Nienke Gros-
kamp, leerling van groep 7 van 
basisschool De Hoeksteen, is 
Nederlands Kampioen geworden 
van RoboCup Junior Dansen. 
Samen met achtergronddanse-
res Febe behaalde ze afgelopen 
zaterdag deze eerste plaats in 
het technische museum Nemo 
te Amsterdam. In het afgelopen 
schooljaar hebben leerlingen uit 
heel Nederland gewerkt aan het 
programmeren van robots. Het 
doel hiervan is om de robots te 
laten dansen op muziek en hier 
omheen een mooie voorstelling 
te creëren. Een voorstelling be-
staat uit dans, muziek, decor én 
natuurlijk de dansende robots. 
Als enige van alle deelnemers 
heeft Nienke al deze aspec-
ten op elkaar aan laten sluiten. 
De robots zagen eruit als vrolij-
ke bloempotjes met echte en on-
echte bloemen. Nienke speelde 
zelf de muziek op het keyboard, 
en de robots dansten daar mooi 
op mee. Als decor had ze een 
PowerPoint gemaakt, die begon 
met een zaadje en eindigde als 
bloem. Febe had als danseres in 
een mooie balletvoorstelling de-
ze PowerPoint uitgebeeld. Omdat 
alle aspecten zo goed op elkaar 
aansloten, won Nienke terecht 
een eerste plaats op dit Neder-
lands kampioenschap. Volgend 
jaar zal Nienke de titel, namens 
basisschool De Hoeksteen, pro-
beren te verdedigen.

Schaapscheerdag
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondag 6 ju-
ni worden op Informatieboerde-
rij Zorgvrij in het recreatiege-
bied Spaarnwoude de schapen 
geschoren. Tijdens de schaap-
scheerdag zijn er leuke activitei-
ten voor jong en oud. Kinderen 
(vanaf 6 jaar) kunnen aan de slag 
met wol. Ze gaan kaarden dat wil 
zeggen ontwarren en vervolgens 
leren ze spinnen met een echt 
spinnenwiel. De draad die nu is 
ontstaan wordt geverfd met na-
tuurlijke kleurstoffen. Daarna is 
het tijd voor het echte handwer-
ken: weven, vilten en breien. Een 
doe-kaart voor deze activiteiten 
kost 5 euro. Jongere kinderen 
kunnen een wolschilderij maken 
(1 euro) en kunnen worden ge-
schminkt door enthousiaste vrij-
willigers van Zorgvrij (0,50 euro-
cent). Voor liefhebbers is de wol 
te koop voor 5 euro per zak.

De schaapscheerdag wordt de 
hele dag muzikaal opgevrolijkt 
door Harmonie De Spaaneba-
zuin uit Haarlem. Boekenwinkel 
Gillissen & Co verkoopt kinder-
boeken over dieren en wolwinkel 
Nordic Wool is er met allerhan-
de wol- en handwerkproducten. 
De imker van Zorgvrij, Wim van 
Bergen uit Driehuis verkoopt ho-
ning. 
Om 11.00 uur start vanaf de in-
formatiebalie een gratis IVN kin-
derexcursie. Kinderen gaan in 
de omgeving van de boerderij 
op zoek naar bomen, dieren en 
planten. Deze wandeltocht duurt 
ongeveer een uur en is alleen 
voor kinderen. Aanmelden is niet 
nodig.
De schaapscheerdag begint om 
11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Parkeren en de entree zijn gratis 
Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Van Hoofddorp
naar Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - De kleuters 
van de Brederode Dalton School 
in Santpoort Zuid hadden de af-
gelopen twee weken het the-
ma ‘brandweer’. Dan mocht de 
brandweer toch zeker niet ont-
breken en gelukkig had Lu-
cas Hoberg uit groep Madelief 
een lieve oom die met zijn gro-
te brandweerauto helemaal uit 
de kazerne in Hoofddorp naar 
school kon komen. Feest natuur-
lijk voor alle kleuters. Met blau-
we zwaailampen en de sirene 

aan arriveerde de brandweerau-
to met twee brandweermannen 
bij school. 
De kinderen mochten de brand-
slangen vasthouden en kregen 
allerlei uitleg van brandweerman 
Arjan. 
Als afsluiter mochten ze zelfs 
even in de auto zitten. Het was 
een fantastische ochtend. Maar 
niet alleen de kinderen heb-
ben genoten, ook de leerkrach-
ten konden nog veel leren van 
brandweerman Arjan.

Santpoort-Noord - In de nacht 
van maandag op dinsdag wer-
den twee inbraken in auto’s ge-
meld op de Schipbroekenweg 
en de Terrasweg. Politiemensen 
hebben gezocht naar verdach-
ten maar niemand aangetroffen. 
Uit een verder ingesteld onder-
zoek bleken van zeker vijf auto’s 
ruiten in te zijn geslagen. De an-
dere auto’s stonden op de Over-
bildtweg en in de Hoofdstraat. 
Het ging om vier Volkswagens 
Passat en een Skoda Octavia. Uit 
twee auto’s is het ingebouwde 
navigatiesysteem weggenomen. 
De dieven hebben het hier waar-
schijnlijk speciaal op voorzien. 
De politie stelt een nader onder-
zoek in en vraagt mogelijke ge-
tuigen van de inbraken contact 
op te nemen via 0900-8844.

Inbraken
in auto’s
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Appartementengebouw 
De Rietkraag geopend
Velserbroek - Onlangs is op 
feestelijke wijze de naam de 
Rietkraag onthuld van het appar-
tementengebouw A. le Notrelaan 
in Velserbroek. Directeur P. van 
Ling van AWV Eigen Haard heeft 
samen met de heer A.H. de Boer 
het naambord onthuld. Samen 
met de bewoners van het ge-
bouw is onder het genot van een 
hapje en een drankje de onthul-
ling gevierd.
AWV Eigen Haard is in 2009 be-
gonnen om onze appartemen-
tengebouwen namen te geven. 
Een naam aan een gebouw 
draagt bij aan de bekendheid, 
herkenbaarheid en in ieder geval 
aan de identiteit van het gebouw  

in een wijk. De naam aan een 
complex bedenken wij niet zelf, 
maar betrekken daar nadrukke-
lijk de bewoners, onze huurders 
bij. Zij zijn het tenslotte die deze 
naam moeten dragen, uitdragen 
en gebruiken. Diverse bewoners 
hebben een naam bedacht. De 
naam De Rietkraag van de heer 
A.H. de Boer is hieruit gekozen.  
Hij dacht aan deze naam om-
dat aan de rand van de West-
broekerplas een rietkraag staat 
die bescherming biedt aan de 
bewoners van de plas. Zo biedt 
ook het appartementengebouw 
aan de A le Notrelaan bescher-
ming aan de bewoners van het 
gebouw.

Afscheid van Brederode Dalton
Wouter Labberton 
krijgt eigen schoolplein
Santpoort-Zuid - Wouter Lab-
berton van de Brederode Dalton-
school was maandagmiddag het 
feestvarken op zijn school. Na 35 
jaar directeurschap, gaat hij met 
pensioen. 
Maandagmiddag begon de af-
scheidsweek al goed. Hij werd 
stevig toegezongen door zijn 
350 leerlingen, een aantal ou-
ders en zijn team en mocht ver-
volgens zelf het naambord van 
het schoolplein onthullen. Het 
schoolplein heet voortaan het 
Wouter Labbertonplein. Op het 
bordje staat de periode genoemd 
dat hij hier werkte als directeur: 
van 1975 tot 2010. Wouter Lab-
berton maakt dit schooljaar nog 
netjes af. In augustus wordt hij 
als directeur opgevolgd door Mi-
chiel Boots. 
De leerlingen verzamelden zich 
maandag om half twee voor de 
start van de afscheidsweek. Op 
het schoolplein stond een po-
dium met een paarse troon en 
overal hingen vlaggetjes. De 
leerlingen waren vrolijk ge-
kleed. Juf Sonja vertelt over het 
afscheid tegen de kinderen: 
,,We kunnen huilen of feesten, 
maar we kunnen moeilijk zeg-
gen ‘hiep, hiep, hoera, we vie-
ren dat meester Labberton weg 
gaat’. Daarom zeggen we: Hij is 
lief, aardig en slim.’’ Het liedje dat 
speciaal voor meester Labberton 
wordt gezongen ‘op zijn mooist’  
en ontroert hem. Als 350 kinde-
ren zingen: ‘We gaan u niet ver-
geten’, betekent het ook wel wat. 
Ook de onthulling van de nieuwe 
naam van het schoolplein grijpt 
hem merkbaar aan. Daarna volgt 
een dans met de hele school en 

ook dat ziet er prachtig uit.
Wouter Labberton even later: ,,Ik 
heb het al die jaren fantastisch 
gehad en ga met tegenzin weg.’’ 
Wouter Labberton werkt al sinds 
1971 in Velsen. Eerst als hoofd 
van de Moerbergschool, in 1975 
bij de Brederode School. Hij had 
enkele jaren ervaring met het 
Montessori onderwijs in Amers-
foort en dat was hem goed be-
vallen. In 1976 introduceerde hij 
het Dalton Onderwijs in Sant-
poort-Zuid. Daardoor verander-
de de school van een dorps-
school in een soort streekschool. 
Ongeveer de helft van de leerlin-
gen komt niet uit Santpoort-Zuid. 
Ouders en kinderen die kiezen 
voor deze school zijn dan ook 
bijzonder gemotiveerd. Wouter 
Labberton: ,,Wij werken taakge-
richt en voor kinderen die snel-
ler zijn is er meer werk. Er wordt 
hard gewerkt maar we doen ook 
veel leuke dingen. Bij het Dalton 
onderwijs doen we al jaren aan 
overleg en samenwerking in de 
klas. Dat maakt het tot zo’n fij-
ne school.’’
Leerlingen, team en ouders vin-
den het jammer dat meester 
Labberton weg gaat. Anne van 
groep 7b: ,,Als er iets is, kun je 
het goed met hem uitpraten.’’ 
Madelon Broeze, namens het 
team: ,,Hij is een directeur met 
hart, aandacht, tijd en zorg voor 
zijn personeel.’’ De tekst in het 
liedje is dan ook uit het hart ge-
grepen: ‘Meester Labberton, het 
gaat u goed’. 
Via het gastenboek op www.bre-
derodedalton.nl kan men Wou-
ter Labberton iets schrijven. (Ka-
rin Dekkers)

Thomasviering
in het Kruispunt
Velserbroek - Zondag 6 juni zal 
in het Kruispunt aan het Zonbas-
tion 2 om 11.00 uur een Thomas-
viering met medewerking van 
en door het koor Obelisk wor-
den gehouden. Met woorden en 
teksten, maar ook met verstilling 
gaan we op zoek naar heden-

daagse openheid. Omdat niet 
iedereen hetzelfde wil, is er de 
‘heilige chaos’. In een sfeer van 
openheid wordt er dit keer ge-
vierd aan de hand van het thema 
‘Waar geloof je in?’  Na afloop is 
er koffie, thee en gelegenheid tot 
ontmoeting.

Vesper in 
de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Muziek en 
meditatie is er op zaterdag 5 ju-
ni om 19.00 uur in de Dorpskerk. 
Dan vindt plaats de laatste en 
extra geplande vesper vóór de 
zomervakantie. Deze vesper of 
avondgebed  is getiteld The Spi-
rit is moving in our hearts, en 
vervolgt zingend de weg van Pa-
sen, naar Pinksteren en verder. 
In de serie ‘Vespers in de Dorps-
kerk’ zijn er (bijna) maande-
lijks avondgebeden (duur onge-
veer 45 minuten) in de Dorps-
kerk waarin de rustige afwisse-
ling van muziek en stilte de ro-
de draad vormen. Het project-
koor Dorpskerkcantorij verzorgt 
de zang onder leiding van Antje 
de Wit. Er wordt dit keer ou-
de muziem gezongen. Boven-
dien worden er diverse moder-
ne en eigentijdse liederen en ge-
beden gezongen over de Geest, 
in verschillende stijlen, van een 
ingetogen meditatief lied tot een 
swingende negro-spiritual. Zo-
als gewoon wordt er ook gele-
genheid geboden om een kaars-
je te branden. Piano- en orgel-
begeleiding wordt verzorgd door 
Gerrie Meijers.

Nieuwe sponsor binnengehaald
Auto RC Velserbroek 
sponsort straatvolleybal
Velserbroek - Het zevende 
HHI-dames straten zaalvolley-
baltoernooi in de Velserbroek 
wordt gehouden op zaterdag 16 
oktober.
Het gaat heel goed met de spon-
soring van het HHI-Metaalwer-
ken dames straten zaal volley-
bal toernooi. Sponsors willen het 
toernooi graag ondersteunen. 
Diverse onderhandelingen en 
gesprekken met T. Stolker en J. 
van der Horst hebben er toe ge-
leid dat Auto RC uit Velserbroek 
dit zevende dames straten zaal-
volleybaltoernooi in 2010 gaan 
sponsoren.
Het contract is zaterdag 29 mei 
getekend. Auto RC staat voor 
Auto Reparatie Centrum Velser-
broek en is te vinden aan Kleer-
makerstraat 63 in Velserbroek. 

Zie www.autorc.nl. Informatie 
over het dames straten zaalvol-
leybaltoernooi is te vinden op 
www.straatvolley.nl.

Santpoort-Zuid - Een opletten-
de getuige meldde vorige week 
woensdagmiddag rond 14.45 uur 
dat twee mannen een inbraak in 
een auto hadden gepleegd op de 
Louise de Colignylaan. De man-
nen waren weggereden in een 
witte Opel Combo. Agenten heb-
ben tevergeefs naar de auto en 
de mannen gezocht. s’Avonds 
rond 22.00 uur werden de au-
to en één de verdachten aan-
getroffen op de Planetenlaan in 
Haarlem. De man, een 23-jari-
ge Zandvoorter en een bekende 
van de politie, is aangehouden 
voor de inbraak in de auto. In de 
Combo vonden de agenten de 
bij de inbraak gestolen heggen-
scharen. Deze zijn in beslag ge-
nomen. De verdachte is meege-
nomen naar het bureau en daar 
ingesloten. De politie onderzoekt 
wat de man op zijn kerfstok heeft 
en met wie hij de auto-inbraak 
heeft gepleegd.

Autokrakers 
aangehouden

Regio - Zondagnacht sprong 
een bezoeker van een strand-
feest in Bloemendaal aan Zee op 
de motorkap van een politieau-
to. De politiemensen konden dit 
niet waarderen en hebben de 
man aangesproken. Hij had geen 
identiteitsbewijs bij zich en gaf 
een valse naam op. Hij is daarom 

aangehouden. De man verzette 
zich en is met geweld in de boei-
en gewerkt. Hij bleek een 21-jari-
ge inwoner van Santpoort-Noord 
en al veel vaker met de politie in 
aanraking te zijn geweest. Hij is 
meegenomen naar het bureau. 
Daar is proces-verbaal opge-
maakt tegen hem.

Vandaal aangehouden
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Op een verjaardag kwam ik een 
kennis van mijn broer tegen. De 
man wist dat ik bij de Rabobank 
werk als accountmanager Priva-
te Banking en vroeg mij hoe ik 
met mijn klanten omging. De re-
den dat hij mij dat vroeg, was 
het feit dat hij bij zijn bank voor 
de vierde maal in zes jaar een 
nieuwe accountmanager toe-
gewezen had gekregen. Hij was 
het eigenlijk zat.

Ik vertelde met veel enthousias-
me hoe wij bij Rabobank Velsen 
en Omstreken met Private Ban-
king klanten omgaan. Mijn ver-
haal had kennelijk een gevoelige 
snaar geraakt, want hij gaf mij 
de volgende samenvatting: ,,Dus 
als ik het goed begrijp, stellen 
jullie het belang van de klant 
voorop en streven jullie naar een 
lange financiële vertrouwensre-
latie. Je luistert naar mijn wen-
sen en ideeën over de toekomst 
en je adviseert de daarbij beho-
rende producten en diensten. En 
een accountmanager is gemid-
deld 12 jaar bij de Rabobank in 
functie en dus langere tijd ge-

koppeld aan zijn relaties. En je 
belt op eigen initiatief met de 
klant  en je hebt de gelegenheid 
om regelmatig met je klanten bij 
te praten.’’ Hij vroeg zich daarbij 
direct af, of wij ook helpen om 
zijn bankzaken over te hevelen 
van een andere bank naar Rabo-
bank Velsen en Omstreken. Na-
tuurlijk doen wij dat, wij hebben 
een daarvoor een speciale over-
stapservice. U begrijpt het al, ik 
heb er een nieuwe klant bij.

Zoekt u ook een goede bank 
voor uw Private Banking vraag-
stukken? Neem gerust contact 
op met het Private Banking team 
van Rabobank Velsen en Om-
streken via het telefoonnummer 
(023) 513 35 80 of via Private-
Banking@velsen.rabobank.nl.

Wim van Putten, 
account-
manager
Private Banking

Rabobank Velsen en Omstreken
Help! Ik zoek een 
goede accountmanager

Whiskeyproeverij
IJmuiden - Ooit wel eens een 
echte Ierse whiskeyproeverij 
meegemaak? Nee? Maandag-
avond 7 juni organiseert Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck  een zeer 
gevarieerde Ierse whiskeyproe-
verij. 
Ierse whiskey’s (met een e) zijn 
in tegenstelling tot Schotse whis-
ky’s meestal drie keer gedistil-
leerd waardoor deze zachter zijn 
dan de Schotse. Veel liefhebbers 
vinden dit aangenaam en mak-
kelijk drinkbaar. Linda Khalfi, 
brandambassador van de Cool-
ey  Distillery komt speciaal over 
uit Ierland om een aantal proe-
verijen in Nederland te verzor-
gen. Cooley Distillery is de enige 
onafhankelijke Ierse distilleerder 
en dus géén onderdeel van een 

grote internationale drankenfir-
ma. In 2008 kregen ze de vermel-
ding World Distillery of the Year 
en in 2009 European Distiller of 
the Year. Niet slecht voor een re-
latief klein en jong (23 jaar) Iers 
familiebedrijf. Cooley Distillery 
maakt onder meer Connemara, 
Greenore, Tyrconnell en Kilbeag-
gan. De veelzijdigheid komt door 
dit assortiment uitstekend naar 
voren. Daarnaast heeft Linda 
Khalfi beloofd enige proefmon-
sters mee te nemen van een 17 
jaar oude Ierse whiskey die nog 
niet op de markt verschenen is. 
Deze bijzondere proeverij vindt 
maandag 7 juni plaats in Grand 
Café Kruiten en start om 20.00 
uur. Reserveren via info@zeewij-
ck.nl of 0255-540331.

Volop waterpret
in de Heerenduinen
IJmuiden – Zwembad de Hee-
renduinen organiseerde vrijdag 
een bijzondere activiteit voor de 
jeugd: een heuse beachparty. Op 
het grasveld kon er op een lange 
baan aan buikschuiven gedaan 
worden. In het diepe bad lag een 
grote, kleurrijke stormbaan waar-
op geklommen en geklauterd 
kon worden. En in het peuterbad 
kon over het water gelopen wor-
den in een grote, doorzichtige 
plastic bal. Het bleek heel moei-
lijk te zijn om je staande te hou-
den in de bal. De meeste kinde-
ren vielen al snel om, probeer-
den het nog een paar keer om 
dan maar op handen en voeten 
verder te kruipen. Toch was er 
veel animo. Een vrouw, die toe 
staat te kijken, vertelt: ,,Mijn kin-
deren staan al een half uur in de 
rij te wachten. Ze hebben het er 
voor over, want ze vinden het 

leuk. Jammer dat volwassenen 
niet mee mogen doen, want ik 
zou het ook wel eens willen pro-
beren.’’ De beachparty was een 
succes en trok bijna 600 bezoe-
kers. (Carla Zwart)

Herinrichting 
Kromhout-
straat weer 
stap dichterbij
IJmuiden - Donderdagavond 
stond in de Raadscarrousel van 
de gemeente ondermeer als on-
derwerp op het programma het 
ter beschikking stellen van fi-
nanciën voor de Herinrichting 
van de Kromhoutstraat. Reeds 
in april 2008 vond de eerste bij-
eenkomst plaats over deze her-
inrichting met als uitgangspunt, 
het verkrijgen van een aantrek-
kelijke route naar de kust. In de 
loop van 2008 en 2009 hebben 
er over de renovatie diverse bij-
eenkomsten en vergaderingen 
plaatsgevonden, alsmede een 
inspraakperiode waarna door 
het college onlangs het ontwerp 
voor de herinrichting werd vast-
gesteld. Van de totaal geraam-
de kosten, circa 6 miljoen euro, 
draagt de Provincie 4 miljoen eu-
ro bij, onder meer voor de aanleg 
van de HOV-lijn. De gemeente-
lijke bijdrage van 2 miljoen komt 
uit diverse hiervoor gereserveer-
de bijdragen, onder andere van 
1 miljoen euro uit de ReinUnie-
gelden. De bedoeling van de-
ze raadscarrousel was om in het 
hiervoor geplande tijdsbestek 
van anderhalf uur de fracties hun 
oordeel te laten geven of de ge-
reserveerde gelden beschikbaar 
gesteld konden worden voor het 
door het College vastgestelde 
ontwerp voor de herinrichting. 
Nadat de sprekers van de diver-
se partijen hun oordeel over de 
plannen hadden gegeven bleek 
een meerderheid van de fracties 
vóór uitvoering van het voorge-
stelde plan en dus ook voor de 
voorgestelde financiering hoe-
wel van de zijde van Velsen Lo-
kaal en de LGV nog flink tegen-
gas werd gegeven. Zoals de vlag 
er nu voorstaat zal in de raads-
vergadering van 10 juni de fi-
nanciering van de renovatie van 
de Kromhoutstraat als een ha-
merstuk kunnen worden afge-
handeld. Een grote meerderheid 
van de raadsfracties was het er 
wel over eens dat van plaatsing 
van de in het ontwerp opgeno-
men, kostbare waaipalen (ook al 
zwaaipalen en lawaaipalen ge-
noemd) moet worden afgezien, 
waarmee verantwoordelijk wet-
houder, Ronald Vennik, zich ak-
koord verklaarde. (Joop Waijen-
berg)

Velsen-Noord - Een 39-jarige 
man uit Alkmaar is vorige week 
donderdagochtend gewond ge-
raakt bij een ongeval. De man 
reed rond 05.15 uur op zijn mo-
tor over de Velser Traverse. Daar 
verloor hij op een spoor van die-
selolie in een bocht de macht 
over het stuur en ging onderuit. 
Hij is voor behandeling naar een 
ziekenhuis gebracht

Gewond na val

Zichtbare solidariteit
IJmuiden - Bij het Solidariteits-
winkel van de stichting aan de 
Eenhoornstraat vond zaterdag-
ochtend een door Jan en Mar-
jan Hendriks en overige me-
dewerkers georganiseerde bij-
eenkomst plaats met als mot-
to ‘zichtbare solidariteit’ waarbij 
ook leden van de meeste plaat-
selijke politieke partijen acte de 
présence gaven. Van het CDA 
was zelfs Jan Kramer, die op de 
landelijke verkiezingslijst van de-
ze partij staat, aanwezig en hij 
liet zich Marjan uitgebreid voor-
lichten over alle activiteiten.
In de solidariteitswinkel worden 
allerlei soorten goederen, zoals 
kleding, schoenen, spellen, ser-
viesgoed, boeken etcetera in-
gezameld die ter verkoop wor-
den aangeboden om met de op-
brengst projecten te ondersteu-
nen in derde wereld landen. 
Maar ook gaan aangeboden 
spullen, die bruikbaar zijn voor 
een bepaald project, direct door 
naar het betreffende land.

Traditiegetrouw vraagt het be-
stuur van de stichting aan ‘de 
politiek’ om op de laatste markt 
voor de verkiezingen aanwezig 
te zijn om in gesprek te gaan met 
de bezoekers. Tevens hebben zij 
dan de mogelijkheid om duide-
lijk te maken hoe de betreffen-
de partij staat tegenover solidari-
teit. Als opdracht kregen de poli-
tici deze keer mee om in de vorm 
van een schilderij vorm te geven 
aan het begrip solidariteit. Zeker 
bij GroenLinks kwamen de artis-
tieke gaven boven drijven want 
de gehele fractie, inclusief wet-
houder Wim Westerman, was 
druk aan het schilderen. Iedere 
laatste zaterdag van de maand is 
de solidariteitswinkel 
’s ochtends geopend en kun-
nen goederen ingeleverd wor-
den. Veel meer informatie over 
alle goede doelen en projecten 
die de stichting in de derde we-
reld ondersteunt is te vinden op 
www.velsen3dewereld.tk. (Joop 
Waijenberg)

IJmuiden - Op de kruising van 
de Middenhavenstraat en de Ha-
ringkade vond zaterdag om 18.30 
uur een aanrijding plaats tussen 
twee personenauto’s. Een 36-ja-
rige man uit IJmuiden reed over 
de Haringkade in de richting 
van de Middenhavenstraat, en 
gaf geen voorrang aan een au-

to die van rechts kwam, bestuurd 
door een 19-jarige man uit Vel-
serbroek. De auto van de IJmui-
denaar kwam tegen de voorge-
vel van een woning tot stilstand. 
De bestuurder is door de brand-
weer uit de auto geknipt. Hij had 
een hoofdwond, was slecht aan-
spreekbaar.

Ongeval in havengebied
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uur. 
Vesper ‘The Spirit is moving 
in our hearts’ in de Dorpskerk 
in Santpoort-Noord. Aanvang 
19.00 uur.
Santhappen in Santpoort-
Noord. Van 17.00 tot 22.00 uur.
Popquiz bij Strandpaviljoen de 
Instuif Wijk aan Zee. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Plug-In met ‘Zeur 
Niet!’. Aanvang 20.30 uur.
100% NL Strandfeest in Bloe-
mendaal aan Zee. Zie ook 
www.110p.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
The Ocean en Starve en Anap-
hylactic Shock. 20.30 uur. Dom-
melsch zaal: Backyard ft. Roog. 
23.00-04.00 uur. Toegang 16,-
/14,-. Vanaf 18 jaar. Café: Strip-
dagen Haarlem. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 6 juni
‘Beleef de IJmond Dag’. Het 
programma is te downloaden via 
www.toerisme-ijmond.nl.
Kennemer Fiets Toertocht. 
Vertrek bij Villa Westend in Vel-
serbroek tussn 10.00 en 12.00 
uur. 
Klaverjastoernooi bij kjv Kla-
versientje in Café De Griffi-
oen, Frans Naereboutstraat 9 in 
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Lezing over Spinoza’s blijmoedi-
ge levensvisie door dr. Rob Nep-
veu in De Kapel, Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Publieksdag Forteiland. De af-
vaarten gaan vanaf de Kop van 
de Haven om 11.00, 13.00 en 
15.00 uur. Terug kan men kiezen 
om te vertrekken om 13.15, 15.15 
en de laatste om 17.15 uur.
Schaapscheerdag en wolmarkt 
bij informatieboerderij Zorgvrij. 
Van 11.00 tot 16.00 uur.
Thomasviering in het Kruis-
punt, Zonbastion 2 Velserbroek. 
Aanvang 11.00 uur.
IVN zuid-Kennemerland: 
Strandexcursie voor kinderen 
‘Speurtocht langs het strand’. 
Vertrek 11.00 uur bij eindpunt 
van bus 4 en 82 achterin de 
jachthaven aan de Kennemer-
boulevard.
IVN Zuid-Kennemerland: Kin-
deren op het Natuurpad rond 
boerderij Zorgvrij. Vertrek 11.00 
uur bij de informatiebalie van 
Zorgvrij.
Kabouterpad Pieter Vermeu-
len Museum, Driehuizerkerkweg 
Driehuis. Tussen 14.00 en 15.00 
voor kinderen van 4/7 jr. Kosten 
2,50, incl. toegang tot museum
Concerto In Memoriam, Be-
graafplaats & Crematorium Wes-
terveld in Driehuis. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Plug-In met ‘Zeur 
Niet!’. Aanvang 14.30 uur.
Nelson’s Blood in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Afterparty Santphappen bin 
en om Café Bartje, Hoordstraat 

in Santport-Noord. Optreden Full 
Count. Van 15.30 tot 21.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Popschool Bandmarathon. 16.00 
uur. Toegang 5,-. Om 20.30 uur 
WK Popkwis. Toegang 2,50, 4-
pers. teamkaart 10,-. 

Maandag 7 juni

Gitte Spee in bibliotheek Velser-
broek tijdens het Beebz-project-
middag. Van 15.30 tot 17.00 uur.
Whiskeyproeverij georgani-
seerd door Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck in Grand Café Kruiten, 
Kruitenstraat 3 in IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Dinsdag 8 juni
 

Alzheimer Café met als gast-
spreker Laura Karsten, ergo-
therapeut van Viva!Zorggroep 
in Serviceflat Sans Souci, Sans 
Souci 113, in Castricum. Van 
19.30 tot 21.00 uur.
Bijeenkomst over alcohol- en 
drugsgebruik in de Adelbertus-
kerk, hoek Sparrenstraat/Abe-
lenstraat in IJmuiden-Oost. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Gymnasium Felisenum 
met ‘Mijn Elektra’. Aanvang 20.00 
uur.

Woensdag 9 juni

IVN Zuid-Kennemerland: Wes-
telijk tuinbouwgebied Haarlem; 
De moeite waard! Vertrek 19.00 
uur bij café Het Wapen van Ken-
nemerland, Ramplaan 125.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Gymnasium Felisenum 
met ‘Mijn Elektra’. Aanvang 20.00 
uur.

Donderdag 10 juni

IVN Zuid-Kennemerland: Ex-
cursie Zeedorpenlandschap 
Kostvelorenpark, Zandvoort. Van 
19.00 tot 20.30 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Gymnasium Felisenum 
met ‘Mijn Elektra’. Aanvang 20.00 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie & Co. 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Gratis voor studenten.

Donderdag 3 juni

IVN Zuid-Kennemerland: Na-
tuur en cultuur op Huize Voge-
lenzang. Vertrek 19.00 uur bij 
ingang Panneland van de Am-
sterdamse Waterleidingduinen 
in Vogelenzang.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansgroep Am-
sterdam met ‘Raak’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Hit Finale: Eigen-
tijdse muziek: Solisten & Duo’s. 
20.00 uur. Toegang 7,-. Klei-
ne zaal: Electric Eel Shock en 
Peelander-Z. 20.30 uur. Toe-
gang 9,-. 24.00-04.00 uur LOS!. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Stu-
denten gratis. Café: Intelligen-
ce en Feeling of Love. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 4 juni
Kabouterpad Pieter Vermeulen 
Museum, Driehuizerkerkweg 
Driehuis. Tussen 14.00 en 15.00 
voor kinderen van 4/7 jr. Kosten 
2,50, incl. toegang tot museum
Gospelkoor Sign in de Petra-
kerk, Spaarnestraat 8 IJmuiden. 
Aanvang 19.45 uur.
Trio Beltiukova, Lazareva en 
Kooi in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.15 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Hit Finale Eigen-
tijdse Muziek: Bands. 20.00 uur. 
Toegang 7,-. Kleine zaal en foy-
er: Stripdagen 2010. 20.30 uur. 
Toegang 10,-. Kleine zaal: 00’s 
Best: dj’s Sjef & Rolet en Eddie 
Serveert. 8,- vanaf 18 jaar. Café: 
21.30 uur. 24.00-03.00 uur Strip-
dagen 2010 afterparty. Toegang 
gratis. 

Zaterdag 5 juni
Rommelmarkt Kennemerplein 
van 09.00 tot 16.00 uur.
Curiosa- en kringloopmarkt 
in en rondom de Naaldkerk, 
Frans Netscherlaan in Santport-
Noord. Van 10.00 tot 15.00 uur.
Open dag bij Beautycentre Re-
naissance, Bloemendaalse-
straatweg 93 in Santpoort-Z. 
Van 11.00 tot 15.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of St. 
Bavokerk Haarlem. Van 13.15 tot 
13.45 uur. Vocaal Ensemble Ar-
cadelt.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Otje’. Aanvang 14.00 en 16.15 

Wat is
er te 
doen

Vechtpartij
IJmuiden - Op het Marktplein 
heeft de politie vorige week om 
19.30 een 34-jarige man, zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
aangehouden op verdenking van 
mishandeling. Hij was betrokken 
bij een vechtpartij en had zonder 
duidelijke aanleiding een 23-ja-
rige man uit IJmuiden geslagen. 
Door omstanders waren de bei-
de mannen uit elkaar gehaald. 
De verdachte maakte een ver-
warde indruk en is overgebracht 
naar het bureau voor nader on-
derzoek.

Natte Dag van het Park
Velsen-Zuid - Zondag was het 
de Dag van het Park op land-
goed Beeckestijn. De dag werd 
enigszins gehinderd door de ve-
le regen. Maar tussen de bui-
en door druppelden de nieuws-
gierigen toch het druipend nat-
te park binnen. Ook in het huis 
was van alles te doen.
De muziekoptredens vonden 
plaats in het koetshuis en ook 
het picknicken was naar binnen 
verplaatst. Binnen ook de speel-
se fototentoonstelling van Ellen 
Kooi en de kinderbios. 
De aangekondigde informatie-
markt was vrij klein, maar inte-
ressant genoeg. Ook aan acti-
viteiten voor kinderen was ge-
dacht. Er kon naar hartenlust 
worden geknutseld. Er waren 
kraampjes van diverse ‘groene 
organisaties’ met leuke weetjes 
en folders over uitstapjes, tui-
nen en dieren. Vereniging Hen-
drick de Keyser is de eigenaar 
van het huis Beeckestijn. Samen 
met Natuurmonumenten ma-

ken zij van Beeckestijn een cen-
trum van landschapstuinen. De 
Dag van het Park past hier na-
tuurlijk prima in. Omdat de Bo-
menstichting 40 jaar bestaat, 
stond de boom in het middel-
punt. Er waren leuke excursies 
door het park en op de infor-
matiemarkt stond een kraam 
van de gemeente Velsen waar je 
kon raden naar de namen van 
de bebladerde takken.
De heer en mevrouw Schou-
ten uit Driehuis (foto) deden dat 
helemaal niet slecht. Zij komen 
vrijwel dagelijks met de hond in 
het park en genieten van al het 
groen. Ze volgen de seizoenen 
in dit prachtige park van dicht-
bij en maken zich nu zorgen om 
de luis in de perenbomen. ,,Daar 
komt geen peer meer aan,’’ be-
weert de tuinman van de ge-
meente Velsen. De gemeen-
te onderhoudt het park, samen 
met vrijwilligers van Vrienden 
van Beeckestijn. (Karin Dek-
kers)

Felisenum bestaat 60 jaar
Velsen-Zuid - Woensdag werd 
de jubileumviering van het 60-
jarig bestaan op het Gymnasium 
Felisenum gestart. Het jubileum 
bestaat uit twee delen, waaron-
der het klassentoernooi aan het 
einde van het schooljaar. Het 
thema van het jubileum zal zijn: 
‘We hebben wat te vieren.’ Leer-
lingen konden woensdagmiddag 
op vermakelijke wijze kennis-
maken met de plannen voor het 
twaalfde lustrum. Zij kregen een 
bulletin waarin de activiteiten 
beschreven zijn en een globaal 

programma. De aanloop naar 
het klassentoernooi bestaat uit 
een aantal activiteiten, namelijk 
de Felisenum jubileumquiz, een 
fotowedstrijd en een tekenwed-
strijd. Het klassentoernooi is van 
woensdag 7 tot en met vrijdag 9 
juli. Tijdens deze dagen zullen de 
klassen gaan strijden om de titel 
Beste klas per leerlaag.
Op de laatste dag zullen de klas-
sen die deze titel verworven heb-
ben met elkaar de strijd aangaan 
om de titel Beste klas van de 
school. 

Motorrijder gewond
na aanrijding in tunnel
Velsen-Noord - Dinsdagoch-
tend rond 07.15 uur is een mo-
torrijder gewond geraakt bij een 
aanrijding in de Velsertunnel. In 
de tunnel viel bouwmateriaal van 
de aanhanger van een bestelau-
to. Hierdoor ontstond achter de 
aanhanger een aanrijding waar-
bij vijf auto’s en een motor waren 
betrokken. 
De motorrijder brak bij de aanrij-
ding zijn arm. De man is voor be-
handeling naar een ziekenhuis 

gebracht. De tunnel was ver-
sperd en Rijkswaterstaat heeft 
het verkeer richting Velsen via 
de andere tunnelbuis laten rij-
den, waarbij er voor het verkeer 
in beide richtingen tijdelijk maar 
één rijstrook beschikbaar was. 
Dat laatste zorgde voor veel op-
onthoud. 
Rond 9.30 uur werd de Velser-
tunnel weer vrijgegeven. De po-
litie onderzoekt de precieze toe-
dracht van het ongeval.
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Frans Neve 40 jaar 
Herenkapper
IJmuiden - Cederstraat 53 was 
dinsdag in feesttooi gehuld met 
vlag, ballonnen en gebak voor 
de klanten vanwege het feit 
dat kapper Frans Neve op 1 ju-
ni 1970, dus precies 40 jaar ge-
leden, in het kappersvak stapte. 
Het haarknippen heeft Frans van 
huis uit meegekregen want va-
der Neve dreef een kapsalon aan 
de Groeneweg. Na zijn schooltijd 
is de geboren en getogen IJmui-
denaar als leerling kapper ge-
start bij een kapsalon in Am-
sterdam, waarna hij zijn verde-
re opleiding heeft voortgezet in 
Alkmaar. Maar 29 jaar geleden 
kwam dan toch het moment dat 
het echtpaar Neve zich defini-
tief kon vestigen op het huidige 
adres. Met zijn vrouw en toenma-
lig buurmeisje Marcia, waarmee 
hij inmiddels 33 jaar is getrouwd, 
werd gestart met een kapsalon 
waar tevens tabaks- en drogis-

terijartikelen werden verkocht. 
Frans heeft gedurende al deze 
jaren gezorgd voor een perfect 
geknipte haardracht terwijl Mar-
cia gedurende 25 jaar voor de in- 
en verkoop van de producten in 
de winkel zorgde. Gezien de te-
ruglopende verkopen werd ten-
slotte besloten om met deze ac-
tiviteiten te stoppen en de afge-
lopen jaren staat Frans dus in de 
Herenkapsalon. Op dinsdag kan 
iedereen die geknipt wil wor-
den zo binnenlopen, maar de 
resterende dagen van de week 
werkt Frans op afspraak. Voorlo-
pig kunnen de klanten uit de re-
gio nog terecht in de Cederstraat 
want Frans is van plan om nog 
acht jaar door te gaan met knip-
pen want dan heeft hij de 65-
jarige leeftijd bereikt. Zijn tele-
foonnummer, voor het maken 
van een knipafspraak, is: 0255-
510819. (Joop Waijenberg)

Voor goede occasion 
naar HO IJmond
IJmuiden – Deze week open-
de Ton Schellinger aan de Van 
Egmondstraat 10 zijn nieuwe 
bedrijf: Handelsonderneming 
IJmond, voor de in- en verkoop 
van occasions. Ton heeft uitslui-
tend goede wagens voor niet te 
veel geld, die veilig en betrouw-
baar zijn: ,,Mijn motto is: veilig 
op de weg. Mijn eigen dochter 
zou ik er in laten rijden. Ik heb 
een goede naam hoog te houden 
en ik wil, dat mensen bij me te-
rug komen. Buurman André doet 
de APK-keuring en ze zijn hele-
maal nagekeken, voordat ze hier 
komen.’’ Ton had onder dezelf-
de naam jaren lang een bedrijf 
in transportbegeleiding. Na een 
herseninfarct, twee jaar geleden, 
moest hij dit van de hand doen. 
Hij heeft een lange weg van re-
valideren in Heliomare achter 
de rug. Kwam thuis in een rol-

stoel, maar nu loopt hij weer en 
het gaat redelijk goed met hem. 
,,Ik ben geen man voor achter de 
geraniums, ik kan niet stilzitten’’, 
aldus Ton. ,,Toen kwam dit op 
mijn pad. Het pand stond al een 
tijd leeg, het is eerst grondig op-
geknapt.’’ Dinsdag was het be-
drijf voor het eerst open, die dag 
verkocht Ton al drie occasions. 
,,Ik vind het leuk om te doen, heb 
er lol in’’, zegt Ton. ,,Ik hoef geen 
dikke winst te maken en ben 
daar redelijk uniek in.’’ Er staan 
occasions tussen de 1000 en 
6000 euro in zijn zaak. En zoals 
al eerder gezegd: allemaal ge-
keurd en nagekeken, dus veilig 
en betrouwbaar. Handelsonder-
neming IJmond is van maandag 
tot en met zaterdag geopend van 
9.00 tot 18.00 uur, op donderdag 
tot 21.00 uur en telefonisch be-
reikbaar via 06-24199900.

Velsen - Gemeenteraadsleden 
van PvdA en LGV discussiëren 
over de actuele politieke zaken 
in de gemeente Velsen. Het ge-
sprek met niet herkiesbare loco-
burgemeester Annemiek Korf 
met eindredacteur Jac. Zuur-
bier is deze week het andere be-
standdeel van de komende da-
gelijkse Tv-uitzendingen van 
Seaport. De gemeenteraadsle-
den Ben Hendriks (PvdA) en Ge-
rard Vosse (LGV) gaan met el-
kaar in discussie over onderwer-
pen, die in de gemeente Velsen 
actueel zijn. De voorgenomen 
vestiging van Landal Greenparcs 
op de gemeentegrens tegen 
Spaarndam aan komt aan de or-
de. In hetzelfde Recreatiegebied 
Spaarnwoude geeft ook de paar-
denpoep op de rijwiel- en skee-
lerpaarden veel ongemak en er-
gernis. Aan de Zeeweg op het 
terrein van het voormalige zie-
kenhuis ontstaat een derde gro-
te zandvlakte naast die van de 
voormalige AH-vestiging aan de 
Lange Nieuwstraat en van het 
gesloopte KPN-gebouw in die-
zelfde straat. Wanneer gaat daar 
gebouwd worden? In een af-
scheidsinterview keek Annema-
rie Korf (PvdA) terug op haar ac-
tiviteiten in de raads- en college-
zaal van de gemeente Velsen. Op 
vrijdag 4 juni starten deze pro-
gramma’s, die de gehele week 
iedere dag om 17.00 en 21.00 uur 
uitgezonden worden.

Velsen 
Centraal

IJmuiden - Personeel van een 
supermarkt aan het Dudokplein 
betrapte maandagmiddag rond 
13.00 uur een 15-jarige jongen 
uit Haarlem op diefstal. Hij is 
aangehouden en overgedragen 
aan de politie. Hij is meegeno-
men naar het bureau en beken-
de daar de diefstal. Tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt.

Winkeldief 

Alcohol en drugs: 
wat is er tegen?
IJmuiden - Het Oecumenisch 
Pastoraal Café houdt dinsdag-
avond 8 juni een bijeenkomst 
over alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren in de gemeente 
Velsen. De avond wordt gehou-
den in één van de zalen van de 
Oud-Katholieke Adelbertuskerk 
op de hoek van de Sparrenstraat 
en de Abelenstraat in IJmuiden-
Oost. Het café opent zijn deuren 
om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis.
De gezamenlijke kerken uit Drie-
huis, Velsen-Zuid en IJmuiden 
weten dat ook in de burgerlijke 
gemeente Velsen drugs en al-
cohol een probleem vormen. De 
gezamenlijke kerken willen deze 
problematiek onder de aandacht 
van de ouders van de jongeren in 
Velsen brengen. Al geruime tijd 
bestaat het door de kerken geor-
ganiseerde ‘Oecumenisch Pasto-
raal Café’, dat maatschappelijke 
thema’s in de breedste zin van 
het woord op een toegankelij-
ke manier en in een ontspannen 
sfeer aan de orde stelt. 
Spreker dinsdagavond is me-
vrouw Marion Kooij van Brij-

der Verslavingszorg. Zij zal op 
een heldere en interactieve ma-
nier het drugs- en alcoholpro-
bleem in onze gemeente inzich-
telijk maken. Aan de orde komt 
de vraag wat drugs precies zijn 
en welke schadelijke werkingen 
zij hebben. Minstens zo belang-
rijk is de vraag waarom jonge-
ren drugs en alcohol gebruiken 
en waarom sommigen hiermee 
door blijven gaan. 
Als laatste onderdeel van de 
avond worden ouders allerlei 
tips aangeboden om drugsge-
bruik bij jongeren te herkennen 
Ook zal mevrouw Kooij ingaan 
op de vraag wat je als ouders 
kunt doen wanneer je merkt dat 
je kind gebruikt. Folders ter ver-
duidelijking zijn aanwezig. 
Tevens neemt mevrouw Kooij 
de zogeheten ‘drugskoffer’ mee 
waarin allerlei drugs en voorwer-
pen zitten die voor een ‘jointje 
roken’ nodig zijn. 
Als ouder mag u deze avond niet 
missen. Van harte welkom na-
mens de gezamenlijke kerken in 
Driehuis, Velsen-Zuid en IJmui-
den.

Zaterdag popquiz bij 
Strandpaviljoen de Instuif
Wijk aan Zee - Zaterdag 5 juni 
zal de achtste Instuif zomerpop-
quiz plaatsvinden. De eerste van 
dit zomerseizoen. De tweede zal 
plaatsvinden op zaterdag 28 au-
gustus, eveneens bij strandpavil-
joen de Instuif.
Vierentwintig teams strijden ook 
deze keer om de felbegeerde In-
stuif bokaal. Dit jaar zijn er we-
derom zeven afzonderlijke ron-
den die tezamen één thema zul-
len worden. Het deelnemersveld 
is al vol. Nagenoeg de gehele top 
5 van de laatste popquiz uit sep-

tember 2009 sluit ook dit keer 
weer aan, dus gegarandeerd een 
spannende avond. Gezellig is het 
tijdens de popquizzen altijd. Bij 
mooi weer wordt de popquiz ge-
houden op het buitenterras van 
de Instuif, bij minder mooi weer-
quizzen we binnen. De popquiz 
start om 20.00 uur. Het einde 
wordt verwacht rond 23.30 uur.
Voor bezoekers is de entree gra-
tis. Deelnemende teams betalen 
5 euro per team. 
Voor meer infomatie mail: jan.
bakkerjr@hetnet.nl

Santhappen
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 5 juni, van 17.00 tot 22.00 
uur, wordt alweer voor de tien-
de keer het culinaire evenement 
Santhappen gehouden. Ook dit 
jaar wordt evenement mede mo-
gelijk gemaakt door hoofdspon-
sor Rabobank Velsen en Om-
streken. Deze jubileumeditie 
kent een recordaantal van 14 
deelnemende bedrijven. Zij zul-
len allemaal weer hun speciali-
teiten presenteren, van gemari-
neerde Lamshaasjes tot een zo-
mers kaasplateau en van Scro-
pino tot een Chocolade mousse 
met roodfruit. Santhappen wordt 
muzikaal ondersteund door 
Yvonne Weijers. De deelnemers 
zijn Shoarma en Grill restaurant 
Ramses, Santpoortse Verleiding, 
L’Amuse, Ambachtelijke  sla-
ger Duijn,  Only Pasta, Keursla-
ger Dick Reus, Restaurant Bos-
chbeek, Villa Westend, Wijnhuis 
ten Bilt, Primeurshop Bol, Poelier 
van Ofwegen, Café Bartje, IJssa-
lon en Santpoort aan Zee.
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Reflex4you is verhuisd
IJmuiden - Reflex4you is ver-
huisd van Trompstraat 68 naar 
de Kruisberglaan 4 in IJmuiden. 
Reflex4you is een Wellnessprak-
tijk waar men heerlijk tot rust kan 
komen. De behandelingen wor-
den gegeven in een chalet met 
warme uitstraling. Er is een di-
versiteit aan Wellnessbehande-
lingen, zie ook de website www.
reflex4you.nl.
Een greep uit de behandelin-
gen: een heerlijke gezichtsver-
zorging op basis van natuurpro-
ducten, wenkbrauwen en wim-
pers verven, Spa Wellness rug-
comfortpakking, reflexologie, on-
der andere voetreflex, ontspan-
nende Reiki-behandeling, mas-
sages waaronder hot & cold-sto-
ne, en nog veel meer. Nieuw bij 
Reflex4you: Vriendinnen Verwen-
dag. Weer eens iets heel anders 
dan een filmpje pakken of samen 
uit eten. Ook leuk voor een on-
gedwongen vrijgezellenfeestje of 
bedrijfsuitje. Er kan kennis wor-
den gemaakt met behandelingen 
die in de praktijk gegeven wor-
den. Er is keuze uit bijvoorbeeld 
een hand-, oor-, of voetreflex-
massage, een Reikibehandeling 
of dermascrub peeling voor hand, 
voet of gezicht (lekker met de zo-
mer op komst) of een hot & colds-
tonemassage voor hand, voet of 
gezicht. Het maximum aantal per-

sonen voor een Vriendinnen Ver-
wendag of Verwenavond is zes. 
Behandeling per persoon onge-
veer 20 minuten, kosten 35 euro 
per persoon, inclusief een lekker 
hapje en drankje. Indien gewenst 
gratis een leuke Kenji Stempel 
Tattoo. Deze is afwasbaar en blijft 
twee tot vijf dagen zichtbaar.
Bel of mail voor meer informatie 
naar 0255-523245 of 06-15854591 
of e-mail reflex4you@quicknet.nl. 
Bij geen gehoor, wordt men ver-
zocht een boodschap in te spre-
ken. Er wordt zo snel mogelijk te-
rug gebeld.

Afterparty Santhappen 
met band Full Count
Santpoort-Noord - Zondag 6 
juni is in en om Café Bartje 
de Lazy Sunday Afternoon. 
Hoe kun je beter bijkomen 
van het Santhappen op za-
terdag dan met een hapje en 
een drankje op zondag?

Van 15.30 tot 21.30 uur wordt 
het bij Café Bartje weer heel 
gezellig. Om 16.00 uur is er bo-
vendien muziek van de band 
Full Count. Dit wordt het af-
scheidsoptreden van Carolien 
Goeman, de Santpoortse zan-
geres die de afgelopen maan-
den bij Full Count is ingevallen. 
Zij heeft op prima wijze vaste 
zangeres Natascha Klobedanz 
vervangen, die met zwanger-
schapsverlof was.

Full Count speelt aanstekelij-
ke soul-, funk- en rockreper-
toire, dat zowel uit klassiekers 
als meer modern werk bestaat. 
De voor de band kenmerkende 
blazerssectie bestaat inmiddels 
uit twee saxofoons, trompet en 
trombone. Daarnaast wordt Ca-
rolien stevig ondersteund door 
twee gitaren, drums, bas en 
veel bijzang.
Na de zomervakantie staan er 
voor Full Count alweer diver-
se optredens geboekt, waaron-
der natuurlijk op het Ramsis-
podium op 3 augustus tijdens 
Dorpsfeest Santpoort. Maar 
eerst het afscheidsconcert in 
drie sets van Carolien Goeman, 
zondagmiddag en -avond.

‘Een mens met inhoud’
Irene de Lange neemt 
afscheid van STG
Haarlem - Irene de Lange was 
meer dan 23 jaar geleden een 
van de initiatiefnemers van 
Stichting Thuiszorg Gehandicap-
ten (STG). Zondag nam zij offi-
ciëel afscheid van dit belangrijke 
deel van haar leven. Irene is nu 
directeur van Net-Werk Vrijwil-
ligershulp Zuid-Kennemerland 
en bovendien de eerste vrijwilli-
ger bij Vrienden van STG, waar-
mee men speciale projecten wil 
financieren.

Bij een afscheid horen spre-
kers en Irene werd toegespro-
ken door Ton Millenaar van STG 
die alleen maar lovende woor-
den voor haar had. Hij noem-
de Irene ‘een mens met inhoud’, 
een pionier en een succesfactor. 
,,Organisaties veranderen, maar 
de missie van STG is nooit ver-
anderd: ervoor zorgen dat kin-
deren en volwassenen met een 
handicap thuis kunnen blijven 
wonen en meedoen.’’ Irene ver-
telt zelf: ,,23 jaar geleden waren 
er nog niet veel voorzieningen 
voor gezinnen met een gehandi-
capt kind dat thuis woonde. On-
ze thuiszorgorganisatie steunde 

die gezinnen thuis. Er kwamen 
voorzieningen, zoals het logeer-
huis en diverse contactgroepen 
voor ouders. Er zijn nu ook brus-
jesgroepen, voor broertjes en 
zusjes van kinderen met Down 
of met autisme. Ook voor deze 
kinderen is er aandacht.’’
STG en Irene ondersteunden niet 
alleen de gezinnen, maar ook 
stagiaires, zoals Irene Heim, die 
nu is uitgegroeid tot een succes-
vol kinderpsychologe en zondag 
haar boek presenteerde: ‘Power-
verhalen van kids’. Op de foto 
staat Irene Heim links en Irene 
de Lange rechts. 
Op de website van Boekhandel 
Bloemendaal schrijft winkeleige-
naresse Inge Happé dat er zon-
der Irene de Lange geen Boek-
handel Bloemendaal was ge-
weest. Wie dat stukje leest, be-
grijpt dat STG een heel belang-
rijke rol speelt in de ontplooiing 
van het hele gezin. Wie Vrien-
den van STG wil steunen kan dat 
doen door een donatie op reke-
ningnummer 65.61.12.913 van 
SIG te Heemskerk, met de ver-
melding ‘gift afscheid Irene’. (Ka-
rin Dekkers)

‘Beleef de IJmond Dag’
Velsen - Op zondag 6 juni 
2010 organiseert projectbureau 
IJmond Veelzijdig in samenwer-
king met vele toeristische onder-
nemers en organisaties de ‘Be-
leef de IJmond’ dag.
Het veelzijdige karakter van de 
IJmond komt op deze dag ex-
tra goed naar voren door de zeer 
uiteenlopende activiteiten die 
worden georganiseerd waaraan 
u gratis of met korting deel kunt 
nemen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een mu-
seum bezoeken, coastraften, 
deelnemen aan proeverijen, ka-
novaren, familiezwemmen, skiën 
of snowboarden, fietsen en wan-
delen, vliegeren, en zijn er diver-
se kinderactiviteiten. Het volle-
dige programma van de Beleef 
de IJmond dag is te downloaden 
vanaf de website www.toerisme-
ijmond.nl
De regio IJmond bestaat uit 
IJmuiden aan Zee, Velsen, Wijk 
aan Zee, Beverwijk, Heemskerk, 

Uitgeest en de diverse tussenlig-
gende plaatsen en ligt in het hart 
van Noord-Holland. In deze veel-
zijdige regio kunt u lekker actief 
zijn of juist rustig relaxen, er is 
voor iedereen wel iets leuks en 
unieks te doen. 
Op de website www.toerisme-
ijmond.nl doet u diverse idee-
en op voor een heerlijk dagje 
of weekje in de IJmond. Tevens 
treft u hier diverse voordeelbon-
nen aan die u kunt inleveren bij 
de ondernemers en organisaties 
in de IJmond.  
De ‘Beleef de IJmond Dag’ is 
een initiatief van IJmond Veelzij-
dig. IJmond Veelzijdig is een sa-
menwerkingsverband tussen de 
gemeenten Uitgeest, Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen, de Pro-
vincie, de Kamer van Koophan-
del, de Federatie IJmond en Co-
rus NV. 
Gezamenlijk zetten de partners 
in op het versterken van de regi-
onale economie. 

IJmuiden - Mensen met een in-
komen op het minimum kunnen 
in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming voor deelna-
me aan Sociaal Culturele Activi-
teiten. Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het lid-
maatschap van een sportclub of 
een andere vereniging. Ook voor 
een dagje uit, een bezoek aan 
een museum, of het volgen van 
een cursus kan een tegemoetko-
ming worden verkregen. Zoals te 
lezen was in het artikel ‘Kinde-
ren doen mee’, stelt de gemeente 
extra geld beschikbaar voor de-
ze tegemoetkoming. De Formu-
lierenbrigade Velsen kan kijken 
of iemand in aanmerking komt 
voor deze tegemoetkoming en 
helpen dit formulier in te vullen. 
De Formulierenbrigade Velsen is 
gevestigd in Loket Velsen voor 
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2. Op werk-
dagen zijn zij bereikbaar tus-
sen 09.00-17.00 uur op telefoon-
nummer 0255-533885 en via de 
e-mail: formulierenbrigadevel-
sen@madi-mk.nl. Bij mensen die 
graag hulp willen maar niet mo-
biel zijn komt de Formulierenbri-
gade thuis.

Formulieren-
brigade

IJmuiden aan Zee - Zondag 6 
juni organiseert IVN Zuid-Ken-
nemerland een strandexcur-
sie speciaal voor kinderen, op 
het strand van IJmuiden. Sa-
men gaat men het strand ver-
kennen en het Jutterspel spe-
len. Het strand is altijd in bewe-
ging. Niet alleen door de bewe-
ging van eb en vloed maar ook 
de wind laat zijn sporen na. Bij 
storm wordt de zeebodem om-
gewoeld en enkele dagen later is 
het strand dan vaak bedekt met 
wormen, grote strandschelpen 
en kokkels. Natuurlijk is er al-
tijd een grote kans op het vinden 
van zaagjes, nonnetjes, kreeftjes, 
garnalen, ´scheermessen`, kwal-
len en eieren van hondshaaien.  
De kinderen spelen tenslotte aan 
het einde van hun eigen excursie 
het jutterspel met spullen die op 
het strand gevonden zijn. Deel-
name is gratis. Ouders gaan niet 
mee. Vertrek om 11.00 uur bij het 
eindpunt van bus 4 en 82 achter-
in de jachthaven van IJmuiden. 
Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf 
is niet nodig. Informatie bij Frank 
Jansen, 023-5290984 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Strandexcursie

Regio - Personeel van een kraam 
op de Beverwijkse Bazaar betrap-
te zondag rond 15.00 uur een 40-
jarige man uit IJmuiden en een 
28-jarige vrouw uit Heemskerk 
op de diefstal van enkele arti-
kelen. Het duo is meegenomen 
naar het bureau. Daar bekenden 
ze de diefstal. Tegen hen is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Dieven 
aangehouden
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Geef een duikles
als vaderdagcadeau
IJmuiden - Binnenkort is het 
weer Vaderdag. Altijd weer een 
uitdaging om iets leuks te ver-
zinnen om aan vader te geven. 
Speciaal voor de kinderen die 
wel eens iets anders willen ge-
ven heeft DuikTeam IJmond een 
leuk en uniek cadeau in de vorm 
van een echte duikles in het 
zwembad. Leuk voor vader om 
te bewijzen dat hij echt zo moe-
dig is als dat hij beweert. Dit kan 
met de vaderdagduik van Duik-
Team IJmond. Tijdens de vader-
dagduik wordt vader onder be-
geleiding van een ervaren duiker 
meegenomen in de onderwater-
wereld. Tijdens deze duikles van 
een uur krijgt vader in het kort 
de werking van een duikuitrus-
ting uitgelegd. Tevens wordt va-
der verteld hoe dat duiken nu 
precies werkt. Nu is het de beurt 
aan vader om eens te laten zien 
dat hij een echte duiker is. Voor-
zien van een duikfles en bijbe-
horende apparatuur daalt vader 
onder begeleiding van een erva-
ren duiker af naar de bodem van 

het zwembad. In eerste instantie 
in het ondiepe gedeelte maar la-
ter ook naar het diepe gedeelte. 
Natuurlijk moet vader tijdens de 
duik niet vergeten te lachen want 
er worden zowel boven als on-
derwater foto’s gemaakt. De fo-
to’s zijn een aantal dagen na de 
vaderdagduik te bekijken en te 
downloaden vanaf de Internet-
pagina van DuikTeam IJmond. 
Speciaal voor boven de bank in 
de huiskamer als bewijsmate-
riaal. Tijdens de Vaderdagduik 
kunnen moeder en kinderen Pa 
in de gaten houden vanaf de tri-
bune. Op deze manier weten zij 
zeker dat vader ook echt onder-
water gaat. Om mee te kunnen 
doen aan de Vaderdagduik moet 
vooraf ingeschreven worden. In-
schrijven kan op www.dty.nl. 
Er kunnen maximaal 15 vaders 
meedoen aan de Vaderdagduik. 
De vaderdagduik duurt een uur 
en kost 15 euro. De vaderdag-
duik wordt gehouden op dins-
dagavond 22 juni in zwembad de 
Heerenduinen in IJmuiden.

IJmuiden - Zaterdag 5 ju-
ni wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
een gezellige rommelmarkt ge-
houden op het Kennemerplein 
(t/o de Vomar). De kramen lig-
gen weer vol met alles en nog 
wat. Wie ook zijn overtollige spu-
len wilt verkopen kan een kraam 
huren. Voor meer informatie of 
het reserveren van een kraam 
kan bellen met telefoonnummer 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende rommelmarkten zijn op 
3 juli, 31 juli, 28 augustus en 11 
september.

Rommelmarkt
Kennemerplein

Nieuwkomer van deze 
zomer: Klassiek & Meer
Velserbroek - Op donderdag 1 
en vrijdag 2 juli wordt het genie-
ten op hoog niveau van bijzon-
dere zomeravondconcerten aan 
de rand van de Westbroekplas.
Het symfonieorkest L’Orchestra 
Particolare, bestaande uit strij-
kers, hout- en koperblazers en 
slagwerk, brengt een program-
ma van lichte klassieke muziek 
van bekende componisten zoals 
Schubert, Boccherini en Vivaldi. 
Na de pauze wordt musicalmu-
ziek en operette ten gehore ge-
bracht. Bariton Rob van Surksum 
(Phantom of the Opera) en zan-
geres Maaike Widdershoven (fo-
to, The Sound of Music) zullen 
zowel samen als solo optreden.
Met een drijvend podium in de 
Westbroekplas en geheel over-
dekte ruime zitplaatsen wordt 
Villa Westend omgetoverd tot een 
sprookjesachtige concertlocatie. 
De kaartprijs is 59 euro inclusief 

amuses en drankenarrangement. 
U kunt ook vooraf genieten van 
een heerlijk diner. Kaarten zijn 
dan 95 euro per stuk. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.ticket 
service.nl, Free Record Shop en 
telefonisch via 0900-3001250. 
Zie ook www.klassiekenmeer.nl.

Oranjefestival 
in Beverwijk
Regio - Het Beverwijkse indu-
strieterrein vormt tijden het WK 
voetbal het toneel voor een groot 
Oranjefestival. Ondanks het feit 
dat het langverwachte schouw-
spel niet bepaald naast de deur 
is, biedt het geografisch een voor-
deel omdat de wedstrijden in de-
zelfde tijdzone als Nederland ge-
speeld worden. Op schappelij-
ke tijden kunnen alle oranjelief-
hebbers hierdoor hun favorie-
te elftal volgen op het Beverwijk-
se Oranjefestival. Zowel voor als 
na de wedstrijden wordt voor oer-
Hollands entertainment gezorgd. 
Volkszangers als Wolter Kroes, 
Peter Beensen en de Gebroeders 
Ko en vele anderen zorgen voor 
de juiste oranjesfeer. Het wissel-
vallige weer kan alvast geen spel-
breker zijn. Op het festivalterrein 
staat een grote feesttent met een 
enorm scherm waarop de wed-
strijden te zien zijn. Buiten is vol-
doende ruimte voor het nuttigen 
van drinken en eten. Ook hier 
staat een enorm scherm dus je 
hoeft niets van de actie te mis-
sen. Het Oranjefestival gaat net 
zo lang door als het Nederlands 
team het volhoudt. Op alle speel-
dagen van Nederland kan men 
terecht op het Beverwijkse indu-
strieterrein voor spanning, gezel-
ligheid, topartiesten en ander en-
tertainment. Kijk voor de speel-
dagen op www.oranjefestival.
nl. Kaarten voor de verschillende 
avonden zijn ook te bestellen via 
www.oranjefestival.nl. De locatie 
is Havenstraat in Beverwijk. En-
tree 15 euro, voorverkoop via de 
website 10 euro. Parkeren bij het 
festival kost 5 euro.

Alzheimer Café
Regio - Op dinsdag 8 juni is er 
weer een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is ‘De-
mentie en veiligheid in huis’.  
Gastspreker is Laura Kartsen, er-
gotherapeut van Viva!Zorggroep 
en zij zal tips geven over hoe je 
de veiligheid in huis kan vergro-
ten. Hierbij valt te denken aan 
zaken als het gas laten branden, 
deuren niet meer afsluiten, etc. 
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom eens naar het 
Alzheimer Café in Serviceflat 
Sans Souci. Adres: Sans Sou-
ci 113, 1902 CR Castricum. Op 
dinsdagavond 8 juni 2010 van 
19.30 uur tot 21.00 uur. De deur 
is open vanaf 19.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met 

geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. De be-
zoekers krijgen informatie van 
hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door onze vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen.  Meer weten? Bel 
de Werkgroep Alzheimercafé, te-
lefoonnummer 06-33631872 (al-
leen overdag).

Geslaagd open huis bij 
Kunstencentrum Velsen
IJmuiden – Het Kunstencentrum 
aan de J.P. Troelstraweg hield af-
gelopen zaterdag open huis. Be-
langstellenden konden zien wat 
er allemaal te doen was, het uit-
proberen of zich alvast inschrij-
ven voor het nieuwe seizoen, dat 
na de zomervakantie begint.
Directeur Dirk Out verwelkomt 
de mensen en vertelt: ,,Burge-
meester Franc Weerwind vertel-
de dat hij kunst en cultuur hoog 
in het vaandel heeft staan. Ik 
moet het eerst zien en dan ge-
loven. Ik waagde er een mail aan 
en inderdaad, hier staat hij.’’ De 
burgemeester werd welkom ge-
heten door trompetgeschal van 
Bas, Ivo en Joris, onder leiding 
van Frank Anepool.  ,,Alle kun-
sten leveren bij aan de grote 
kunst: de levenskunst’’, aldus de 
burgemeester. ,,Ik vind het mooi 
om te zien wat hier gaande is, ik 
laat me graag meevoeren en ver-
leiden.’’
Na de opening stond het cen-
trum bol van de activiteiten op 
gebied van dans, theater, beel-
dende kunst en muziek. In de 
wachtruimte is een kleine expo-
sitie. Cursisten metaal van Do-
minique Steinmeijer maakten 

allerlei ambtsketens. Aan die 
van Christa Versluijs hangt een 
schaar, dan heeft de burgemees-
ter die voorhanden als hij lintjes 
door moet knippen. Zij woont in 
Bergen, maar komt al zes jaar 
naar het Kunstencentrum: ,,Ik 
ben een ervaringsdeskundige op 
het gebied van cursussen vol-
gen. Hier bevalt het me prima. 
Er is een fijne sfeer en geweldige 
docenten.’’ In een andere ruim-
te probeert Nils uit Santpoort-
Noord de piano uit. Hij heeft een 
jaar blokfluitles bij Soli gehad en 
gaat nu voor een instrument kie-
zen. Hij twijfelt tussen piano en 
hobo. ,,Die laatste neemt min-
der ruimte in beslag’’, lacht zijn 
moeder.
In het nieuwe seizoen gaan er 
nieuwe cursussen van start, zo-
als ‘Kijk op kunst’ van Afke 
Spaargaren. Nieuw is ook spel 
en bewegen voor kleuters van 4 
tot en met 6 jaar, toneel voor kin-
deren van 7 tot en met 9 jaar en 
van 10 tot en met 12 jaar en mo-
nologen voor volwassenen.
In basisschool De Hoeksteen in 
Velserbroek starten de cursus-
sen aquarel en tekenen en schil-
deren. (Carla Zwart)

IJmuiden - Bakker Ad Ketels is 
nu ook gevestigd aan het Zee-
wijkplein 19 in IJmuiden. Vanwe-
ge de nieuwe zaak zijn er deze 
week verschillende lekkere aan-
biedingen om dat met de klanten 
te vieren zoals het bijzondere 11 
Granenbrood en de enige ech-
te Bossche Bollen. Gaat u maar 
eens langs bij een van de zaken 
om u zelf te overtuigen!

Ad Ketels in
pand Van Ewijk
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Straatspeeldag
Velserbroek - Vanwege een te-
kort aan buurtvrijwilligers is de 
Nationale Straatspeeldag op 
het Zocherplantsoen niet door-
gegaan. Buurtcentrum de Veste 
probeert volgend jaar opnieuw 
om dit evenement samen met 
buurtbewoners wel van de grond 
te krijgen.

Santpoort-Noord - Op zater-
dag 12 en zondag 13 juni kan 
men weer meedoen aan de ge-
zellige Santpoortse Fietstwee-
daagse van Café Bartje. Wie 
houdt van een fikse fietstocht 
is van harte welkom om mee te 
doen. Per dag wordt een tocht 
van ongeveer 42,5 kilometer af-
gelegd door de regio. Gedurende 
de tocht passeert men verschil-
lende bezienswaardigheden en 
er is voldoende gelegenheid om 
ergens iets te drinken of te eten. 
De fietstochten starten steeds 
om 12.00 uur en kosten per dag 
2,50 euro per persoon. Natuurlijk 
is het na afloop ook heel gezellig 
in Café Bartje.

Café Bartje’s 
Fiets 2-daagse

Velserbroek - Elke dinsdag-
middag wordt vanuit buurt-
huis De Veste (in het Polder-
huis) een recreatieve fietstocht 
gehouden. Onlangs werden per 
abuis de verkeerde tijden ver-
meld. Het vertrek is elke dins-
dagmiddag om 13.30 uur vanaf 
De Veste. Doorgaans is de groep 
om 16.30 uur weer terug bij het 
startpunt. Ook tijdens de zomer-
vakantie gaan de fietstochten 
gewoon door.

Fietstocht 
De Veste

Loting Hannie Spronk-
toernooi een feit
Driehuis - Vorige week vrijdag is 
de loting verricht van het Hannie 
Spronktoernooi. De vijfde edi-
tie die gehouden wordt op het 
sportcomplex Driehuis wordt op 
donderdag 12 augustus en zon-
dag 15 augustus gespeeld. 
Omdat dit de vijfde editie is, was 
er reden om voor organisatoren 
Herman Berg en Marcel Looij 
iets extra’s te doen. Daar in de 
zomermaanden een start is ge-
maakt met de aanleg van een 
kunstgrasveld, bij organiserend 
vereniging RKVV Velsen, had-
den beide heren het plan opge-
vat om een openingstoernooi te 
organiseren voor E- en F-jeugd 
van de deelenemende verenigin-
gen: RKVV Velsen, VSV, kersvers 
eerste Klasser Stormvogels en 
Terrasvogels. Dit zal op de fina-
ledag in de ochtenduren worden 
gespeeld. Daarnaast zal er op de 
finaledag van alle supporters om 
een bijdrage worden gevraagd 
voor het Kankerfonds. Het be-
drag van deze actie zal dan ten 
goede komen van het Kanker-

fonds en een cheque worden 
overhandigd. 
Zoals gezegd werd er net als de 
afgelopen jaren weer geloot in de 
Wildeman. Maurice Thijssen, ex-
aanvoerder van Velsen 1 en Rob 
Spronk hebben de loting op hun 
rekening genomen en wisten de 
volgende teams aan elkaar te 
koppelen op donderdag 12 au-
gustus: Stormvogels-Velsen en 
de tweede wedstrijd is Terrasvo-
gels-VSV. Beide wedstrijden zul-
len deze avond worden gespeeld 
op het nieuwe kunstgrasveld.
Op zondag zullen dan de fina-
le en de wedstrijd om de derde 
en vierde plek worden gespeeld. 
Deze wedstrijden zullen om 
13.00 uur beginnen, tevens zal 
Velsen haar kunstgrasveld   ope-
nen. We kunnen op dit toernooi 
mooi zien, hoe onze regionale 
clubs hun zomer zijn doorgeko-
men. Hopelijk zal deze vijfde edi-
tie net zo’n succes worden als de 
eerste vier en kan RKVV Velsen 
beide dagen weer een hoop pu-
bliek verwelkomen.

Nelson’s Blood in
‘t Mosterdzaadje
Sanpoort-Noord - Het concert 
op vrijdag 4 juni om 20.15 uur zal 
worden gegeven door het Mi-
rAnDa Trio en de altvioliste Eka-
terina Lazareva. In de combina-
tie harp, fluit en zang wordt werk 
uitgevoerd van Saint-Saëns, Da 
Falla, Hasselmans, Dvorak en Al-
beniz. De altvioliste komt speci-
aal uit Londen over om de Sona-
te voor altviool solo van Paul Hin-
demith uit te voeren maar speelt 
ook mee met het Trio in muziek 
van Ibert. Op zondag 6 juni om 
15.00 uur klinken in ’t Mosterd-
zaadje uit de kelen van Shan-
tymen Nelson’s Blood de tradi-
tionele werkliederen zoals de-
ze gezongen werden aan boord 
van  grote zeilschepen ter ver-
lichting van het zware werk. Het 

ritmisch karakter van de muziek 
coördineerde het werk zoals het 
pompen, het hijsen en strijken 
van zeilen en het ophalen van 
het anker. Shantymen Nelson’s 
Blood bestaat 12,5 jaar en heeft 
haar repetitieruimte in ’t Mos-
terdzaadje. Daar is al die jaren 
gewerkt aan een uitvoeringsni-
veau waar ze in binnen - en bui-
tenland grote bekendheid mee 
kregen. Hun repertoire put voor-
namelijk uit de Engelse en Fran-
se maritieme traditie. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl 

Curiosa- en 
kringloopmarkt
Santpoort-Noord - Zaterdag 5 
juni houdt het pinkencomité van 
de Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand weer 
een curiosa- en kringloopmarkt. 
Deze markt zal gehouden wor-
den in en rondom de kerk aan de 
Frans Netscherlaan tussen 10.00 
uur en 15.00 uur. Naast het ko-
pen van curiosa zijn er ook nieu-
we activiteiten zoals auto wassen 
en het Rad van Avontuur. Ook 
kan gegokt worden hoeveel kie-
zelstenen er in een pot zitten. De 
opbrengst komt ten goede aan 
de Parochie en zal gebruik wor-
den voor de instandhouding van 
de ‘Naald’.

Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdag hield de politie tus-
sen 13.50 en 15.35 uur een snel-
heidscontrole op de Amster-
damseweg. Van de 1227 passan-
ten zijn er 65 gefotografeerd. De 
hoogste overtreder kwam met 
101 km voorbij.

Te hard

Hoeksteen wint 4 tegen 
4 Evert Duktoernooi
Velserbroek - Op 17 en 18 mei 
is het 4 tegen 4 Evert Duk toer-
nooi gespeeld. Het door VVH/
Velserbroek georganiseerde 
toernooi is speciaal opgezet voor 
de schoolkinderen van groep 3 
en 4uit Velserbroek en Santpoort 
en wordt sinds jaren gespeeld op 
het VVH/Velserbroek veld in het 
Van der Aartsportpark. Maandag 
17 mei speelden de kinderen van 
groep 3 hun wedstrijden, en van 

de ruim 20 deelnemende viertal-
len kwam, na een zinderende fi-
nale basisschool De Hoeksteen 
als winnaar uit de bus.
Dinsdag 18 mei was het de beurt 
aan de ruim 25 deelnemende 
viertallen van groep 4, en ook 
hier scoorde De Hoeksteen de 
eerste prijs. Als overallwinnaar 
nam basisschool De Hoeksteen 
de Rabocup 4 tegen 4 wisseltro-
fee in ontvangst.

Vriendentoernooi 
bij The Smugglers
Velserbroek - Zaterdag 6 ju-
ni organiseert Rugby Club The 
Smugglers weer het jaarlijk-
se vriendentoernooi waar ieder-
een op een leuke manier kennis 
kan komen maken met de sport 
en de club. 
De leden van de club nemen 
vrienden en familie mee om een 
leuke dag te hebben. Vorig jaar 
was er voornamelijk verrassend 
veel animo bij de dames dus ho-
pen we dat zich dat nu verder 
uitbreidt. Ook de mannen waren 
uiteraard ruim vertegenwoor-
digd. En het is elk jaar een bij-
zondere dag. Mensen die ken-
nis willen maken met de club of 
de sport zijn van harte welkom. 
Dit jaar geeft band The Hype 
kunnen een live optreden. De-

ze band stond al op Bevrijdings-
pop en is bezig met hun eerste 
album.

Gitte Spee komt naar 
Bibliotheek Velserbroek
Velserbroek - Maandagmiddag 
7 juni komt Gitte Spee naar bibli-
otheek Velserbroek. Die middag 
is er een Beebz- projectmiddag 
met deze auteur/illustrator. Ie-
dereen is welkom van 15.30 tot 
17.00 uur. Er zijn verschillende 
activiteiten. Gitte Spee zal voor-

lezen en tekenen. Zij zal vertel-
len over haar werk en er zal de 
mogelijkheid zijn om haar vragen 
te stellen. Daarnaast zal er onder 
andere worden voorgelezen aan 
jonge kinderen  en er zal een te-
kenwedstrijd zijn. Zie ook www.
cbdehoeksteen.nl.
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Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010
Stemmen – wat u moet weten
U bent achttien jaar of ouder, Neder-
lander, u staat ingeschreven bij de ge-
meente Velsen, u heeft een stempas 
én een identiteitsbewijs. In het kort 
zijn dat de regels als u gaat stem-
men op 9 juni bij de Tweede Kamer-
verkiezingen. Ze staan ook achterop 
uw stempas, achterop de kandidaten-
lijst die u in de bus krijgt en op www.
velsen.nl.

Identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen 
legitimeren; u heeft identificatieplicht en 
moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat 
kan alleen met een identiteitsbewijs zo-
als een Nederlands paspoort of identi-
teitskaart of een Nederlands rijbewijs. U 
mag bij deze verkiezingen een identiteits-
bewijs gebruiken dat maximaal 5 jaar is 
verlopen. Zonder identiteitsbewijs mag u 
niet stemmen.

Stempas mee
De stempas toont aan dat u mag stem-
men. Zonder de stempas kunt u uw stem 
niet uitbrengen. Neem dus uw stempas 
mee! Mocht u uw stempas kwijtraken dan 
kunt u een vervangend exemplaar aan-
vragen. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 8 ju-
ni 2010 tot 12.00 uur bij de afdeling Bur-
gerzaken. Dan moet u ook met de nieuwe 
stempas stemmen – en niet met de ‘oude’, 
mocht u die nog terugvinden.

Stemmen voor een ander: volmacht
Kunt u op 9 juni niet zelf stemmen? Een 
andere Velsenaar mag het ook voor u 
doen. Die moet dan een volmacht van u 
krijgen. U vult de achterkant van uw stem-
pas in (machtiging) en geeft die met een 
kopie van uw identiteitsbewijs aan dege-
ne die voor u gaat stemmen; die persoon 
moet wel in Velsen wonen. Het identiteits-
bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stemmen buiten Velsen: kiezerspas
Als u op de dag van de stemming in een 
andere gemeente van Nederland wilt 
stemmen, dan moet u een kiezerspas 
hebben. Een kiezerspas kunt u verkrijgen 
door met uw stempas naar het gemeen-
tehuis van Velsen te gaan, waar uw stem-
pas wordt omgezet in een kiezerspas. Met 
deze kiezerspas kunt u stemmen in een 
andere gemeente in Nederland. Het aan-
vragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 
vrijdag 4 juni 2010, 16.00 uur.

Stemmen binnen Velsen
U kunt overal binnen de gemeente stem-
men, in een stembureau van uw keu-
ze. De stembureaus zijn open van ‘s och-
tends 07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur. 
Zij zijn zo ingericht, dat mindervalide kie-
zers daar zelfstandig hun stem uit kun-
nen brengen.

Stembureaus:
• Stadhuis, Dudokplein 1
• Woon en zorgcentrum Huis ter Hagen, 

Lodewijk van Deyssellaan 254
• Verpleeghuis Velserduin, Nicolaas 

Beetslaan 4
• Voormalig Raadhuis, Torenstraat 7
• Wooncentrum Velserhooft, Wulverder-

laan 65
• Café Zaal De Wildeman, 

Hoofdstraat 142
• De Zorgspec. v/h bibliotheek, Crocus-

straat 1
• ’t Brederode Huys, Bloemendaalse-

straatweg 201
• Basisschool Het Anker, Grote Buiten-

dijk 48
• Brederode Daltonschool, Willem de 

Zwijgerlaan 110
• COB Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227
• Basisschool De Duinroos, 

Floraronde 293
• Basisschool De Ark, Platbodem 201
• Basisschool De Molenweid, 

Sluisweid 9
• Basisschool De Duinroos, 

Platbodem 197
• Buurthuis De Veste, Vestingplein 58 A
• Stichting OIG, Abelenstraat 1
• Sint Fransciscusschool, Zeeweg 136
• De Vliegende Hollander, zij-ingang 

Casembrootstraat 58
• Buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29
• Verpleeghuis Velserduin, Schelde-

straat 101
• Basisschool Het Kompas, Stephenson-

straat 70 A
• Woon- en Zorgcentrum W.F. Visser-

huis, Houtmanstraat 1
• IJmuider Zee/Havenmuseum, Haven-

kade 55
• Woon- en Zorgcentrum Breezicht, Kei-

zer Wilhelmstraat 1
• Woon- en Zorgcentrum De Moerberg, 

Zuiderkruisstraat 74
• De Pleiaden, ing schoolplein, Pleiaden-

plantsoen 63
• Basisschool De Klipper, Orionweg 576
• Buurtcentrum de Dwarsligger, Plane-

tenweg 338
• Dienstencentrum, Zeewijkplein 260
• Bedrijfsverzamelgebouw IJmond BV, 

Grote Hout of Koningsweg 239
• Dienstencentrum Watervliet, Doel-

manstraat 34
• De Triangel, Stratingplantsoen 5

Stadhuis 9 juni ‘s avonds open
Op de dag van de landelijke verkie-
zingen, woensdag 9 juni, is het stad-
huis ’s avonds open. U kunt er naar 
het stembureau, naar Burgerzaken 
(op afspraak) en naar de balie van 
Vergunningen & Uitvoering (zonder 
afspraak).

Op donderdagavond is het stadhuis nor-
maal geopend, maar op donderdag 10 
juni is het ’s avonds gesloten. In plaats 
daarvan is het stadhuis open op de 

avond van woensdag 9 juni. U kunt tus-
sen 18.00 en 20.00 uur terecht bij Bur-
gerzaken (op afspraak) en bij de ba-
lie van de afdeling Vergunningen & Uit-
voering (zonder afspraak). Een afspraak 
bij de afdeling Burgerzaken maakt u via 
www.velsen.nl of telefoonnummer 0255-
567200. Het stembureau – in de hal van 
het stadhuis – is ook open. Kiezers met 
een legitimatiebewijs en stempas of kie-
zerspas kunnen tot 21.00 uur hun stem 
uitbrengen.

Samenloop voor Hoop
Op zaterdag 29 en zondag 30 mei 
vond bij Suomi in Santpoort-Noord de 
Samenloop voor Hoop Velsen plaats. 
In 24 uur werd bijna 70.000 euro op-
gehaald; al het geld is bestemd voor 
kankeronderzoek.  

Op 29 en 30 mei deden honderden men-
sen mee aan de Samenloop voor Hoop 
in Santpoort-Noord. Het KWF kanker-
fonds organiseerde de sponsorloop om 
geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 
Het evenement vond plaats op de atle-

tiekbaan van Suomi. De gemeente Vel-
sen was met twee teams vertegenwoor-
digd: 30 mensen wandelden overdag en 
’s nachts over het parcours of verkoch-
ten spullen aan de kraam voor het goede 
doel. Het startsein werd om 3 uur ’s mid-
dags gegeven. 

Op de foto lopen Maarten van der We-
ijden en burgemeester FrancWeerwind 
samen met alle deelnemers de eerste 
ronde. In 24 uur werd bijna 70.000 euro 
opgehaald. (foto: Reinder Weidijk)

Akkoord over Kromhoutstraat
De gemeenteraad van Velsen is ak-
koord gegaan met de financiering 
voor de herprofilering van de Krom-
houtstraat in IJmuiden. Als Provincia-
le Staten positief besluit over de HOV 
kan dit najaar de schop in de grond. 

De meerderheid van de gemeenteraad 
van Velsen heeft op donderdag 27 mei 
besloten om geld ter beschikking te stel-
len voor de herprofilering van de Krom-
houtstraat in IJmuiden. Deze herprofile-
ring houdt in dat de doorgaande route 
naar het strand van IJmuiden wordt op-
geknapt en dat er een aparte ventweg 
komt voor de bedrijven. Door de twee 

verkeersstromen te scheiden, blijven de 
bedrijven goed bereikbaar en wordt de 
bereikbaarheid van het strand verbeterd 
voor toeristen uit IJmuiden en Amster-
dam.

De Kromhoutstraat maakt ook deel uit 
van de route van het Hoogwaardig Open-
baar Vervoer (HOV). De provincie Noord-
Holland betaalt daar een belangrijk deel 
van. Op 5 juli neemt Provinciale Sta-
ten een besluit of ze het budget voor de 
HOV route beschikbaar stelt. Als dat be-
sluit positief is, is de financiering van de 
Kromhoutstraat geborgd en kunnen de 
werkzaamheden dit najaar beginnen.
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Dag van het Park druk bezocht
Ondanks het matige weer zijn er zondag 30 mei toch veel mensen afgekomen op de 
Dag van het Park op landgoed Beeckestijn in Velsen-Zuid. De gemeente Velsen stond 
er met een kraam. Bezoekers konden er uitleg krijgen over snoeien en kinderen kon-
den er boomhutten maken van snoeihout. Op de foto is Marcel van Soest, ploeglei-
der bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte, aan de kraam in gesprek met één van de 
honderden bezoekers van die dag. (foto: Reinder Weidijk)

Voorontwerp bestemmingsplan

De Leck en de Bergen
Het agrarische gebied in Santpoort-
Zuid dat bekend staat als ‘De Leck 
en de Bergen’ krijgt een gedeeltelijk 
nieuwe bestemming. Het plan omvat 
ook het burgemeester Rijkenspark en 
Het Terras in Santpoort-Noord. Het 
plan ligt nu zes weken ter inzage.

Bestemmingsplannen mogen niet ou-
der zijn dan tien jaar – dat stelt de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) van 
1 juli 2008. Daarom herziet de gemeen-
te Velsen al haar bestemmingsplannen. 
Soms betekent dit dat een bestaand plan 
opnieuw wordt vastgesteld - in zijn ge-
heel of voor een deel. Dat laatste geldt 
voor het gebied dat wordt aangeduid met 
“De Leck en de Bergen” (zie kaartje). De 
agrarische gronden in het zuidoosten van 
Santpoort-Zuid vallen daarbinnen, even-
als het Burgemeester Rijkenspark en Het 
Terras in Santpoort-Noord. 

Gebied
Het gebied van het bestemmingsplan 
heeft grofweg de volgende grenzen: in 
het oosten de oprit naar de A208 rich-
ting Haarlem en de A208 zelf (binnen-
kort de N208); in het zuiden de gemeen-
tegrens met Bloemendaal; in het westen 
de spoorbaan en vandaar naar het noor-
den en oosten toe grofweg het Van den 
Bergh van Eysingaplantsoen, de Wüstel-
aan, Olga von Götschlaan, Wijnoldy Da-
niëlslaan, Santpoortse Dreef, Dinkgrevel-
aan, Velserhooftlaan, Johan van Beem-
laan en de Hoofdstraat.

Inhoud
Het nieuwe bestemmingsplan is groten-
deels hetzelfde als het huidige; de be-
staande functies en bouwmogelijkheden 
worden overgenomen. Daarnaast staan 
er twee ontwikkelingen in: de nieuwbouw 
van Het Terras en de verplaatsing van de 
boerderij aan de Bloemendaalsestraat-
weg waar woningen voor in de plaats 
moeten komen.

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan kunt u vanaf 4 juni 
2010 bekijken op www.velsen.nl > nieuws 
> inspraakdocumenten. Daar vindt u ook 
een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl 
waar u het bestemmingsplan digitaal kunt 
bekijken. Vanaf 4 juni 2010 kunt u het 
plan zes weken lang inzien bij de receptie 
van het stadhuis,  Dudokplein 1 te IJmui-
den. Daar kunt u terecht van maandag tot 
en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur. Een exemplaar van het voor-
ontwerp van dit bestemmingsplan ligt bij 
de centrale bibliotheek te IJmuiden op de 
gebruikelijke openingstijden.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunt u schriftelijk indie-
nen tot en met donderdag 15 juli 2010. 
Richt uw reactie svp aan Het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen,  
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, en zet 
daarbij ‘Inspraakreactie bestemmings-
plan De Leck en De Bergen’.

Proef voor mensen 
met arbeidsbeperking
De gemeente Velsen wil meedoen aan 
een proef om meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan werk te helpen. 
De proef duurt tot eind 2012

Tijdelijke wetgeving biedt gemeenten 
meer mogelijkheden om mensen met 
een arbeidsbeperking aan werk te hel-
pen. Tijdens de proef mogen werkgevers 
aan werknemers minder dan het wette-
lijk minimumloon betalen als zij door hun 
arbeidsbeperking minder productief zijn. 
Gemeenten vullen dat loon aan tot het 
wettelijk minimumloon. Het uitgangspunt 
van de proef is dat ‘werken moet lonen’, 
oftewel het inkomen is altijd hoger dan de 
uitkering.

Alle partijen hebben voordeel bij de proef: 
de werkgever is goedkoper uit, de werk-
nemer heeft meer kans op regulier werk 
en doet minder beroep op een uitkering 
van de gemeente. Daarnaast ondersteunt 
het ministerie de gemeenten op het ge-
bied van scholing, instructie en materia-
len en financieel door een tegemoetko-
ming in de uitvoeringskosten. Daarvan 
kunnen gemeenten bijvoorbeeld een pro-
jectleider en administratieve ondersteu-
ning inhuren. Door de proef heeft Velsen 
een extra mogelijkheid om mensen te hel-
pen die nu nog aan de kant staan. Als Vel-
sen mee mag doen, volgt nadere invulling 
in nauwe samenwerking met de Meer-
groep.

6 juni ‘Beleef de IJmond-dag’
Projectbureau IJmond Veelzijdig or-
ganiseert samen met andere toeris-
tische ondernemers op zondag 6 ju-
ni de ‘Beleef de IJmond-dag’. De ge-
meente Velsen doet daar ook in mee. 

Op zondag 6 juni 2010 is het ‘Beleef de 
IJmond-dag’. Projectbureau IJmond Veel-
zijdig organiseert dit samen met allerlei 
toeristische ondernemers en organisaties 
uit de IJmond. De IJmond omvat IJmui-
den aan Zee, Velsen, Wijk aan Zee, Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en de diverse 
tussenliggende plaatsen. Door de centra-
le ligging in Noord-Holland is het gebied 
heel geschikt als uitvalbasis voor een kort 
of lang toeristisch verblijf.

Op de ‘Beleef de IJmond-dag’ zijn er al-
lerlei activiteiten te doen – gratis of met 
korting. Er is een programma voor lief-
hebbers van de natuur, van cultuur, voor 
kinderen en de hele familie. Het hele pro-
gramma is te downloaden vanaf www.
toerisme-ijmond.nl.

IJmond Veelzijdig is het samenwerkings-
verband van de gemeenten Uitgeest, Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen, de Provin-
cie, de Kamer van Koophandel, de Fe-
deratie IJmond en Corus NV. Gezamen-
lijk zetten deze partners in op versterking 
van de regionale economie. (foto: Rijks-
waterstaat)
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Veiligheid staat voorop

Regels tijdens WK voetbal 2010
Het Wereldkampioenschap voet-
bal 2010 in Zuid-Afrika staat voor 
de deur. Om te voorkomen dat er op 
straat of bij u thuis onveilige situaties 
ontstaan, brengt de gemeente Velsen 
enkele preventieve maatregelen on-
der de aandacht. 

Orde op de openbare weg
•	 Buurtfeest: wanneer het voetbal kij-

ken de vorm van een buurtfeest krijgt,		
moet dit worden aangemeld bij de ge-
meente Velsen via het meldingsformu-
lier. Dit vindt u via www.velsen.nl > di-
gitaal loket > melding straatbarbecue
feest. Het kan ook zijn dat u een eve-
nementenvergunning en/of gebruiks-
vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld
als u een tent of overkapping gaat
bouwen of gebruiken. De melding of
vergunningaanvraag		moet vier weken
vóór de activiteit worden ingediend.

•	 Straat afzetten: buurtfeesten vinden
bij voorkeur plaats in tuinen, op plei-
nen of op grasvelden. U mag alleen
een straat afzetten vlak voor, tijdens
en vlak na de Nederlandse wedstrij-
den als de hulpdiensten er nog goed
door kunnen. Hier worden in de mel-
ding of vergunning voorwaarden aan
verbonden.

•	 Alcohol: tijdens en na een wedstrijd

waarin het Nederlandse team moet
spelen, mag u geen alcohol verstrek-
ken met een buitentap of horecapunt
op de openbare weg.

•	 Beeldschermen mogen niet op de
openbare weg gezet worden; ook niet
op zo’n manier in een café of ande-
re horecagelegenheid dat de wedstrijd
vanaf een terras of de openbare weg
te volgen is. Als het beeldscherm tij-
dens een buurtfeest wordt gebruikt,
kunt u voor dit verbod ontheffing aan-
vragen.

Brandveiligheid buiten en binnen
•	 Zorg ervoor dat de rijbaan altijd vrij

blijft van obstakels. De rijbaan moet
minstens 3.50 meter breed zijn zodat
de hulpdiensten er zonder problemen
door kunnen. Sluit nooit zonder toe-
stemming de straat af.

•	 Houd brandkranen vrij.
•	 Versiering over straat moeten op min-

stens 4.20 meter hangen.
•	 Veilige versiering is moeilijk ontvlam-

baar. Kijk op de verpakking of dat er-
op staat en gebruik alleen brandveili-
ge versiering.

•	 Hang alle versiering minstens 50 cen-
timeter bij lampen, spotjes en andere
apparaten vandaan die warm kunnen
worden – dus ook de televisie.

Voor vragen over de melding / evene-
mentenvergunning voor een straat-
feest of een ontheffing voor de beeld-
schermen kunt u contact opnemen met
de gemeente, afdeling vergunningen &
Uitvoering, telefoon 0255-567200.

Voor vragen over brandveiligheid, ten-
ten of overkappingen kunt u contact
opnemen met de brandweer Kennemer-
land, post Velsen, afdeling preventie, te-
lefoon 0255-532324 of e-mail preven-
tie@velsen.nl.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

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

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

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

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

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
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VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘DE LECK EN DE BERGEN’

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de 
gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmings-
plan vast te stellen voor het gebied dat globaal de 
agrarische gronden aan de zuidoostkant van Santpoort-
Zuid bevat, het Burgemeester Rijkenspark en ‘Het 
Terras’ in Santpoort-Noord.

Plangebied
Het plangebied wordt grofweg als volgt begrensd: in 
het oosten door de oprit naar de A208 richting Haarlem 
en de A208, binnenkort N208, zelf. In het zuiden wordt 
het plangebied begrensd door de gemeentegrens met 
Bloemendaal. In het westen wordt het plangebied 
begrensd door de spoorbaan en vervolgens grofweg 
door de volgende straten: Van den Bergh van Eysinga-
plantsoen, Wüstelaan, Olga von Götschlaan, Wijnoldy 
Daniëlslaan, Santpoortse Dreef, Dinkgrevelaan en de 
Velserhooftlaan, de Johan van Beemlaan en de 
Hoofdstraat.

Inhoud
Het bestemmingsplan voorziet in een grotendeels 
consoliderend plan, waarin de bestaande functies en 
bouwmogelijkheden worden vastgelegd . Er zijn twee 
ontwikkelingen opgenomen: de nieuwbouw van Het 
Terras en de boerderijverplaatsing aan de Bloemendaalse-
straatweg met woningbouw op de vrijgekomen locatie.

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan is met ingang van 4 juni 2010 te 
raadplegen via www.velsen.nl. Op de gemeentelijke 
website is de link opgenomen naar ruimtelijkeplannen.nl 
voor het digitale bestemmingsplan. De plantekst en 
verbeelding zijn op de gemeentelijke website ook in 
pdf-formaat beschikbaar.

Het plan ligt ook met ingang van 4 juni 2010 gedurende 
zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is 
op maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Eveneens is een exemplaar van het voorontwerpbe-
stemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te 
IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk 
worden ingediend tot en met donderdag 15 juli 2010. 
De reacties kunt u richten aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘Inspraakreactie 
bestemmingsplan De Leck en De Bergen’.

RAADSPLEIN 10 JUNI 2010

Donderdag 10 juni 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp
1 Opening          
2 Vaststellen:
 - notulen raadsvergadering 20 mei 2010
 - besluitenlijst raadsvergadering 20 mei 2010
3 Afhandelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Debat, gevolgd door besluitvorming 
4 Startdocument Pleiadenplantsoen nrs. 1-59

PAUZE (van circa 20.30 - 20.45 uur)

 Debat, gevolgd door besluitvorming
5 Jaarrekening en jaarverslag 2009 Velsen
6 Opname budgetten in begroting 2010 t.l.v. bij de 
 jaarrekening 2009 gevormde bestemmingsreserves
 Besluitvorming
7 Ter beschikking stellen financiën Herinrichting 
 Kromhoutstraat te IJmuiden
8 Jaarstukken Afvalschap IJmond Zaanstreek
 Sluiting

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

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het  Dudokplein te 
IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan de 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

De raadsvergadering wordt vanaf 19.30 uur live uitge-
zonden op de lokale zender Seaport TV. 

Op de website en bij de receptie treft u een Greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- een stopverbod in te stellen langs een deel van de 
zuidzijde van de rijbaan van de De Ruyterstraat, voor 
de entree van de speelplaats doorlopend tot tien 
meter aan weerszijden van de entree, door middel 
het plaatsen van een doorgetrokken gele streep zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit 
is bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats door 
middel van het aanbrengen van een zebramarkering 
op de Willem de Zwijgerlaan te Santpoort-Zuid nabij 
de Van Dalenlaan, zoals bedoeld in het tweede lid 
van artikel 49 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 en het plaatsen van een bord 
L02 (2x), zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
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 elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 
en urgenties

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

Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

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

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

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

straat en huisnummer aantal en soort 
J.T. Cremerlaan 37 1 eik  
Van Tuyllweg 16 1 naaldboom 
(boom mag gekapt worden omdat deze dood is)
Genieweg 1 1 populier 
Rijksweg 76 1 beuk 
Spaarnberglaan 8 1 kastanjeboom en 
 1 lindeboom  
Lange Sloot ong. 1 treurwilg  
(boom aan de overkant van huisnummer 53 mag worden 
gekapt omdat de wortels de beschoeiing stuk drukken)
Schulpweg ong. 1 esdoorn  
(boom achter flatnummer 260-286 mag worden gekapt 
omdat deze de lichtinval in het pand sterk vermindert)
Van Broekhuijsenstraat 9 1 lariks 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 1 juni 
2010.

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 elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-106-2010  Grahamstraat 295 te IJmuiden; het vergroten 

van een terras (voorzijde 1e verdieping)
BP-107-2010  Kennemerboulevard 354 te IJmuiden; 

het plaatsen van 2 terrassen
BP-108-2010  Biezenweg 3 te Santpoort-Noord; het 

plaatsen van een container
BP-109-2010  Gijzenveltplantsoen 32 9000 te IJmuiden; 

het verplaatsen van een ketenpark (tijdelijk)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-124-2010  Zinneveltlaan 38 te Santpoort-Zuid; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-125-2010  Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; 

het plaatsen van 2 reclameborden 
(tijdelijk)(nabij Pontweg en hoek 
Eendrachtsstraat)

BL-126-2010  Molenveltlaan 33 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-127-2010  Van Dalenlaan 3 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een erker en een dakkapel (voorgevel)

BL-128-2010  Johan Maurits van Nassaulaan 1 te 
Santpoort-Noord; het plaatsen van een 
erafscheiding (groendrager)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling 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 10 juni 
2010.
BL-122-2010  Watermuur 66 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel)
BP-102-2010  Zadelmakerstraat 16 te Velserbroek; het 

veranderen van een bedrijfsruimte
BP-103-2010  Deutzstraat 28 t/m 48 te IJmuiden; het 

gewijzigd uitvoeren van BP-101-2009 
(het oprichten van 11 bedrijfsunits)

BP-104-2010  Groeneweg 64 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van de 1e en 2e verdieping 
van een woning

BP-105-2010  Kennemerlaan 129 te IJmuiden; het lega-
liseren van een bestaande aanbouw en 
dakterras

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke medede-
lingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie 
wordt bijgewerkt.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-3-2010  Middenduinerweg 85 te Santpoort-Zuid; 

het restaureren van een 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 Bestuurs-
recht, 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 voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken een voor-
lopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 4 t/m 
17 juni 2010 ter inzage.
BP-111-2009  Westerduinweg ong. te IJmuiden; het 

oprichten van een kantoorpand met 
opslag

BP-50-2010  Klompenmakerstraat 3 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-55-2010  Roos en Beeklaan 87 te Santpoort-

Noord; het oprichten van een garage

BL-108-2010  Valeriuslaan 86 te Driehuis NH; het 
gewijzigd uitvoeren van BP-328-2007 
(het veranderen en vergroten van een 
bovenwoning met een dakopbouw)

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

BP-33-2010  Havenkade 33 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

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

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

BP-71-2010  J. Bijhouwersstraat 36 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

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

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

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-43-2010  Reyndersweg ong., Parkweg ong., 

Badweg ong., Dokweg ong. en 
Heerenduinweg ong.) te Velsen-Noord 
en IJmuiden; het plaatsen van imagover-
sterkende borden op 5 verschillende 
locaties (tijdelijk)

BP-223-2009  Zadelmakerstraat 34 te Velserbroek; het 
veranderen en vergroten van een 
bedrijfsgebouw

BP-237-2009  Kennemerlaan 46A te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakopbouw

BP-238-2009  Hofgeesterweg ong. te Velserbroek; het 
plaatsen van 2 containers (tijdelijk)

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-66-2010  Gildenlaan 125 te Velsen-Noord; het 

verwijderen van een asbesthoudende 
standleiding

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).


