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Lobelia in hangpot
Groenrijk Santpoort

Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Maak uw
spaardoelen
concreet.
Kijk op
www.rabobank.nl/velsen

pen geven aan de leerlingen van
groep 5 tot en met 8.
Woensdag 20 juli sluit de Bosbeekschool het Groene Stappen
Project af met een spectaculaire
modeshow van gerecycled materiaal. Een beetje spannend was

het wel om met een echt Miss
Nederland op te trekken. Maar
al gauw gingen de leerlingen als
volleerde mannequins te werk.
Toch handig zo’n Miss Nederland in je eigen dorp.
(foto: Reinder Weidijk)

Voor Muziekschool Heemskerk
kon de timing niet beter zijn. ,,We
zijn heel trots dat twee cursisten
van onze popcursus op Pinkpop
spelen, een paar dagen voor de
reünie vanwege het 25-jarige bestaan”, aldus muziekdocent Hans
Chialastri die samen met Petra
van Henten bandcoach is van The
Garden of Love. ,,Een geweldige
ervaring om deze band te begeleiden!.’’
De band is ontstaan onder aanvoering van Johnny de Mol die er
een tv-serie van maakte: Down
met Johnny Rocks, elke dinsdag
te zien op Veronica vanaf 20.30
uur. Het programma komt uit dezelfde koker als onder andere
Hello Goodbye en kenmerkend is
de integere wijze waarop het proces is vastgelegd. ,,We dachten
dat alle opnames afgelopen waren’’, vertelt gitarist Mike. ,,Maar
vrijdag waren we aan het repe-

teren in de Nozem en de Non en
toen kwam Johnny opeens langs
om te vertellen dat we naar Pinkpop gaan. Ik had geen woorden
meer, mijn allergrootste droom
komt uit!’’ Al vanaf zijn kindertijd
wil Mike popmuzikant worden. Zo
wenste hij voor zijn achtste verjaardag een pruik met lang haar,
een leren jas en een gitaar. En hij
wilde op Pinkpop spelen. ,,En dan
moest iedereen altijd een beetje lachen. Het is mij nu toch mooi

gelukt, al had ik dat eerlijk gezegd
ook nooit verwacht!’’
Tijdens de totstandkoming van de
band werden de muzikanten geholpen door grote namen uit de
Nederlandse popscene, zoals Direct, Kane, Miss Montreal en Cesar Zuiderwijk. Ook actrice Halina
Reijn en popfotograaf Kees Tabak
werden ingezet. Op 5 mei stond
de band al voor een enthousiast
megapubliek tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Ze werden
ingevlogen per helikopter. ,,Zwolle was al heel gaaf, maar optreden tijdens Pinkpop, daar heb ik
niet van durven dromen’’, zegt
zanger André (links op de foto)
die ook teksten schrijft. ,,De filmploeg gaat mee om het optreden
vast te leggen, zodat iedereen het
later op tv kan zien.’’ Op 17 juni is
de band dichter bij huis te zien tijdens een optreden in de Nozem
en de Non in Heemskerk als daar
het 25-jarig bestaan wordt gevierd van de popcursus met een
reünie. The Garden of Love heeft
een professionele single uitgebracht bij platenlabel 8ball Music met als naam Evan en die voor
99 cent gedownload kan worden
via wwww.glandigomusic.com of
www.radio538.nl.

6,99

2e pinksterdag geopend

13 juni

Pinksterjaarmarkt

Zaterdag
24 september 2011

JAARMARKT
Velsen
Kraamverhuur:
0255 532794

Velserbroeker op Pinkpop
Regio - the garden of Love is
uitgenodigd om zondag te komen spelen op Pinkpop. De
rockband, met onder andere
Castricummer Mike Walker en
André Reimes uit Velserbroek,
bestaat uit vijf jongeren met
een verstandelijke beperking.

NU voor

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

Oefenen voor catwalk
Santpoort-Noord - Een mooier
voorbeeld op de catwalk konden
de leerlingen van de Bosbeekschool niet krijgen. Miss Nederland 2010, de Santpoortse Desiree van den Berg, kwam maandagmiddag een lesje catwalk lo-

diverse kleuren - potmaat 24 cm
Per stuk 11,99

kraamverhuur@jaarmarktvelsen.nl

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Zaterdag 11 juni

Landgoed Beeckestijn Velsen-Zuid
gratis toegang 13.00-21.30 uur

Ruim 46.000 euro
voor tweede vaatje
IJmuiden - Het tweede vatje Hollandse Nieuwe heeft
ruim 46.000 euro opleverde.
Dat gebeurde bij de jaarlijkse
veiling in Restaurant IJmond,
waarbij tientallen ondernemers aanwezig waren.
Directeur Hans Geels van de
CliniClowns was dolblij met
de cheque die hij na de vei-

ling in ontvangst mocht nemen.
Het geld wordt gebruikt voor de
nieuwe theatertour, waarvoor ieder jaar duizenden gezinnen met
ernstig zieke of gehandicapte
kinderen worden uitgenodigd.
Geels: ,,Dankzij uw gift kunnen
vele zieke kinderen naar de theatertour. U heeft een hele hoop
families blij gemaakt. Hartelijk
dank daarvoor.’’ (Friso Huizinga)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Scholieren leveren mooie prestatie

Jongens Jan Campert
lopen finalepoule mis
Driehuis - De meisjes uit groep
6A/6B van de Jan Campertschool gingen met de bus naar
Spakenburg. Hier werden de
districtfinales gehouden voor
schoolvoetbalteams.
De jongens uit groep 6A (7 tegen 7, half veld) konden hier bewijzen dat zij het beste team in
Nederland hebben. De eerste
wedstrijd was tegen De Springschans uit Heiloo, een geduchte
tegenstander zo bleek, met snelle spitsen en een goede keeper
bleeft het 0-0. De volgende wedstrijd zou de laatste kunnen zijn,
er moest dus gewonnen worden en liefst met zo veel mogelijk doelpunten. Deze wedstrijd tegen De Bijvanckschool
uit Blaricum, bleek het team van
de Jan Campert veel sterker. Het
hele team werkte keihard om
een doelpunt af te dwingen. In
de tweede helft werd de druk
nog verder opgevoerd. Achterin
werd Joaquim vrijgespeeld; met
grote passen zette hij vaart aan

de rechterflank. Zijn prachtige
harde schot verdween met een
mooie boog onhoudbaar in de
verre hoek, 1-0. Noud en Tom W.
werden ingebracht maar meer
zat er niet in. Door deze winst
hadden ze nu 4 punten uit twee
wedstrijden, maar het lot van
de Jan Campert lag in de handen van de Bijvanckschool. De
Springschans won echter met
3-0 tegen De Bijvanckschool en
scoorde zodoende twee punten
meer dan de Jan Campert. Teleurgesteld vertrokken de jongens richting bus, maar al snel
kwam het besef wat voor geweldige prestatie deze jongens
van groep 6A hebben geleverd:
17 wedstrijden, 14 gewonnen en
3 gelijk, nooit werd er verloren.
Slechts vier tegendoelpunten in
alle wedstrijden en 54 gescoorde doelpunten. Kampioen van
de gemeente Velsen, Kampioen
van Haarlem e.o. en Kampioen
van District West I. Een prestatie om trots op te zijn.

Folkerts vaste sponsor
volleybaltoernooi
IJmuiden - Het achtste HHI Metaalwerken Dames Straten Zaalvolleybaltoernooi wordt al acht
jaar gesponsord door Folkerts
Design en Printing.
De voorbereidingen voor dit
toernooi zijn alweer in volle
gang. Maar liefst 24 straten kunnen meedoen aan dit achtste
toernooi dat wordt gehouden op
zaterdag 8 oktober in het Polderhuis. Vanaf 14.00 tot 20.30 uur
zal er weer gestreden gaan worden om het kampioenschap van
Velserbroek.
Het gaat heel goed met de sponsoring van het populaire volleybaltoernooi. Sponsoren willen
het toernooi graag ondersteunen. Diverse onderhandelingen
en gesprekken hebben tot resultaat gehad dat Jeff Folkerts,
eigenaar van de gelijknamige
printshop aan de Kennemerlaan

in IJmuiden ook het achtste jaar
het toernooi weer zal sponsoren.
Naast Design en Printing, kunt
u bij Folkerts Media ook terecht
voor online-communicatie en
audiovisuele producties.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst:

Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 9 juni
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Pinkstertentoonstelling. Open van 11.00 tot 18.00
uur.
IVN Zuid-Kennemerland: excursie
Zeedorpenlandschap
Kostverlorenpark Zandvoort’.
Vertrek 19.00 uur bij ingang
Quarles van Uffordlaan 1.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Gymnasium Felisenum ‘Dit is Mariken’. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Los! met DJ Paullie & Co. Van
0.00 tot 4.00 uur. 18+ Gratis
voor studenten.
Caprera Bloemendaal: 3 J’s,
aanvang 20.30 uur. Entree 29,50
euro. www.openluchttheaterbloemendaal.nl

Vrijdag 10 juni
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Pinkstertentoonstelling. Open van 11.00 tot 18.00
uur.
Rozenshow bij Kwekerij Loef,
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot
en met 18 juni.
Luilakmarkt van 15.30 uur tot
zaterdag 11.00 uur in centrum
Haarlem. Info: www.haarlemsmaaktnaarmeer.nl.
Workshop zelf wierook maken Hoofdstraat 170, Santpoort-Noord, 06-22163389.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, Santpoort-Noord: Spaanse
Salon met celliste Leonie Stevens en pianist Jorrit van den
Ham. Aanvang 20.00 uur. Bijdrage wenselijk. www.mosterdzaadje.nl
Club Beeckestijn Pop: The
last Waltz. Entree 10 euro.
Aanvang 18.30 uur. Kaartverkoop: www.beeckestijnpop.nl
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Proud to be fout.
Entree 7 euro, 18+. Dommelsch
Zaal: Gem Sessions. Van 23.00
tot 7.00 uur. Entree 14/16 euro.
18+. Café: Riff Raff vanaf 23.00
uur. Toegang gratis. www.patronaat.nl
Caprera Bloemendaal: Alain
Clark, aanvang 20.30 uur. Entree 28,50 euro. www.openluchttheaterbloemendaal.nl

Zaterdag 11 juni

9 juni 2011

Rozenshow bij Kwekerij Loef,
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot
en met 18 juni.
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Pinkstertentoonstelling.
Open van 11.00 tot 18.00 uur.
Fietstoertocht Toerclub Excelsior. Info: www.toerclub-excelsior.nl.
Café Terras Fort Zuid, Spaarndam: expo vanaf 12.00 uur.
Beeckestijn Pop van 12.00 tot
21.30 uur. Gratis toegang. Betaald parkeren.
Grote of St Bavokerk Haarlem: Millennium Mannenkoor
uit Zeist. Van 13.15 tot 13.45 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Buurman en Buurman. Aanvang
14.00 en 16.15 uur.
Historisch Weekend bij Bunker Museum IJmuiden. Van
19.00 tot 21.30 uur. Met Duits/
Canadese bezetting. Zie ook
zondag. Entree 3 euro. www.
BunkerMuseum.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: film Black Swan. Aanvang 20.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Dansgroep Oyama danst het
jaar rond.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal en Café: Reggae
Movement. Aanvang 21.00 uur.
Entree 5 euro. Dommelsch Zaal:
23.00 uur: 90’s Now. Entree 10
euro. 18+.
Caprera Bloemendaal: Wouter
Hamel & Friends, aanvang 20.30
uur. Entree 22,50 euro. www.
openluchttheaterbloemendaal.nl

Zondag 12 juni
Optreden Gospelkoor Together Again: Noorderkerk, Velsen-Noord. Aanvang 10.00 uur.
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Pinkstertentoonstelling.
Open van 11.00 tot 18.00 uur.
Kika Run vanaf Spaarnwoude
Resort. www.kikarun.nl
Café Terras Fort Zuid, Spaarndam: expo vanaf 12.00 uur.
Rondvaart door de Oude Kolksluis vanaf Fort Zuid in Spaarndam, 14.00 uur. Info: www.fortzuid.nl.

Maandag 13 juni
Open dag Mazda RC Velserbroek, Kleermakerstraat 63. Van
10.00 tot 17.00 uur.
Outdoor en tentenshow: A.
Hofmanweg 61, 2031BL, Haarlem. Van 10.00 tot 16.00 uur .Toegang vrij.
Campina Open boerderijdag bij Boer Vink, Kerkweg 4,
Spaarndam. Van 10.00 tot 16.00
uur. Gratis toegang.
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Pinkstertentoonstelling.
Open van 11.00 tot 18.00 uur.
Rozenshow bij Kwekerij Loef,
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot
en met 18 juni.

Pinksterjaarmarkt op Duin &
Kruidberg,
Santpoort-Noord.
Vanaf 12.00 uur.
Plattelandsdag in Spaarnwoude. Info: www.spaarnwoude.nl.
Vierde editie ‘Haarlem Draait
Door’ in de binnenstad, 11.0017.00 uur. Info: www.haarlemdraaitdoor.nl.
Café Terras Fort Zuid, Spaarndam: expo vanaf 12.00 uur.
Rondvaart door de Oude Kolksluis vanaf Fort Zuid in Spaarndam, 14.00 uur. Info: www.fortzuid.nl.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord: Balkan Trio
Souvenir. Aanvang 15.00 uur.
Bijdrage wenselijk. www.mosterdzaadje.nl

Dinsdag 14 juni
Rozenshow bij Kwekerij Loef,
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot
en met 18 juni.
Workshop Kom tot jezelf: van
13.00 tot 15.30 uur. in Velserbroek. Opgeven via nivdt@nivdt.
nl. Ook op donderdag.
Alzheimer Café: van 19.30 tot
21.00 uur in Castricum, serviceflat Sans Souci, Sans Souci 113.

Woensdag 15 juni
Rozenshow bij Kwekerij Loef,
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot
en met 18 juni.
Haarlem Night Skate in Velsen: om 20.00 uur vanaf centrum
Velserbroek. Gratis deelname.
www.haarlemnightkate.nl
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: film Black Swan. Aanvang 20.30 uur.
Caprera Bloemendaal: kindervoorstelling Buurman op vakantie, vanaf 2 jaar. Aanvang 14.30
uur. Entree 11,00 euro. www.
openluchttheaterbloemendaal.nl

Donderdag 16 juni
Rozenshow bij Kwekerij Loef,
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot
en met 18 juni.
Workshop Kom tot jezelf: van
9.30 tot 12.00 uur. in Velserbroek.
Opgeven via nivdt@nivdt.nl.
Haarlem Shopping Night
18.00-00.00 uur zie www.haarlem.nl.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Los! met DJ Paullie &
Co. 18+. Gratis voor studenten.

Verwarde man
Velsen-Noord - In de nacht van
zondag op maandag kwam er
rond 03.10 uur een melding binnen dat een man spiegels van
auto’s aan het trappen was aan
de Duinvlietstraat. Politiemensen zijn naar de locatie gegaan
en hebben daar een 33-jarige
verwarde Haarlemmer aangehouden. Hij is overgebracht naar
een politiebureau waar hij is ingesloten.

Kleine eendjes gaan
ook naar kinderopvang
Santpoort-Zuid - Op Kinderdagverblijf De Blauwe Panda
is wel een heel speciale ouder
haar kinderen komen brengen.
Natuurlijk ligt dit kinderverblijf
prachtig in het bos en kan je bosbewoners verwachten. Maar de
moedereend die deze kinderopvang heeft gekozen om haar nest
uit te broeden is wel heel bijzonder.
De eend, die de naam Kaatje
kreeg, werd ontdekt door een van
de peuters die maar ‘eend’ bleef
roepen. Toen de pedagogisch
medewerksters in de bosjes keken, zagen zij een eend op negen
eieren zitten. De kinderen hebben Kaatje de afgelopen weken
bijgevoerd, waar ze heel blij mee

was. Waarom de moedereend deze drukke plek heeft uitgekozen,
midden tussen de spelende en
fietsende kinderen, komt waarschijnlijk door de vossen die hier
in Santpoort-Zuid vaak actief zijn
s’ avonds.
De Blauwe Panda is blij dat zij de
geboorte kunnen aankondigen
van negen kleine bolletjes die
over het speelplein wandelden.
Zoals wij gewend zijn om goed
voor de kleintjes te zorgen, hebben ze deze kuikentjes samen
met hun moeder begeleid om
naar het water te komen. Het verkeer op de Wüstelaan moest wel
even worden stilgelegd. Maar de
opvang van deze kleintjes zullen
zij niet snel vergeten.

‘Doodsteek voor VCP’
Regio – Duizenden vrijwillige belangenbehartigers van mensen
met een beperking of chronische
ziekte worden door het kabinet
in de steek gelaten. Het kabinet
gaat vanaf 1 januari 2012 een
subsidiestop voor de ondersteuningsorganisatie VCP doorvoeren. Dit treft mensen met een beperking onevenredig zwaar. Door
VCP weg te bezuinigen haalt het

kabinet Rutte een streep door de
ondersteuning van lokale belangenbehartiging. ,,Wij kunnen niet
zonder het VCP’’, zegt Wim Polman, voorzitter van Gehandicapten Beraad Velsen. Zeker nu veel
regelgeving wordt overgeheveld
naar gemeenten is lokale belangenbehartiging van de meest
kwetsbare mensen in onze samenleving zeer belangrijk.

Film Black Swan met
korting in Witte Theater
IJmuiden - De brave en toegewijde ballerina Nina is is de eerste keus voor de nieuwe productie ‘Het Zwanenmeer’. Maar ook
Lily maakt indruk. Er is een danseres nodig die zowel de elegante, onschuldige witte zwaan als
de sensuele, valse zwarte zwaan
kan dansen.
De rol van de witte zwaan is Nina

op het lijf geschreven, maar Lily
is de belichaming van de zwarte
zwaan. Er ontstaat een vreemde
vriendschap, Nina begint haar
duistere kant steeds meer te
omarmen en tot zwarte zwaan te
transformeren.
‘Black Swan’ draait op zaterdag 11 en woensdag 15 juni om
20.30 uur in het Witte Theater.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘Black Swan’ op 11 en 15
juni 2011 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Theater in Alzheimercafé
Regio - Op dinsdag 14 juni is
er weer een Alzheimer Café in
Castricum en het onderwerp is
‘Niet pluis’, een theatervoorstelling door Marijke Kots. In het begin van het ziekteproces dementie overheerst er een gevoel van
onbehagen en onduidelijkheid
over wat er aan de hand is. Men
vermoedt misschien dementie,
maar er is twijfel, het gevoel is
vaag. Het is vaak lastig om bepaalde signalen te onderscheiden van normale ouderdomsverschijnselen. Lang niet altijd
onderkent de cliënt dat er iets
aan de hand is, maar zijn het de
naasten die aan de bel trekken.
Deze fase van ‘niet pluis gevoel’
geeft Marijke Kost weer in een
solotheatervoorstelling,
waarin zij enerzijds een dementerende vrouw speelt, die sterk ontkent dat er iets aan de hand is,
én anderzijds haar zus speelt,
die zich zorgen maakt. Deze fas-

cinerende voorstelling kan voor
de bezoekers een opening zijn
om met elkaar over dementie
in gesprek te raken. Wie wil komen, maar géén vervoer heeft of
een bezoek liever niet aan familie of vrienden vertelt, kan contact opnemen met de werkgroep
Alzheimercafé. Er wordt getracht
een anonieme oplossing te vinden. Men kan bellen met tel.: 0629507734. Meer weten over dit
onderwerp? Ga naar het Alzheimer Café in serviceflat Sans Souci. Adres: Sans Souci 113 in Castricum op dinsdag 14 juni van
19.30 tot 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen, partners,
kinderen, vrienden, buren. De
toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf
is niet nodig. De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners
en van mensen die uit eigen ervaring spreken.

Historisch weekend
in Bunker Museum
IJmuiden - Op zaterdag en zondag, 4 en 5 juni, werd door het
Bunker Museum een historisch
weekend georganiseerd. De
achterliggende gedachte was
hierbij om te laten zien hoe het
leven van de gewone soldaat er
in de oorlogsperiode en op deze
plaats uitzag. In samenwerking
met de Vereniging voor Militaire
Living History en de Vereniging
Militair Depot is geprobeerd een
zo getrouw mogelijk beeld te geven van het dagelijks leven zoals zich dat afspeelde tijdens de
oorlogsjaren.
Rond het voormalige Duitse Widerstandsnest 81, waarin het
Bunker Museum gelegen is werd
door de, in de vroegere Duitse
en Canadese uniformen gestoken, deelnemers het oorspronkelijke leven uitgebeeld. Zo werden er versperringen gebouwd,
mijnenvelden geruimd en was
er een verbandpost, getooid met
grote Rode Kruis vlag, ingericht.
Aan het eind van het weekend
werd, zoals in mei 1945, de ge-

zags overdracht door de Duitsers
aan de geallieerden nagespeeld.
Ruud Pols, vrijwilliger bij het museum, vertelt: ,,Wij wilden op deze manier op passende en educatieve wijze een stukje geschiedschrijving in beeld brengen want het algemene beeld
van wat zich hier afspeelde is
hoofdzakelijk gebaseerd op
vroegere, Duitse propaganda.
Wist je bijvoorbeeld, dat de gemiddelde leeftijd van deze soldaten rond de 35 jaar lag?’’
Het Bunker Museum is deze zomer tot en met oktober weer
iedere eerste zondag van de
maand geopend en op woensdagavond zijn er regelmatig individuele bunker rondleidingen.
Nieuw is de uitbreiding met een
munitiecollectie en er zijn een
aantal diorama’s toegevoegd.
Vorig jaar al werden in het duinterrein, achter het museum,
loopgraven en infanteriehindernissen in ere hersteld. Zie ook
www.bunkermuseum.nl. (Joop
Waijenberg)

Keurslager
Van Haaster in
actie voor KiKa

Jan Terlouw spreekt
mooi woord van troost
Driehuis - Zondag vond op
Westerveld het jaarlijkse terugkerende Concerto in Memoriam plaats. Dit concert
vond in 1994 voor het eerst
plaats en bleek in een behoefte te voorzien.
Veel mensen vinden het een
mooie gelegenheid om hun dierbare overledenen te herdenken.
Zoals Marjan uit Velserbroek. Zij
verloor beide ouders, haar broer
en diverse kennissen en vrienden. Ze vertelt: ,,Vorig jaar was ik
hier ook, mijn moeder was toen
net overleden. Daarom stond het
dichterbij en was het emotioneel
voor me. Deze keer is de muziek lichter, het komt anders binnen en ik vind het nu alleen maar
heel mooi.’’
Holland Symfonia bracht het vioolconcert van Felix Mendelssohn ten gehore, met soliste Isabella van Keulen. Later kon het
publiek luisteren naar werk van
Benjamin Britten. Gastspreker
tijdens het Woord van Troost was
Jan Terlouw, die indruk maakte met zijn woorden. ,,De treurigste begrafenissen zijn die, waar
geen verdriet is. Tijdens de begrafenis van mijn vader waren
er broodjes tekort, zo druk was
het. Dit zegt iets over de overledene, hoe kostbaar iemand was
en daar schuilt weer rijkdom in,
buiten het feit dat er ook ruimte dient te zijn voor verdriet’’, zegt
Terlouw. Later zegt hij nog over
zijn overleden ouders: ,,Naarmate ik de leeftijd nader die zij bereikten, denk ik steeds vaker aan
ze. Vooral aan de leuke dingen,

niet aan de meningsverschillen
die we ook hadden.’’ Over herdenken: ,,Het leven is van de levenden. We eren onze doden ook
door het leven te omhelzen en er
goed voor te zorgen. Door er zuinig op te zijn, ook voor onze kinderen, die hier nog wat langer
moeten rondlopen. Durf te leven:
Carpe Diem.’’ De meeste mensen zitten op een stoel, maar een
vriendengroep heeft het zich gemakkelijk gemaakt met kleden
op het grasveld waar ze languit op liggen. Natashja uit Santpoort: ,,Wij brengen in praktijk
wat Jan Terlouw net zei: Carpe
Diem. We vinden dit een mooie
gelegenheid om samen te zijn,
we kunnen zo ontspannen en
toch luisteren. Mijn ouders zijn
overleden. Natuurlijk denk ik wel
aan ze, maar ik ben niet verdrietig. Dit is een hele mooie bijeenkomst.’’
Petra uit IJmuiden heeft een
prachtig boeket bij zich, dat ze
straks naar het strooiveldje gaat
brengen. ,,Daar zijn diverse dierbaren van me, zoals mijn vader,
een oom, twee zusjes die jong
zijn overleden en mijn moeder.
Ik kom daar wel vaker, maar dit
is een mooi moment van bezinning’’, vertelt ze. ,,Ik ben hier voor
de tweede keer, vorige keer was
ik samen met mijn moeder. Het is
best wel zwaar voor me, gelukkig
is mijn vriendin bij me voor ondersteuning.’’ Ze besluit: ,,Maar ik
heb thuis nog een mannetje van
acht jaar rondlopen, we moeten
door. Niet alleen voor onze kinderen, ook voor onszelf.’’ (Carla
Zwart, foto: Frits Houtgraaf)

Night Skate in Velsen
Regio - Woensdag 15 juni is de
Haarlem Night Skate weer in Velsen. Woensdag 13 juli is er ook
een tocht. De tochten vertrekken vanuit het winkelcentrum in
Velserbroek, bij het Polderhuis,
en krijgen ook een eigen thema.
Woensdag 15 juni staat de tocht
volledig in het teken van Parijs.
De route van woensdag 15 juni
gaat door Velserbroek en IJmui-

den, na de pauze bij het Telstar
stadion gaat de route verder
langs het Noordzeekanaal en via
Spaarnwoude weer terug. Om
20.00 uur is het vertrek, deelnemers zijn rond 22.00 uur weer terug. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig. Bij regen
of nat wegdek gaat de Haarlem
Night Skate niet door. Zie ook
www.haarlemnightskate.nl

Velserbroek - Keurslager Van
Haaster zet zich van 10 tot en met
12 juni in voor Kinderen Kankervrij (KiKa). Op 10 en 11 juni wordt
er voor de winkel grillworst verkocht en op 12 juni lopen de medewerkers mee met de KiKa-run
in Spaarnwoude.
Vrijdag 10 en zaterdag 11 juni
wordt voor de Keurslagerij een
kraam neergezet waarop de hele
grillworsten worden verkocht voor
5 euro. Van deze opbrengst gaat
25 procent naar stichting KiKa.
Ook is er een collectebus aanwezig waar geld in kan worden gedaan.
Ondernemer Theo van Haaster
loopt op zondag 12 juni met twee
personeelsleden mee met de KiKa-run in Spaarnwoude. Door
middel van sponsoren zullen zij
met dit hardloopevenement zoveel mogelijk geld proberen in te
zamelen. De stichting KiKa werft
fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het
gebied van kinderkanker, gericht
op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit
van leven op latere leeftijd.
Het slagersechtpaar Theo en Gerdien van Haaster draagt met deze
acties KiKa een warm hart toe en
spreekt de hoop uit dat u ook mee
wilt helpen om samen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit
mooie doel.

Kay Kuitwaard
en Duco
Veldhuyzen
op NK turnen
Velsen - Velsenaar Kay Kuitwaard heeft zaterdag 4 juni tijdens de meerkamp finale NK
turnen de vierde plaats behaald.
Hij kwam 0.25 punt tekort om
een medaille in de wacht te slepen. Bij Velsenaar Duco Veldhuyzen was de strijd erg spannend. Met voltige en ringen
heeft hij zichzelf overtroffen. Met
het rek heeft hij echter kostbare
punten laten liggen. Duco heeft
de meerkampfinale afgesloten
met een mooie achtste plaats.
Zondag 5 juni mocht Kay tijdens
de toestelfinales uitkomen voor
drie onderdelen: brug, rek en
voltige. Bij het onderdeel brug
wist Kay een bronzen medaille te
halen. Op de onderdelen rek en
voltige werd hij vierde van Nederland in de categorie pupil 7.
Duco had toestelfinales op vloer
en brug. Op de vloer is hij met
een kromme teen net vierde geworden en met de brug behaalde
hij een zesde plaats. Duco turnde dit jaar in categorie jeugd 6.
Samen met trainer Rob Hartman
uit Santpoort-Noord kunnen de
heren terugkijken op een mooi
turnjaar.
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Kinderkamp IJmuiden

7 tegen 7:
Superdag
bij Stormvogels
IJmuiden - Op zaterdag 4 juni stond bij de IJmuidense
Voetbalvereniging Stormvogels de zeer succesvolle seizoensafsluiting o het open 7
tegen 7 toernooi op het programma. Ondanks het feit
dat moest worden uitgeweken naar de zaterdag namen
maar liefst 26 teams deel. In
verschillende klassen (dames,
veteranen, recreanten A en B
en prestatieven) werd in vijf
poules gestreden om de eer
en de eerste prijs op het terras.
Op een zonovergoten Sportpark Zeewijk werd het een
fantastische happening. Onder tropische omstandigheden werkten alle teams tussen 12.00 en 16.30 uur met
veel elan hun competities
af. De eer en de terrasprijzen waren dusdanig dat men
zich niet door de hitte liet afschrikken. Er werd voor elke meter verschroeide aarde
gestreden. Vol bewondering
heeft de organisatie naar deze volharding gekeken. Voorzitter Nico Stoker liet bij de
prijsuitreiking zijn bewondering namens de organisatie dan ook blijken. Uiteraard niet alleen in de richting
van de heren en dames deelnemers maar ook zeer zeker
aan het adres van de scheidsrechters, de kantine- en
accommodatiemedewerk(st)
ers en de toernooiorganisatie.
Na de prijsuitreiking werd de
flinke dorst gelest en werd er
genoten van een zeer professioneel opgezette barbecue. In de tussentijd had ook
DJ Bas zich geïnstalleerd en
werd de activiteit van het veld
naar het overvolle terras en
aanpalende terreinen verlegd.
Toen tegen half zes de dames van Stijl Achterover hun
opwachting maakten en met
een kleine tussenpauze twee
fantastische optredens weggaven kon spreekwoordelijk het dak er ook af. Spreekwoordelijk omdat de dames er
terecht voor gekozen hadden
de hitte van de kantine te verruilen voor een spetterende
openluchtoptreden.
Inmiddels was de inwendige
mens aardig versterkt, en de
oren gestreeld. DJ Bas nam
vervolgens het heft weer in
handen en de dorst was nog
lang niet gelest. Het was alles
bij elkaar een geweldig groot
feest en een mooie voetbalhappening bij Stormvogels,
die volgend jaar een vervolg
krijgt met de zesde editie van
dit zeer succesvolle toernooi.
Dan met een gouden randje gelet op het 100- jarig bestaan van deze springlevende
vereniging.

Ga jij mee op kamp?

Kompas steunt fietstoer
Nils Lips voor Opkikker
IJmuiden - IJmuidenaar Nils
Lips houdt 11 juni met een zware sponsorfietstocht een inzamelingsactie voor stichting de Opkikker. Deze stichting bezorgt
ernstig zieke kinderen een dag
om nooit meer te vergeten. Even
niet bezig zijn met ziekte en ziekenhuis, maar lekker genieten
met leeftijdsgenootjes en familieleden. Genieten van een fijne
dag, weer energie krijgen om het
gevecht daarna weer aan te kunnen.
Nils Lips is 40 jaar en vader van
twee jonge kinderen: ,,Dingen
die in het leven van mijn kinderen heel normaal zijn, zijn vaak
onmogelijk voor een ernstig ziek
kind. Naar de speeltuin, even op
het strand lopen, een rondje in
de auto, een stukje fietsen.... Voor
ons vanzelfsprekend maar voor
de kinderen van Stichting de Opkikker niet. Juist door middel van
dat fietsen hoop ik geld, heel
veel geld in te zamelen ten behoeve van Stichting de Opkikker.

De keus is gevallen op de cyclo
Les Trois Ballons. Dit is een zware
tocht in de Franse Vogezen met
tijdsregistratie en wedstrijdelementen. Ondanks het feit dat ik
amateur-wielrenner geweest ben
en al zo’n 10 jaar cyclo’s fiets,
wordt deze 205 kilometer lange
tocht een ware uitdaging. Er zijn
al veel bedrijven en particulieren die een donatie hebben gedaan via mijn site www.fietsenvoorleven.nl maar uiteraard hoop
ik nog op veel meer donaties. Op
de basisschool van mijn dochter
Amy sparen kinderen wekelijks
voor een goed doel. En onder leiding van Juf Teuny is het plan opgevat om dit spaargeld via mijn
fietstocht aan Stichting de Opkikker te doneren.
Aangezien een van de kindjes op
school ernstig ziek is en ook een
Opkikkerdag heeft meegemaakt,
leeft dit onderwerp erg onder de
kinderen. Het is bij elkaar een
prachtig bedrag van 250 euro
geworden. Fantastisch.’’

IJmuiden - Ben jij toe aan een
weekje even geen 2.0 games? Ga
dan met Kinderkamp IJmuiden
mee naar de bossen van Harderwijk en laat dit je leukste zomer
ooit worden!
Het zomerkamp 2011 vindt plaats
van zaterdag 20 tot en met 27 augustus en is voor kinderen van 8
tot en met 13 jaar. Men logeert
in het nieuwe scoutinggebouw
van Ragay-Redoz in Harderwijk.
Vanuit daar hebben we alle gelegenheid om leuke activiteiten
met de kinderen te ondernemen.
Het gebouw ligt midden in de
bossen op loopafstand van het
Strokelbos en De Leuvenhorst en
heeft voldoende sanitair en warme douches. Er is genoeg ruimte
om ook bij slecht weer activiteiten binnen te organiseren.
Tijdens het zomerkamp ben je
natuurlijk veel buiten. Even een
week zonder computer, DS, mobiele telefoon en mp3. Lekker terug naar de natuur met real life
sport & spel in de buitenlucht…
Net als ieder jaar moet je je
zwempak mee, maar vertellen we
niet wat we gaan doen… Spelen
we grote spelen, doen we aan
theater voor de bonte-avond en
hebben we disco, kampvuur en
spannende tochten door het bos.
Al 50 jaar wordt het kinderkamp

georganiseerd door een groep
van 16 leid(st)ers. Het team verzorgt een actief en afwisselend
programma voor een hele week.
Waaronder een combinatie van
sport en spel met educatieve
en creatieve insteek, theater en
kampvuur, tochten door het bos
en een dagje uit naar Harderwijk. De 2 man sterke kookstaf
verzorgt heerlijke maaltijden van
nasi tot Hollandse pot.
Het kampgeld bedraagt 125 euro.
Het inschrijfformulier kamp 2011
kunt u downloaden van onze
website www.kinderkampijmuiden.nl. Het ingevulde strookje levert u in bij de hoofdleiding. Kinderkamp IJmuiden heeft als doel
het kamp zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen.
Soms kan het zijn dat de kampprijs toch nog te hoog is. Wanneer
u als ouder(s) of verzorger(s) het
volledige kampgeld niet kunt betalen, bestaat de mogelijkheid
om korting op de kampprijs te
krijgen. Binnen het kamp is niet
bekend welke deelnemers gebruik hebben gemaakt van deze
korting. Uw privacy wordt uiteraard gewaarborgd. Voor vragen
hierover kunt u contact opnemen
met Martine Hulshof-Koffeman,
m.y.koffeman@quicknet.nl of 0628424828.

Bij de Planetenweg, Linnaeusstraat, schuin tegenover DekaMarkt heeft mijn man onze rugtas laten staan bij de bushalte
van lijn 82. Dat was woensdag 1
juni om 10.20 uur.
Het is een zwarte rugtas, merk
Enrico Beneti. Hij zat vol spullen voor mijn dochtertje van 2,5
jaar. Er zaten wel 15 tot 18 luiers in, theedoeken, zakjes met

partjes appel, Sudo crème, blikjes cola en flesjes Fruitshoot en
twee rompertjes en billendoekjes en snoetendoekjes. Wie o
wie heeft wat gezien? Wie heeft
die tas meegenomen? Wie weet
waar onze spullen zijn? Alsjeblieft laat wat van je horen. bij
voorbaat dank.
Cynthia, cynthia-29@hotmail.com

DKV jeugdwedstrijden

Hemelvaarttoernooi
vol zon bij HCV’90
Velsen-Noord - Hemelvaartsdag was een prachtige zonovergoten dag, waarop tijdens
het Hemelvaarttoernooi bij SB
Groep/HCV’90 volop werd genoten, zowel langs de lijn als in het
miniland.
Op sportief gebied kwam niemand iets tekort maar ook voor
de jongsten was daar het mo-

ment om de coach nog even te
‘bedanken’, zoals op de foto te
zien is.
Wie de uiteindelijke winnaar van
het toernooi is geworden is minder belangrijk: uiteindelijk ging
elk team met een beker naar
huis. Ook na het laatste fluitsignaal bleef het nog lang gezellig
op sportpark Rooswijk.

Velsen-Zuid - Zaterdag 4 juni
stonden voor een aantal teams
de laatste wedstrijden op het
programma. Zo was het voor
de E2 een spannende wedstrijd,
want bij winst op Furore konden
ze kampioen worden. DKV hield
goed stand tot vlak na rust, maar
ineens werd Furore te sterk. Er
werd met 0-6 verloren.
De E1 reisde af naar Amstelveen,
waar tegen KVA gespeeld moest
worden. Ook zij verloren van hun
tegenstander, met 6 tegen 3.
De C2 moest tegen Groen-Geel
C5. Vooraf was het erg spannend, want beide teams konden bij winst kampioen worden.
DKV begon echter zo voortvarend, dat Groen-Geel geen moment kans heeft gemaakt op
een overwinning. DKV ging flitsend van start, met mooie aanvallen in het vak van Duncan,

Bjarne, Laura en Maureen. Binnen een mum van tijd stonden
ze met 2-0 voor. Iedereen ging
vol voor de overwinning en ondanks de warmte werd er goed
uitverdedigd en voorverdedigd
bij de lijn, waardoor Groen-geel
de bal nauwelijks in de aanval
kon krijgen. Toch wisten ze te
scoren dus ging de C2 de rust in
met een 3-1 voorsprong. Na een
lekker verkoelend bekertje limonade begon de C2 aan de tweede helft. Beide vakken stonden
sterk te verdedigen en de mooiste aanvallen kwamen voorbij.
Ook het vak met Thijn, Matthijs,
Lotte en Maud wist mooie doelpunten te maken. DKV won met
9-1.
De A1 heeft ook ruim gewonnen met 9-3, waardoor zij ook
nog kans maken op het kampioenschap.
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Unieke hockeyervaring voor Strawberries Dames 1

Geen promotie, wel trots
Driehuis - Na 140 minuten
hockey en 20 strafballen in
vier dagen tijd waren de playoffs zondag in één klap voorbij
voor Strawberries Dames 1.
Tegenstander Barneveld nam
de strafballen iets beter en
dompelde de ploeg uit Driehuis in rouw. De teleurstelling
maakte later op de dag plaats
voor trots, want Strawberries
kan terugkijken op een geweldig seizoen.
De play-offs waren een extratje omdat er door fusies in Tilburg en Rotterdam minstens één
plek vrijkomt in de eerste klasse. Strawberries had zich ondanks de koppositie halverwege
de competitie niet rechtstreeks
weten te plaatsen voor directe
promotie, maar mocht het dankzij de derde plaats op de ranglijst
wel gaan proberen in de playoffs. Daarin waren plaatsen geserveerd voor de acht nummers
11 en 12 van de eerste klasse en
de vier nummers 3 van de tweede klasse.
De eerste horde die genomen
moest worden was Roomburg,
dat met 20 punten op de elfde
plaats was geëindigd in de sterke eerste klasse A (met onder
andere HBS, Alliance en Overbos). Op Hemelvaartsdag speelde Strawberries de tegenstander in de eerste helft volledig van
de mat, maar het vergat te scoren. Vlak na rust kreeg het team
dankzij een tip-in van Noortje
Visser eindelijk loon naar werken.
Het lukte echter niet om de voorsprong vast te houden, waardoor
strafballen de beslissing moesten brengen. In de serie bleek
keepster Janet Bondi (foto) niet
te passeren. Roomburg miste de eerste strafbal en vervol-

gens stopte de 18-jarige goalie er
vier op rij. Een ongekende prestatie die tot grote vreugde leidde
bij de meegereisde Strawberriessupporters.
Vier dagen later moest Strawberries het in de kruisfinale van de
play-offs opnemen tegen Barneveld, een uiterst stugge tegenstander die gegroepeerd verdedigde en op de counter loerde. Ondanks het betere veldspel
van de ploeg uit Driehuis kwam
Barneveld halverwege de tweede
helft op voorsprong.
Er volgde een slotfase waarin Strawberries vocht voor wat
het waard was, maar de minuten tikten weg en het leek niet te
gaan lukken. Tot twintig seconden voor tijd, toen een overtreding van de Barneveldse defensie werd bestraft met een strafcorner. Terwijl de tijd al was verstreken - de hockeyregels schrijven voor dat een strafcorner uitgespeeld moet worden - scoorde Fiona Dalhuijsen in een overvolle cirkel de gelijkmaker. Direct
daarna volgden strafballen. Ook
daarin was het lang spannend,

want de beslissing viel pas in de
zesde beurt. Helaas voor Strawberries viel het muntje ditmaal de
verkeerde kant op.
Door het verlies speelt Strawberries Dames 1 ook volgend seizoen in de tweede klasse. ,,Maar
dat zien wij zeker niet als een
probleem’’, aldus trainer/coach
Simon de Hoog, die net als manager Friso Huizinga heel trots
is op zijn speelsters. ,,We hebben een jong team waar Strawberries nog jaren mee voort kan.
Iedereen blijft, dus dat is een prima basis om volgend seizoen opnieuw voor de prijzen te gaan.’’
Ook aanvoerster Renske van
Driel is positief: ,,We hebben aangetoond dat we met een hecht
vriendinnenteam in staat zijn om
een goede prestatie neer te zetten. We gaan voor elkaar door
het vuur. Dat maakt onze groep
uniek.’’
De play-offs werden zondagavond afgesloten met een etentje
in Grand Café La Belle. Daar was
ook hoofdsponsor Henk Brandjes
van Zebra Uitzendbureau bij aanwezig. (foto: Leon Harting)

Oyama danst door
Velserbroek – De dansers van
Oyama, zo’n 120 in totaal, zijn
druk aan het repeteren voor de
voorstelling ‘Dansen door het
jaar’. Deze voorstelling is op zaterdag 11 juni te zien in de
Stadsschouwburg Velsen. Aanvang 19.30 uur.
‘Dansen door het jaar’ is een
wervelende show geworden
waarin veel genres aan bod komen: pop, show, musical en nog
veel meer. De dansers hebben er
veel zin in om straks het podium
op te gaan en om het publiek te
laten genieten.
De voorstelling staat onder leiding van de dansdocenten Yvonne Schellekens, Malita Pasanea
en Mariska Imanse, terwijl de organisatie in handen is van Sandra Swiers. Kaarten zijn te reserveren via telefoonnummer 0255515789.

Schildpad aan de haak
Velserbroek – Vrijdagavond
zat Ron Engelaar te vissen in de
sloot bij de bussluis in de buurt
van Villa Westend. Iets, dat hij
wel vaker doet. Op zich niets bijzonders dus.
Opeens ging zijn dobber hard te
keer en het was voor Ron nog
een lastige klus om de buit binnen te halen. Hij geloofde zijn
ogen niet toen hij zag, wat hij
aan de haak had geslagen: het
was een roodwang schildpad.

Het beestje was erg fel en Ron
wist niet goed hoe hij het dier
moest benaderen. Daarom belde hij zijn vrouw thuis, met het
verzoek om de dierenambulance te bellen. De medewerkers
kwamen direct en hebben de
haak verwijderd. Daarna werd
de roodwang schildpad weer
uitgezet in de sloot, er schijnen
meer exemplaren te zijn in Velserbroek. Een gebeurtenis, die
Ron niet gauw zal vergeten.

De Hoeksteen wint
RoboCup Junior
Velserbroek - Leerlingen van
basisschool De Hoeksteen uit
Velserbroek hebben de hoofdprijs gewonnen met een danswedstrijd. Nienke (groep 8),
Matthew, Floor, Sherida, Mirte
en Jim (groep 7) zijn Nederlands
kampioen geworden van RoboCup Junior Dans. Met als naam
S&T The Internationals stalen zij
de show in het techniekmuseum
Nemo.
Na een zenuwslopende regionale voorronde in het Mendel College mochten de leerlingen van
De Hoeksteen door naar het Nederlands kampioenschap in Science Center Nemo te Amsterdam. Daar steden tien teams
uit heel Nederland tegen elkaar
voor de felbegeerde titel.
De professionele jury was zeer
onder de indruk van het Hoeksteenteam. Al in de oefenronde
kregen ze grote complimenten
als ‘Jullie maken echt een goede
kans!’ en ‘Zowel de dans, robots
als het decor is perfect!’.
Het team verwachtte niet dat ze
zouden winnen. Vooral toen ze
hoorden dat naast het onderdeel
Dans ook het onderdeel Demo
mocht meedingen voor de titel werd de kans op winnen wel
heel erg klein. ,,Maar de jury zei
dat we er met kop en schouders
boven uit staken’’, zegt Nienke
Groskamp met een grote glimlach.
De bedoeling van de wedstrijd is
om van Lego twee mooie robots
te bouwen. Die robots moet je
programmeren. Voor de presen-

tatie wordt verwacht dat muziek,
dansers en decors een rol spelen. De groep van De Hoeksteen
had het professioneel aangepakt. Nienke speelde op het keyboard live muziek, Floor, Sherida
en Mirte dansten op de achtergrond en een geschilderd schot
samen met een Powerpoint-presentatie werden als decor gebruikt. De jury was erg onder de
indruk. Het thema Amsterdam
en Parijs vonden ze een origineel
idee. Twee robots - een Eiffeltoren en een molen - dansten om
elkaar heen. Met muziek als ‘Aux
Champs Elysees’ en ‘Aan de Amsterdamse grachten’ zat het publiek direct in de sfeer.
Het was een geweldige dag met
een giga-hoofdprijs: een bezoek
aan Asimo! Asimo is de butlerrobot van Honda. En als mensen
dat niet kennen kunnen ze Asimo even googlen.
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Mazda RC Velserbroek
pinkstermaandag open
Velserbroek - Pinksteren is, na
Pasen, het ultieme moment om
een nieuwe auto aan te schaffen, zo blijkt uit onderzoek. Speciaal voor het Pinksterweekend en de rest van de maand juni heeft Mazda RC Velserbroek
een aantrekkelijk Pinksterpakket
klaar staan.
Nieuwe Mazda’s maar ook de
occasions, waaronder een aantal company cars worden tegen
zeer aantrekkelijke prijzen aangeboden, inclusief een gratis
WaxOyl behandeling ter waarde
van 200 euro. Sportief en zuinig,
dat is de nieuwe Mazda 2 BiFuel. U hoeft nooit meer te kiezen
tussen sportiviteit en zuinigheid.

Een volle tank kost slechts 20,00
euro. Ook bij de overige Mazda
modellen kan het voordeel oplopen. Extra korting tot wel 2.500
euro. Informeer daarom naar deze extra voordelen bij Mazda RC
in Velserbroek.
Wie dit jaar nog op vakantie wil
met een nieuwe, ruimere auto
kan bij Mazda RC kiezen uit een
aantal MPV’s. De Mazda 5 is ook
verkrijgbaar in een automaat en
in een zuinige dieselversie.
Op Tweede Pinksterdag (maandag 13 juni) is de showroom aan
de Kleermakerstraat 63 geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor iedere bezoeker ligt een leuke attentie klaar.

Velser Bier Festival
lijkt schot in de roos
IJmuiden - Het was zaterdagmiddag gezellig en druk op het
terras van Grand Café Kruiten.
Hier werd voor het eerst het Velser Bier Festival georganiseerd,
al heel lang een wens van Richard Blesgraaf, eigenaar van
slijterij en wijnhuis Zeewijck.
Maar liefst 19 bieren van het
vat en 13 uit de fles konden geproefd worden. Veel brouwerijen
waren vertegenwoordigd, zoals
Jopen uit Haarlem, De Muffelbrouwerij uit Berghem, Leidsch
Bier en de Scheldebrouwerij uit
het Belgische Meer. Zij brachten biertjes met klinkende namen mee, zoals Lamme Goedzak, De Blauwe Tram en Ongelovige Thomas. Arie en Louise uit
IJmuiden zijn er net. Ze zijn echte bierliefhebbers, vooral dol op
Belgische bieren. Arie heeft een
Tripel: ,,Lekker bitter van smaak.’’
,,Ik heb een biertje dat Zeezuiper
heet, ik vond die naam zo leuk’’,
zegt Louise. Arie wil nog kwijt:
,,Ik mis brouwerij ’t IJ uit Amsterdam, die heeft de beste biersoorten.’’ Ton en Jim uit IJmuiden houden niet zo van het zware bier, ze zijn meer voor licht en
fris. Ze drinken een biertje van
brouwerij Kinhem: ,,Het is zoet
en het prikt, er zit veel koolzuur

in. Maar het is wel lekker.’’ Zij komen echt voor de aparte bieren,
niet voor die je ook in de supermarkt kunt kopen. Dan zitten ze
goed op het Velser Bier Festival,
want er zijn veel bijzondere bieren. Kinhem blijkt de Kennemer
Brouwerij te zijn, brouwer is de
IJmuidense Louis Schager. ,,Het
is een uit de hand gelopen hobby’’, lacht Louis. ,,Vorig jaar huurde ik een brouwerij in Volendam
en sindsdien wordt het bier door
diverse gerenommeerde slijters
verkocht. Het is een toegankelijk
biertje, het moet voor iedereen
lekker zijn.’’ Chris uit Zoetermeer
en Ingeborg uit IJmuiden drinken
een donker biertje. Het is Oester
Stout. ,,Een Engels biertje, maar
het is lichter en zachter dan de
normale Stout’’, zegt Chris. ,,Het
is niet zo bitter, het heeft wel wat
weg van een Bokbiertje’’, aldus
Ingeborg. Chris besluit: ,,Ik geef
dit bier een 8,5.’’ Richard Blesgraaf is een tevreden man: ,,Dit
is een bijzonder geslaagd evenement, ik hoor alleen maar enthousiaste reacties. De bezoekers komen echt van heinde en
verre, er zijn zelfs mensen uit
Duitsland. Het is voor herhaling
vatbaar, er komt volgend jaar zeker een vervolg.’’ (Carla Zwart)

Kunst in
Fort Zuid
Spaarndam

Lekker Santhappen
zonder tandenknarsen
Santpoort-Noord – Wie met
Santhappen denkt aan een tandenknarsende sandwich op het
strand is totaal op het verkeerde been gezet. Het jaarlijkse culinaire festijn Santhappen is een
gezellig samenzijn met heerlijke
gerechten van diverse ondernemers, waarbij men betaalt met
Santjes, de enige echte Santpoortse munt, die alleen op deze dag waardevast is. Ook de elfde editie van Santhappen, afgelopen zaterdag, trok veel publiek.
Bij alle kramen is het druk. Bij
Bol staan mensen in de rij voor
verse jus d’orange en zomerkoninkjes met slagroom. Bij slagerij Duijn komt men voor de Santjes, de vleeshapjes in deeg verstopt en bij Only Pasta hebben
ze heerlijke schotels met diverse gerechtjes samengesteld. Het
publiek kent deze gerechten van
vorig jaar en weet ze nog steeds
te waarderen. Nieuw dit jaar zijn
de aanvullingen van de Vrienden
van Jacob en Otelli ijs. Twaalf ondernemers hebben allemaal hun
eigen specialiteiten en dus is het
lastig kiezen. Behalve voor grote eters, die nemen van alles wat.
Vanwege het warme weer wordt
er ook flink gedronken. Huis ten
Bildt schenkt diverse wijnen en
dat biedt gelegenheid tot proeven. Rond de statafels staan
mensen gezellig gegroepeerd.
Het geeft nog net kans om met
je wijntje en sateetje veilig rond
te laveren. Twee gelegenheidsbands zorgen voor heerlijke muziek. Alle vrienden en families

van Santpoort zijn aanwezig.
Op een bankje zitten wat oudere
dames en heren zonder glaasje
of hapje. Wat is dat? Een dame
komt uit Haarlem-Noord. ,,We
zijn er eigenlijk altijd bij met dit
soort evenementen, het dorpsfeest, fietstochten en natuurlijk
het Santhappen. We nemen zo
weer een glaasje, even uitbuiken.’’
Een ouder echtpaar moet ook
even bijkomen. ,,Straks gaan we
nog een Santje halen bij Duijn,
dat doen we elk jaar. Heerlijk zijn
die.’’ Van de pastaschoteltjes van
Only Pasta zie je vaak meerdere
mensen snacken. Iets verderop
staat wijkwethouder Robert te
Beest met zijn vader en zijn zoon
Jesper, in voetbaltenue. Jesper
voetbalt bij Stormvogels en hapt
net in een heerlijk stuk watermeloen. Robert te Beest geniet
van het Santpoortse feest. ,,Ik
laat graag mijn gezicht hier even
zien. Altijd gezellig.’’ Hij vertelt na
veertien dagen net te zijn bijgekomen van alle spierpijn van de
Highland Games, waar hij teamcaptain was van het team van de
gemeente Velsen. Een feestje als
Santhappen is dan heel andere
koek.
Honderden mensen genieten van het puur Santpoortse Santhappen. Maar waar het
meest in gehapt wordt blijft toch
het goudblonde biertje, dat soepeltjes het keelgat inglijdt, tussen de andere hapjes in, natuurlijk. Ja, Santhappen maakt dorstig. (Karin Dekkers)

Picknicken in de wei
Spaarndam - Tweede Pinksterdag, maandag 13 juni, kunt u
op de boerderij bij familie Vinkvan Geldorp aan de Kerkweg 4
in Spaarndam picknicken tussen de koeien in de wei. Tussen
10.00 en 16.00 uur is iedereen
van harte welkom om te genieten van het mooie landschap en
verse Nederlandse zuivel, zoals
melk, yoghurt en vla. Ook voor
picknickkleedjes wordt gezorgd.
De picknick in het boerenweiland vindt plaats tijdens de Open
Boerderijdag die Campina organiseert in samenwerking met

de supermarkten EMTE, Hoogvliet en Deen. Deze dag kunnen
bezoekers zien en ervaren waar
Campina melk vandaan komt.
De Open Boerderijdag op 13 juni is de derde boerderijdag in
een reeks van vier in 2011. In totaal openen 85 melkveehouders
door heel Nederland hun deuren
voor publiek. Het is inmiddels
het zesde jaar op rij dat Campina de Open Boerderijdag organiseert. Vorig jaar bezocht een recordaantal van 100.000 mensen
een boerderij in de buurt. Zie
ook www.campina.nl.

Spaarndam - De hele maand juni
zijn er drie nieuwe exposanten te
zien in de expositieruimte van Cafe
Terras Fort Zuid. Zo zijn er de moderne kleurijke werken van John
van Draanen. Zijn schilderijen en
tekeningen zijn helder van kleur
en tonen een beeld dat eigentijds, strak en grafisch is. Dezelfde expressiviteit in kleurgebruik
en creativiteit worden nog een
extra geaccentueerd in zijn keramische werk. Beelden die opvallen door de uitbundige kleuren en
orginele vormgeving. In zijn sierborden en schalen zijn de strakke lijnvoering en heldere kleuren
van zijn schilderijen terug te vinden. De tweede exposant is Trudy van de Velde. De liefde voor het
schilderen is bij Trudy al in haar
kindertijd begonnen door de omgang met kunstenaars in de Amsterdamse Leidsebuurt, waar ze is
opgegroeid. Later is zij op haar vele reizen geinspireerd geraakt om
alle indrukken en kleuren toe te
vertrouwen aan het schildersdoek. Haar schilderijen zijn abstract, gepassioneerd en kleurrijk. Moderne kunst met aandacht
voor het landschap en de zee.
Didi van Draanen exposeert haar
keramische sieraden. Didi is van
jongs af aan bezig met vormen en
kleuren. Het combineren van beide heeft haar speciale aandacht.
Keramiek is bij uitstek geschikt
om die elementen toe te passen.
Zij begon met vazen en schalen, maar al snel bleek zij meer
feeling te hebben voor het fijnere werk, zo begon zij met het maken van sieranden. De expo is geopend elke vrijdag-zaterdag en
zondag vanaf 12.00 uur Naast deze prachtige werken is er bij Cafe Terras Fort Zuid nog meer te
doen, zo kunt u Eerste en Tweede
Pinksterdag vanaf 14.00 uur mee
met de rondvaart door de Oude
Kolksluis. De vaartocht gaat door
het voormalig vissersdorp van
Spaarndam met zijn Anton Pieckachtige huisjes en sfeer. Daarnaast zijn er elke zaterdag en zondag vaartochten over de Mooie
Nel naar de buitenliede. Fort Zuid
ligt aan de Boezemkade in Oud
Spaarndam, met vrije parkeergelegenheid en de toegang is gratis.
Zie ook www.fort-zuid.nl.
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Santpoorters
in de prijzen
Velserbroek - Zeven jeugdspelers van Schaakclub Santpoort
uit Velserbroek deden mee met
het Persoonlijk Kampioenschap
in Zaandam. Ilias van der Lende,
op IM Piet Peelen na de sterkste
schaker van Santpoort, speelde
een uitstekend toernooi en werd
met 6,5 uit 7 kampioen van het
PK NHSB, met een TPR van 2504
een waar grootmeesterresultaat.
Ilias ging met een enorme beker en een flink geldbedrag naar
huis. Wim Laurens Gravemaker werd met 4,5 uit 7 derde met
een TPR van boven de 2200 en
verdiende hiermee ook een flink
geldbedrag. Daan Haver werd
met 4 uit 7 vijfde, zijn broer Bas
en Martijn de Roode haalden
beiden 3 uit 7 en Brian Mollenkamp 2 uit 7. Sjoerd Haver speelde in de B groep tot 1750 rating
en werd met 4 uit 7 vijfde. Cheryl
Looijer heeft zich opnieuw weten te plaatsen voor het NK tot
12 jaar. Elke dinsdagavond is er
inloop Zomerschaak in het Polderhuis met 25 minuten speeltijd per persoon. De deelnemers
worden op de avond zelf door
middel van loting ingedeeld, iedereen is welkom. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

Enquête
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Veel bewoners van Santpoort-Zuid doen
mee aan de enquête van de
woongemeenschap SantpoortZuid over de toekomst van deze dorpskern. Door het invullen
van deze enquête kunnen bewoners aangeven hoe zij de ideale toekomst voor Santpoort-Zuid
voor zich zien, en wat zij belangrijk vinden als het gaat om het
groen, het verkeer, de voorzieningen, woningbouw en werkgelegenheid. Bewoners van Santpoort-Zuid, jong en oud, hebben
nog tot 12 juni de tijd om de enquête in te vullen. Deze is op internet te vinden op www.startvragenlijst.nl/santpoort. In het
najaar zullen de resultaten, in
de vorm van een Visie op Santpoort-Zuid 2025, worden gepresenteerd. Zie ook www.woon
gemeenschapsantpoortzuid.nl.

14-jarige
op scooter
Driehuis - Politiemensen zagen vorige week woensdag tijdens surveillance op de Wolff en
Dekenlaan een bromfietsster rijden zonder helm. Toen zij de bestuurster langs de kant zetten
bleek zij 14 jaar oud en uiteraard niet in het bezit van een rijbewijs. De scooter bleek van een
van de ouders, zij had deze zonder toestemming meegenomen.
Het meisje kreeg proces-verbaal.

Bon & Breed Open Toernooi

Vanaf zaterdag tennisfeest bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Zaterdag 11 juni gaat het negentiende Bon &
Breed Open weer van start bij
LTC Hofgeest. De inschrijvingen
zijn in groten getale bij de wedstrijdleiding binnen gekomen,
waardoor de organisatie kan
zeggen dat het toernooi vol zit.

Raemon Sluiter tennist
met Velserbroekers
Velserbroek – Op een bijzonder
zonnig LTC Hofgeest werd zaterdag de Open Tennisdag gehouden, waarbij oud-prof tennisser
Raemon Sluiter het jong talent
van Velserbroek alle hoeken van
de mooie baan liet zien. Alleen
met de uitgenodigde onervaren
tennissers ging hij wat zachtzinniger om. LTC Hofgeest is zuinig
op nieuwe leden.
Met de slogan ‘Zonder jou is er
geen bal aan’ werden afgelopen weekeinde Open Tennisdagen door heel Nederland gehouden. Bij 282 aangesloten tennissverenigingen van KNLTB gingen
de deuren wagenwijd open. LTC
Hofgeest was een van de vier gelukkige verenigingen waar Raemon Sluiter op bezoek kwam.
Hij gaf een clinic aan nieuwe leden en ook het jong talent mocht
hem op de baan tegemoet treden. Onder de leiding van Monique van der Voort, die met haar
eigen tennisschool les geeft bij
LTC Hofgeest, werd het een bijzonder leuke clinic. Monique
bleek een humoristische speaker te zijn en kwam met spitse en deskundige opmerkingen over de spelers en de technieken. Vanaf het zonnige terras
werd de clinic met belangstelling gevolgd door de tennissers.
Als je net leert tennissen en dan
meteen met publiek tegen een
‘crack’ als Raemon Sluiter moet
spelen, ben je wel meteen over
de tennisdrempel heen.
Het bestuur van LTC Hofgeest
was zeer te spreken over de
Open Tennisdagen. Anton Nijssen: ,,We hebben vooraf een

workshop gekregen van de
KNLTB over hoe we het konden
organiseren. Vervolgens kwamen
ze met een draaiboek. Daarnaast
was er alle ruimte voor een eigen
invulling.’’ Voorzitter Loek Ruijter:
,,We hebben er een combinatie van interne en externe competitie van gemaakt, met een ledenactie. Nieuwe leden hoeven
geen inschrijfgeld te betalen. We
hebben 850 leden, maar kunnen
wel wat aanvulling gebruiken in
de leeftijdsklasse tussen 25 en
50 jaar. Die mensen hebben we
dan ook uitgenodigd om tegen
Raemon Sluiter te spelen en dat
is dus een succes.’’
Tim Goree van KNLTB kwam zelf
ook even kijken bij LTC Hofgeest:
,,We willen met deze Open Tennisdagen de aangesloten verenigingen steunen bij het werven
van nieuwe leden. Uit het hele
land krijgen we positieve reacties, dus dit krijgt zeker een vervolg. We sponsoren de bezoeken
van Raemon Sluiter en sponsoren ook de prijzen die via een loterij zijn te winnen door alle leden en mensen die deze dagen
bezoeken. Er zijn mooie prijzen
te winnen, zoals clinics van Raemon Sluiter en tennisrackets.’’
Loek Ruijter vertelt dat LTC Hofgeest ongeveer twintig jaar bestaat en van in het seizoen van
april tot november veel toernooien houdt. ,,Op 1 en 2 juli hebben we een evenement in verband met het 25-jarig bestaan
van Velserbroek. We doen met 18
teams mee, maar er zijn niet alleen tennisactiviteiten. Het wordt
een feest voor heel Velserbroek.’’
(Karin Dekkers)

Opera op de Ruïne
Santpoort-Zuid – Vrijdag 24
en zaterdag 25 juni is op de Ruine van Brederode een sprankelende voorstelling te zien van de
komische opera Het Sluwe Vosje,
van de Tjechische componist Leos Jánàcek. Hij schreef zijn laatste
opera in 1924 met als thema ‘de
mens en zijn plaats in de natuur’.
Uitvoerend gezelschap is het jonge Opera Animous, dat sinds

2006 kleinschalige operavoorstellingen brengt. Het liefst op bijzondere buitenlocaties, om de toeschouwer een soort ‘Oerolgevoel’
mee te laten maken. Zij willen zo
ook de opera dichterbij brengen.
Het Sluwe Vosje is een muzikaal
en visueel spektakel met een bijzondere vormgeving, toegankelijk
voor de hele familie (6+). Zie ook
www.operanimous.nl.

Veel tennisliefhebbers willen
meedoen, omdat LTC Hofgeest
gastvrijheid en gemoedelijkheid
uitstraalt. Daarnaast probeert
de wedstrijdleiding het iedereen
naar de zin te maken. Alle categorieën zijn goed vertegenwoordigd; nieuw dit jaar is dat in de
dames- en herenenkel ook in de
categorie II gespeeld gaat worden. Voor deze regio toptennis
komende week: zondag 19 juni
worden de finales gespeeld.
De kantinecommissie kan ook
niet wachten tot het zaterdag
12.00 uur is. Zij hebben de bekende natjes en droogjes klaar
staan en zijn al druk aan het
voorbereiden om het voor iedereen mogelijk te maken om elke
dag op het tennispark te kunnen
dineren.
Voor het bedrag van 8.50 euro kan men elke dag aanschuiven voor onder andere een heerlijke Italiaanse en zomerse maaltijd met elke dag weer een ander gerecht.
Dan is er nog de accommodatiecommissie die de banen in perfecte staat heeft gebracht zodat
de spelers daar geen excuus in

kunnen vinden.
Tot slot is er dit jaar weer de, inmiddels beroemde, feestcommissie die ervoor zal zorgen
dat het tennisfeest op vrijdagavond 17 juni het clubhuis op z’n
grondvesten doet schudden.
Het thema dit jaar is ‘Hofgeest
met Pink*Ster’.
Dit jaar zullen de bezoekers op
de hoogte worden gebracht van
alle festiviteiten middels een
groot beeldscherm.
Dus ga gerust eens langs om
een avondje mooie wedstrijden
te bekijken onder het genot van
heerlijke gerechten of een lekker
drankje.
Het hele toernooi en alle activiteiten zijn terug te vinden op de
website van de vereniging www.
ltchofgeest.nl
Kortom de feestweek van LTC
Hofgeest kan beginnen en natuurlijk is iedereen welkom om
te gaan kijken en genieten van
alles wat de vereniging te bieden heeft.

Smartlappenfestival op
25 juni in Velserbroek
Velserbroek - De bekende dirigent Hinke Hillige is op zaterdagavond 25 juni voorzitter van
de jury tijdens het derde Smartlappenfestival van het Nederlandse lied in Velserbroek.
Hinke Hillige is op dit moment
dirigent van vrouwenshantykoor
Grace Darling en smartlappen/
levensliederenkoor Kasian. Samen met onder andere Gertjan
Huijbens en trompettist en dirigent Martin Wittebrood beslist zij wie deze derde editie in
de tent op het Vestingplein gaat
winnen.
Steeds meer mensen beleven
plezier aan het zingen van of
het luisteren naar het levenslied.
Sentimentele liedjes over armoede, zieke moeders en stervende kinderen maakten de smartlap populair. De jury zal bonuspunten geven bij originaliteit, uit
het hoofd zingen, kleding enz. Er
zullen drie prijzen te winnen zijn.
De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar. De wedstrijd begint om 20.30 uur in de tent op
het Vestingplein in Velserbroek.

De toegang is gratis.
Tot nu toe hebben zo´n 14 kandidaten zich opgegeven, waaronder zangers, zangeressen, duo’s,
koren en accordeonverenigingen. Na de wedstrijd zullen in
de tent rond 22.30 de bekende Velserbroekse zangers Sven
Duijf en Ramon de avond op een
grandioze manier afsluiten. Om
24.00 uur zal er een einde komen aan het derde smartlappenfestival van het Nederlandse lied
in Velserbroek
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Maandag Camping- en
Trekkingbeurs Haarlem

Velsen blij met
komst Airborne
IJmuiden - De provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen zijn blij met de komst
van een nieuwe vestiging van
het Nederlandse bedrijf Airborne uit Den Haag. Het bedrijf is gespecialiseerd in het
ontwerpen en vervaardigen
van composietproducten voor
met name de lucht- en ruimtevaart en de olie- en gasindustrie.
De directie van Airborne waardeert de inspanningen van de
provincie Noord-Holland en de
gemeente Velsen en Zeehaven
IJmuiden, die hebben bijgedragen aan de keuze voor vestiging in IJmuiden. Het betreft
een totale investering van circa 20 miljoen euro en in eerste instantie 75 arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden.
Het bedrijf verwacht op termijn
te kunnen groeien naar 150 arbeidsplaatsen.
Airborne heeft, naast de
hoofdvestiging in Den Haag, al
een filiaal in het Spaanse Girona. In de nieuwe vestiging
in IJmuiden gaat het bedrijf
zich toeleggen op het produceren van hoogwaardige thermoplastische composietbuizen
voor de olie- en gasindustrie.
Deze buizen zijn vanwege hun
beperkte gewicht en grote
flexibiliteit uitermate geschikt
voor de exploratie en productie
van olie in de diepste wateren.
Provincie Noord-Holland en de
gemeente Velsen zien de vestiging van Airborne met haar
technologische en innovatieve kracht als een belangrijke
impuls voor de economie in de
IJmond en een versterking van
het offshore cluster in IJmuiden. Ook Zeehaven IJmuiden
is bijzonder ingenomen met
de keuze van het bedrijf: ,,Deze vestiging van Airborne geeft
invulling aan de ambitie van
de Zeehaven IJmuiden om de
IJmondhaven in te zetten voor
innovatieve bedrijven in onder
meer de offshore wind en olieen gasmarkt’’, aldus Zeehaven
IJmuiden.

Drankrijder
Driehuis - Surveillerende politiemensen controleerden in
de nacht van zondag op maandag rond 01.20 uur een 28-jarige Haarlemse op de Van den
Vondellaan op het rijden onder invloed van alcohol. Alcohol is een groot probleem in
het verkeer en daarom controleert de politie 24 uur per dag.
De vrouw bleek na een blaastest teveel te hebben gedronken. Een ademanalyse op het
politiebureau maakte duidelijk
dat zij een promillage had van
0.66. Hierop is de bestuurster
aangehouden en tegen haar zal
proces-verbaal worden opgemaakt.

Drukke tijden voor
T. Wassink Zonwering
IJmuiden - Het zijn drukke tijden voor T. Wassink Zonweringsbedrijf. Maar dat vinden ze daar
helemaal niet erg. Steeds meer
mensen weten de weg naar het
bedrijf te vinden en ontdekken
de voordelen ervan. Geen lange levertijden, want Tony Wassink fabriceert alle buitenzonwering zelf.
Markiezen worden eigenhandig gemaakt, geschilderd en bekleed. De zonneschermen komen in losse onderdelen rechtstreeks van de fabriek binnen en
worden geheel naar de wens van
de klant in elkaar gezet. Doordat
Tony alles in eigen hand heeft en
over de benodigde kennis beschikt, is er veel mogelijk. Zijn
motto is dan ook: Kan niet, bestaat niet! T. Wassink heeft een
hele nieuwe lijn in knikarm-

schermen. Dit zijn topkwaliteit
schermen met bijzondere stelmogelijkheden, waardoor ze in
bijna iedere situatie te plaatsen
zijn. Het betreft zowel cassetteschermen als open systeemschermen. Voordeel van dichte cassetteschermen: het doek
wordt volledig beschermd tegen
weersinvloeden.
Tevens zijn de knikarmschermen
in verschillende RAL kleuren leverbaar en kunnen ze uiteraard
ook uitgerust worden met elektrische bediening, al dan niet
met afstandsbediening. Er zijn
heel veel mogelijkheden bij T.
Wassink Zonweringsbedrijf. Wie
nieuwsgierig is geworden, neemt
contact op met Tony Wassink en
hij komt de situatie geheel vrijblijvend bekijken. Telefonisch
bereikbaar via 06-53941095.

Dakdekker en loodgieter

Niels van der Heijden
IJmuiden - Al zo’n 15 jaar alweer
is Niels zelfstandig werkzaam in
het dakdekkers- en loodgietersvak, terwijl hij in de jaren daarvoor in loondienst de nodige ervaring in deze branche had opgedaan. Als geboren en getogen
IJmuidenaar, waar hij nog steeds
woonachtig is, heeft hij de eerste
jaren als zelfstandig ondernemer
veel in de regio gewerkt. Hoewel
de afgelopen jaren zijn werkterrein zich meer richting Haarlem
en Amsterdam verplaatste, wil
hij zijn focus nu toch weer meer
gaan richten op de IJmuidense
regio.
Door zijn inmiddels opgebouwde contacten met aannemers en
loodgietersbedrijven in de regio
is er in de loop van de jaren een
nauwe samenwerking met deze
firma’s ontstaan. Hierdoor hebben zijn werkzaamheden zich,
buiten het dakdekkersvak, verder uitgebreid. Niels vertelt: ,,
Door deze contacten ben ik, door
de jaren heen, ook specialist geworden in bijvoorbeeld lood- en
zinkwerk. En voor aanleg- en onderhoud van CV-installaties, badkamers, overige sanitaire voor-

zieningen en algemene onderhoudswerkzaamheden kunnen
de mensen ook bij mij terecht.’’
Niels kan zich op zijn werkterrein
dus wel een allround vakman
noemen die zowel voor bedrijven
als particulieren aan het werk is.
En met resultaat want de agenda
is voor de komende periode goed
gevuld met opdrachten en afspraken. Niels van der Heijden is
te bereiken via n.vdheijden@hotmail.com of 06-53959487.

Regio - Maandag 13 juni, tweede pinksterdag, zal in Recreatiegebied de Veerplas, tegenover
de KPN-toren en Ikea Haarlem
de jaarlijkse Camping & Trekkingbeurs van Soellaart Outdoor & Wintersport (Kleine Houtstraat nr 53) en Perry Sport (Grote Houtstraat 51) worden gehouden van 10.00 tot 16.00 uur.
Op deze tentenshow zijn al de
tenten uit het assortiment opgezet. Ook zullen er een aantal ‘limited editions’ te bewonderen
zijn. Deze zijn niet standaard in
onze collectie te vinden. Daarnaast wordt ook een selectie van
het kampeerassortiment te zien,
met speciale aanbiedingen. Een
mooie start van het kampeerseizoen en een goede gelegenheid
om tegen een scherpe prijs een
tent te vinden!
Merken die tweede Pinksterdag
gepresenteerd worden zijn: Active Leisure, Bardani, Bergans,
Coleman, Easycamp, Eureka!,
Eurotrail, Hilleberg, Jack Wolfskin, Lightwave, Lowland, MSR,
Nomad, Outwell, Safarica, The
North Face, Vango en Vaude. Uiteraard is er ook een deel van het

ander assortiment zoals rugtassen, slaapmatten, slaapzakken,
meubels, kleding en speciale
aanbiedingen mee.
Wie een tent heeft gekozen kan
een kijkje nemen bij de marktkramen om de kampeeruitrusting compleet te maken. Van
slaapzakken tot wandelschoenen, alles voor de juiste uitrusting is hier te vinden.
Na het shoppen kan men een
kijkje nemen bij de modelbootjes die rond zullen varen in de
Veerplas, men kan bolderen en
klimmen op de mobiele klimmuren die aanwezig zullen zijn. Kanovereniging Spaarwoude zal de
nieuwste kano’s presenteren op
het strand en het adventurepark
is uiteraard geopend.
Het terras van adventurepark/
restaurant Saplaza zal weer uitgebreid uitgezet worden. Hier
kan men onder het genot van
een hapje en drankje bijkomen
of genieten van de andere dagrecreanten.
De beurs is gratis toegankelijk.
Het terras en restaurant zijn ook
na de beurs nog wel tot later geopend.

Verras vader op Vaderdag

High Tea bij Loeca
IJmuiden - Volgens een overlevering kreeg Anna, de 7e hertogin van Bedford, Engeland, rond
1840 tegen 16.00 uur honger en
kon, of wilde, zij niet wachten tot
haar avondmaaltijd. Er werd een
lichte maaltijd voor haar bereid
met verschillende theesoorten
erbij, die de naam tea kreeg. De
oorsprong van deze aangeklede thee, zoals we tegenwoordig
veelvuldig zien in Nederland, ligt
dus in Engeland en wordt traditioneel Afternoon Tea genoemd.
In Nederland noemt men deze
gezellige bijeenkomsten vaak
een High Tea en is dus ook als
zodanig herkenbaar.
Op zondag 19 juni organiseert
Loeca | eten & drinken speciaal voor alle vaders, die ook een
keer verwend willen worden,
een High Tea met alle traditionele ingrediënten, zoals de Engelsen hun afternoon tea hebben. Er zullen op een etagère
verschillende sandwiches met
onder andere gerookte zalm
en kruidenkaas, hartige quiche, zoetige taartjes, koekjes,
bon bons en uiteraard scones
geserveerd worden. Van 15.00
tot 17.00 uur kunt u gezellig met
moeder, kinderen, uw vrienden
en vriendinnen genieten van
onbeperkt verschillende soorten
thee en alle heerlijkheden.
U zult in een warme en huiselijke, sfeervolle en kleurrijke, maar
bovenal gezellige sfeer genieten. De high tea zal in Loeca
in twee varianten mogelijk zijn.

Vanaf 17,90 euro per persoon
geniet u van deze high tea. Voor
21,90 euro kunt u genieten van
onze High Tea de Luxe, waarbij
u voor af eerst een heerlijk glas
Spaanse Proyecto Cu4ttro Cava
nuttigt.
Loeca | eten & drinken is gevestigd aan de Kennemerlaan 93b
in IJmuiden. Op Vaderdag kunt
u uiteraard ook gewoon lunchen of a la carte komen eten.
Of één van de heerlijke (speciaal) bieren drinken aan de gezellige bar. Loeca is van woensdag tot en met zondag geopend
vanaf 11 uur voor een heerlijke
verse koffie, lunch, borrel of diner. Uiteraard heeft Loeca ook
een website www.loeca.nl, waar
u onder andere mooie sfeerimpressies kunt zien of waar u kunt
reserveren.
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Grote rozenshow
bij Kwekerij Loef
Velserbroek - De roos wordt
wereldwijd de koningin onder
de bloemen genoemd en is ook
voor Kwekerij Loef een belangrijk onderdeel van het bloeiende
assortiment. Voor tuinliefhebbers
een heel belangrijke plant, die in
heel veel variëteiten te koop is.
Om iedereen de mogelijkheid te
geven om van het enorme aanbod van rozenrassen te kunnen
genieten, houdt Kwekerij Loef
van vrijdag 10 juni tot en met zaterdag 18 juni een grote rozenshow. Meer dan 100 zeer uiteenlopende rassen zijn dan te bewonderen op de kwekerij. Van
stamroos tot struikroos en van
Engelse roos tot klimroos. Ook
heel bijzondere rozen kunt u tijdens deze dagen bewonderen.
Bezoek aan Kwekerij Loef en de
rozenshow is geheel vrijblijvend

en de koffie/thee staat voor u
klaar.
Kwekerij Loef is een bekende naam in Velserbroek, Haarlem en omgeving. Al meer dan
20 jaar verkoopt zij aan particulieren en hoveniers alles voor de
tuin. Bij Kwekerij Loef probeert
men de bezoeker steeds weer te
verrassen, met een assortiment,
net even anders en meer bijzonder dan bij een ‘gewoon tuincentrum’.
Kwekerij Loef richt zich op de
echte tuinliefhebber. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 17.00 uur, zaterdag:
8.30 tot 16.00 uur. Ook tweede
Pinksterdag zijn zij geopend van
10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie zie www.
kwekerijloef.nl of bel 0235382240. Vestigingsadres: Rijksweg 255, Velserbroek.

Snel, simpel en schoon
met Jemako producten
IJmuiden - Renate Kroon
is sinds anderhalf jaar zelfstandig Jemako distributiepartner. Ze kwam in aanraking met dit geweldige
schoonmaaksysteem door
een vriendin die Jemako
producten verkoopt.
Renate: ,,Ik kreeg twee doeken
mee, een om vochtig te gebruiken en een om te drogen, binnen een mum van tijd waren
mijn ramen streeploos schoon.
Ongelooflijk, maar waar. Ik
dacht, dit moeten meer mensen
weten. Ik koos voor het zelfstandig Jemako distributiepartnerschap.’’ Inmiddels is Renate
druk bezig om geïnteresseerden te voorzien van vakkundig
en vrijblijvend schoonmaakadvies.
Snel, simpel en schoon is het
motto! Voor alle schoonmaakklussen in huis, tuin, auto of
caravan heeft Renate een passend product. De vezels reinigen veelal alleen met water al-

le oppervlakken. Kalk-, vet- en
vuiloplossende producten zijn
voorzien van het Eco-plus label, dus biologisch afbreekbaar. Met het Jemako-productenpalet is een tijdsbesparende, effectieve, milieu- en gezondheidsbewuste huishoudelijke reiniging een fluitje van
een cent.
Persoonlijk advies en service
staan bij Renate hoog in het
vaandel. Zo verzorgt ze met
plezier thuispresentaties. Gezellige avonden voor een klein
gezelschap, vol nuttige tips en
zonder enige verplichting. Maar
ook een persoonlijk schoonmaakplan kan een optie zijn.
Misschien wil je graag eerst
producten testen, ook dat is
mogelijk, laat het maar weten.
Ben je opzoek naar een leuke
baan met eigen tijdsindeling,
Renate staat klaar om nieuwe
collega’s in te werken. Zie ook
www.JEMAKO-nl-renatekroon.
com. Bel 0255-526543 of mail
naar renatekroon@hetnet.nl.

Verwarde man
Velsen-Noord - In de nacht van
zondag op maandag kwam er
rond 03.10 uur een melding binnen dat een man spiegels van
auto’s aan het trappen was aan
de Duinvlietstraat. Politiemensen zijn naar de locatie gegaan
en hebben daar een 33-jarige
verwarde Haarlemmer aangehouden. Hij is overgebracht naar
een politiebureau waar hij is ingesloten.

Winkeldiefstal

Vliegende kunst
bij FMS vliegshow
Velsen-Zuid – Met 2000 bezoekers op Hemelvaartdag kende de
modelvliegshow van Federatie
Modelbouw Spaarnwoude, FMS,
een vliegende start. Vier dagen
lang werden op het modelvliegterrein nabij de golfbaan demonstraties gegeven van deze spectaculaire hobby. Ook kon men zich
opgeven voor een gratis vlieglesje.
Brommend of zoemend zoekt het
vliegmaterieel zich een weg door
de helblauwe lucht van de zaterdagmiddag. Soms worden snelheden van meer dan 200 km
per uur behaald. Thierry Brandjes van FMS demonstreert zijn
vliegkunsten met een dubbeldekker Christian Eagle van ruim twee
meter, een verkleinde kopie van
een bestaande dubbeldekker. Na
een opmerkelijk korte start is het
vliegtuig in de lucht, waarna het
snel in hoogte wint en meteen begint te stunten. Loopings, schroeven, het lijkt allemaal zo gemakkelijk. ,,Maar het is een ettertje,’’
zegt Thierry even later, met zijn
dubbeldekker weer veilig op de
grond. ,,Hij heeft een eigen willetje, aan het einde van mijn looping gaat hij nog even door en dat
schijnt precies zo te gaan met het
oorspronkelijke vliegtuig.’’ Thierry heeft ook een groter vliegtuig,
een Cap 580, een Frans toestel
dat beter naar zijn baas luistert.
,,Hoe groter hoe mooier, maar er
moet wel een beetje motor inzetten, voor de spanning. Dan raast

de adrenaline door me heen.’’
Intussen demonstreert gastpiloot
aan de grond John van Gastel een
ander vliegtuig. Er lijkt geen grens
te zijn aan wat men met dit vliegtuig kan. Het hangt bijna stil in de
lucht, maakt duikvluchten en trekt
razendsnel weer op in een prachtig boog. Het publiek is er stil van.
Alleen de allerkleinsten gaan rustig door op het springkussen.
Binnen een afgezette ruimte
staan alle vliegmodellen die worden gedemonstreerd. Er zijn verschillende groottes en modellen.
Ook veel helikopters tonen hun
kunsten. Een van de modellen
met gasturbine, een flinke jongen, moet wel 25.000 euro kosten.
Qua tijd en kosten concurreert
deze hobby behoorlijk met relaties en gezin. Edwin uit Hoofddorp komt met zijn gezin een middagje kijken. ,,Ik vlieg zelf met een
zweefvliegtuig en heb een paar
modelvliegtuigen, waar ik ‘wild’
mee vlieg, dus niet bij een club.
Hoewel het zweefvliegen fantastisch is, heb ik toch liever een motor. Dit is een prachtig evenement
voor de hele familie.’’
Rob Keij, de voorzitter van FMS,
en eigenaar van twee bedrijven in
Velserbroek is dik tevreden over
de opkomst van het publiek en
de totale show. ,,Elk jaar komen
er meer mensen. Leuk om te zien
al die belangstelling. Vanavond bij
donker gaan we met lichtjes de
lucht in, ook altijd heel spectaculair.’’ (Karin Dekkers)

IJmuiden - De politie heeft
maandag rond 09.00 uur een
42-jarige IJmuidense aangehouden op verdenking van winkeldiefstal vanuit een supermarkt
aan het Dudokplein. Tegen de
vrouw is proces verbaal opgemaakt.

OV-chipkaart
Regio - Eind juni 2011 alleen
nog reizen met de OV-chipkaart?
WonenPlus helpt. Nog enkele
weken en dan is de OV-chipkaart
het enige vervoerbewijs voor het
openbaar vervoer in Noord-Holland. Of u nu met de bus of de
trein reist. Misschien heeft u al
gelezen dat er verschillende OVchipkaarten zijn? De vraag is
welke kaart voor u het meest geschikt is. De ouderenadviseurs
van Zorgbalans kunnen helpen
bij het maken van de juiste keuze en zo nodig helpen bij het
aanvragen van een persoonlijke
kaart. Heeft u internet dan kunt
u al veel informatie vinden op
www.ov-chipkaart.nl Geen internet bel dan WonenPlus 0255518888 voor een afspraak met
een ouderenadviseur.

Vliegverkeer
Regio - Aan de Alderstafel is het
startsein gegeven voor Vliegverkeer InZicht. Hiermee is het
vliegverkeer rond Schiphol te
volgen via de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
(Bas). Onder de naam Vliegverkeer InZicht kunnen omwonenden van de luchthaven op www.
bezoekbas.nl vanaf vandaag onder meer zien waar, hoe snel en
hoe hoog de vliegtuigen rond
Schiphol vliegen en waar ze in
de wereld naartoe gaan of vandaan komen. Deze informatie is
gebaseerd op radar- en vliegplangegevens van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en is
daarmee vollediger en nauwkeuriger dan andere websites op
internet die vliegtuigbewegingen rond de luchthaven Schiphol tonen. Hiermee voldoet de
luchtvaartsector aan een wens
van bewoners en lokale bestuurders en aan een afspraak die is
gemaakt aan de Alderstafel, het
overlegorgaan over de toekomst
van de luchthaven Schiphol onder leiding van oud-commissaris
der Koningin Hans Alders.
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Kleuters De Vliegende
Hollander bezoeken AH
IJmuiden - De afgelopen weken
hebben zeven groepjes kleuters van De Vliegende Hollander
een bezoek gebracht aan Albert
Heijn. Dit deden ze omdat ze op
school bezig zijn met het thema
‘Eet Smakelijk’. Ze hebben een
winkel in de klas en leren wat
gezond en ongezond is en ook
hoe je het beste boodschappen
kunt doen. En wat is er nu mooier om te gaan kijken en ervaren
hoe dit allemaal in het echt gaat.
Bij Albert Heijn werden alle
groepjes vriendelijk ontvangen
door bedrijfsleider De Jong. Hij
stond al klaar met petjes voor iedereen. Daarna liet hij de groente- en fruitafdeling zien en de
kinderen mochten ook heerlijke meloen en ananas proeven.
Op naar de worst en kaas waar
de kinderen zelf een echte grote kaas mochten optillen en die
was best zwaar. Het mooiste
was dat de kinderen ook achter de schermen mochten kijken.
Ze zagen waar de vrachtwagens binnen kwamen, hoe de lege flessen werden verwerkt, hoe
groot en koud de vriezer is (35
graden onder nul) en ze mochten met z’n allen in de koelkast
staan.

Daarna kregen ze bij het brood
een erg lekkere krentenbol en
had de bakker zelfs gevulde koeken gemaakt om mee te nemen
naar school. Toen naar de kassa
om te zien hoe alle boodschappen werden afgerekend. Als klap
op de vuurpijl kregen ze bij het
weggaan nog een pakje drinken
mee, een lekker chocolaatje en
een mooie pen. Ze hebben heel
veel gezien en geleerd en willen dan ook hierbij Albert Heijn
en speciaal de heer De Jong bedanken voor de geweldige rondleiding. Het was fantastisch.

Verleden Velsen Verlicht
Velsen - Kunstenaar Alexandra Drenth start samen met
Alexander de Vries een
nieuw project: ‘Verleden verlicht Velsen’. Dit project is te
zien van november 2011 tot
en met januari 2012.
Dit lijkt nog ver weg, maar omdat het project nogal wat voorbereiding nodig heeft, wil
Alexandra het nu al onder de
aandacht brengen en de Velsenaren om hun medewerking
vragen. Zij is op zoek naar foto’s die betrekking hebben op
het leven in Velsen, vooral van
persoonlijke momenten op bijzondere plekken. Bijvoorbeeld
van Velsen uit vervlogen jaren: oud-IJmuiden, afscheid op
het station aldaar, het kleine
strand, havenactiviteiten, kinderen spelend in Velserbeek,

noem maar op. Van alle ingezamelde beelden wordt een video gemaakt. Deze zal als slideshow in de winter te zien zijn
in de winkelcentra van Velserbroek, Santpoort en de Lange
Nieuwstraat.
Voor de inwoners heel leuk, als
zij dierbare plekjes herkennen
en herinneringen op kunnen
halen aan vervlogen tijden. Wie
mee wil doen en foto’s beschikbaar wil stellen, kan deze sturen of brengen naar: Alexandra
Drenth, IJsselstraat 16, 1972
WD IJmuiden.
De foto’s worden dan ingescand en gaan daarna weer retour. Daarom graag in een envelop aanleveren met duidelijke adresgegevens. Dit project
wordt mogelijk gemaakt door
de gemeente Velsen en Stichting Welzijn Velsen.

Regeling voor
mensen op
bijstandsnorm

Zomer en winterreizen
volop bij The Travel Club
Velsen - Heeft u nog geen keus
kunnen maken voor deze zomer
en kunt u geen wijs worden uit al
de websites, neem dan contact
op met Anita Böhm, Persoonlijk Reisadviseur van The Travel Club. Zij kan uit alle aanbod
díe reis voor u vinden die past bij
uw wensen én die nog beschikbaar is.
Wat dacht u bijvoorbeeld van
31 juli, twee weken in een twee
kamerappartement op Fuerteventura voor nog geen 800 euro per persoon, of 3 augustus
naar Gran Canaria of 5 augustus naar Kreta voor onder de 700
euro? Zoekt u het liever wat verder weg dan zijn er nog mogelijkheden naar de Dominicaanse Republiek eind juli voor nog
geen 1300 euro. Of wat dacht u
van een achtdaagse cruise op
de Middellandse Zee vanaf 950
euro inclusief alle maaltijden en
vluchten uit Amsterdam.
Voor de komende winter zijn de
sneeuwvakanties nu al te boeken. Zeker voor de kerst- en

krokusvakantie zijn de leukste
en voordeligste accommodaties
vaak snel vol. Als u vroeg boekt
kunt u gebruik maken van de vele vroegboekkortingen en heeft
u nog volop keus. Zeker als u
met een grote groep op wintersport wilt is het aan te raden dit
op tijd te boeken.
Anita komt op afspraak bij u
thuis als u liever persoonlijk en
in alle rust thuis uw reis wilt bespreken. Ook voor rondreizen op
maat komt zij graag langs om de
verschillende mogelijkheden te
laten zien. Door haar jarenlange ervaring kan zij voor u, vaak
uit eigen ervaring, de meest passende reis samenstellen, geheel
naar uw wensen en budget.
Voor meer informatie en voor het
aanmelden van de nieuwsbrief:
Anita Böhm, The Travel Club,
06-16038164, TheTravelclub.nl/
AnitaBohm. U kunt mij ook volgen op Twitter om op de hoogte te blijven van de nieuwste bestemmingen.

IJmuiden - Wist u dat de gemeente Velsen een regeling
kent voor als u al geruime tijd
op de bijstandsnorm zit? Als u
al enkele jaren een inkomen
heeft op de voor u geldende bijstandsnorm dan kunt u gebruik
maken van de langdurigheidstoeslag van de gemeente Velsen. Om hiervoor in aanmerking
te komen gelden de volgende
voorwaarden:
• U bent tussen de 23 en 65 jaar
• U hebt de afgelopen 36 maanden geen inkomen gehad dat
hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm.
• U beschikt niet over een vermogen dat groter is dan de
wettelijk vastgestelde grenzen van 5.555 euro voor alleenstaanden en 11.110 voor
alleenstaande ouders en gehuwden.
Bent u woonachtig in de gemeente Velsen en denkt u hiervoor in aanmerking te komen
of zou u meer informatie willen
over de regelingen en voorzieningen vanuit de gemeente Velsen dan kunt u contact opnemen
met de Formulierenbrigade Velsen via de telefoon en computer.
Even langskomen, kan natuurlijk
ook altijd. Lukt dat niet dan komen we bij u thuis. U kunt ons
ook bereiken via telefoonnummer: 088-8876900 E-mail: formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl Als u langs wil komen
is het adres: Loket Velsen voor
Wonen, Welzijn en Zorg, Rijnstraat 2 1972 VG IJmuiden.

Patrick van Keulen maakt
vaders jongensdroom waar
IJmuiden - In het kader van
vaderdag is er een ludieke
actie gaande bij Patrick van
Keulen Mannenmode / Casual Jeans in IJmuiden. Deze actie komt tot stand in samenwerking met BMW-dealer Van Poelgeest uit Heemstede.
Rijden in een BMW en dan speciaal in een BMW 24 Cabrio, is
dat niet de jongensdroom van elke vader? Elke koper maakt kans
om een heel weekeinde lang te
mogen rijden in deze geweldige wagen. Twee dagen lang een
prachtige BMW voor de deur,
wie wil dat nu niet? Bij elke aankoop kan de koper een bon invullen met zijn persoonlijke gegevens en die deponeren in de
daarvoor bestemde bus. Uit alle
bonnen zal uiteindelijk de gelukkige winnaar getrokken worden.

De BMW 24 Cabrio is op vrijdag
10 en zaterdag 11 juni en op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni te bewonderen voor de deur van de

zaak aan de Lange Nieuwstraat
787/789. Deze leuke actie bij Patrick van Keulen loopt tot en met
zaterdag 18 juni.
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Dance & Ballet Company

Kunstige voorstelling
Regio - Afgelopen weekeinde
stonden bijna alle leerlingen van
de Dance & Ballet Company op
het toneel van de Stadsschouwburg Haarlem. ’s Middags alle
kinderen uit Santpoort, Haarlem
en Schalkwijk, ‘s avonds alle leerlingen van de locatie Hoofddorp.
Dit jaar in het thema Kunst.
Marlies heeft met vier klassieke
groepen uit Hoofddorp op het toneel, al dansend, een kunstwerk
gemaakt. De jongste groep klassiek ballet had ieder zijn eigen
doek om te beschilderen, de oudste groep had een enorm groot
doek dat uiteindelijk een kunstwerk is geworden.
Drie klassieke groepen van Sanne
beeldden de Egyptische Kunst uit
en deden dat in werkelijk prachtige kostuums. De jongere selectiegroepen en de volwassenen waren te bewonderen in het thema
Monet.
Nicole maakte met haar groepen
een klassieke choreografie in het
thema Herman Brood. Dat moest
dus wel een eigentijds tintje krijgen en met de rockversies van het
strijkkwartet Bond stond muziek
uit de Notenkraker en het Zwanenmeer dit keer iets anders op
het toneel.
De streetdancegroepen hadden
geen enkel probleem zich in het
thema Kunst te verplaatsen. Sanne en Remy maakten een prachtig stuk lyrical/hiphop in het thema Manga, Japanse tekenkunst.

Desi en Kirsten gingen los in
Popart en Karel Appel sloot de
voorstelling swingend af.
Naast de rappe jongens van 10 tot
15 jaar stond ook de herengroep,
40+. Deze groep vaders eerst verkleed als middeleeuwse Grootmeesters in een swingend geheel van de Dijk en Salomon Burke. Later in de voorstelling als de
Sesamstraat Muppets.
Klassiek ballet vanuit Santpoort
bracht een mooi Mondriaan, eerst
wat traditioneler, later meer modern. Deze groot groep jonge en
oudere meisjes stonden werkelijk
erg prachtig op het toneel in een
mooi geheel van Christine.
Fleur maakte met haar vergevorderd klassieke groep uit Haarlem twee stukken: Keith Haring

en schemerlicht kunst. Altijd een
genot te kijken naar deze prachtige dames die met een dergelijk
goede achtergrond voor elke ballerina in de dop een mooi voorbeeld zijn.
Na de Pinkstervakantie gaat de
Dance & Ballet Company tot 30
juni door met de feestweek, vol
gastlessen en mooie docenten.
Zo is iedereen welkom op woensdag 22 juni 1930 in de les voor
Contemporary Jazz/Freestyle van
de Japanse Asuka Watanabe in
studio Hoofddorp. Donderdag 30
juni staat de Italiaanse Annika Panitto in studio Hoofddorp. Beiden
10 euro. Alle overige lessen, zoals Salsa, streetdance, musical en
klassiek ballet, zijn gratis toegankelijk. Zie ook www.dans-nu.nl.

Basisscholen bereiden
musical Peter Pan voor
IJmuiden - Dinsdagmiddag
in sporthal Zeewijk. Swingende klanken klinken, de
vloer staat vol met jongens en
meisjes die enthousiast dansen en zingen. Het refrein van
‘Billy Jean’ van Michael Jackson, vrij in het Nederlands
vertaald: ‘Wij springen op en
neer in het land van nimmer
meer’.
,,Dat kan harder’’, moedigt een
docente de kinderen aan. Het
zijn leerlingen van groep 8 van
acht verschillende Velsense basisscholen. Zij repeteren voor de
musical Peter Pan, die op maandag 27 en dinsdag 28 juni in de
Stadsschouwburg Velsen te zien
zal zijn. Dit is het tweede project van LEF Velsen, sinds maart
zijn de leerlingen al aan het repeteren onder professionele begeleiding van Opus One. Dinsdag was de eerste doorloop en
het was wel even wennen voor
de deelnemers: de grote ruimte
van de sporthal en dan met meer

dan 250 kinderen, dat is een hele
grote groep. Maar het ging heel
erg goed. Musicalsterren Frans
Schraven en Maud kwamen ook
langs die dag, om de leerlingen
advies te geven.
LEF geeft kinderen de kans om
zich te laten inspireren door
zang en dans. Je fysieke mogelijkheden onderzoeken, ontdekken hoe jij je kunt uitdrukken
maar ook: elkaar beter leren ken-

nen en samen naar een voorstelling toewerken. En dat ging dinsdag prima. Na de eerste onwennigheid lieten de musicalsterren in wording zien, dat ze wisten wat ze moesten doen, ze waren tekstvast en steeds op tijd en
vooral: ze hadden er ontzettend
plezier in. Het belooft straks een
geweldige voorstelling te worden. Kaarten zijn te reserveren
via 0255-515789. (Carla Zwart)

Geslaagde niertransplantatie

Het gaat goed met
Marja en haar vader
IJmuiden - De familie Krabbendam kan weer opgelucht
ademhalen. Na een geslaagde niertransplantatie, waarbij
Marja van der Wulp-Krabbendam een nier aan haar vader
Frits Krabbendam afstond, zijn
de twee weer thuis in IJmuiden. De artsen beschouwen
de niertransplantatie als geslaagd.
Marja van der Wulp-Krabbendam is redactiemedewerkster bij
De Jutter en De Hofgeest. Vorig
jaar werd voorzichtig gesproken
over een mogelijke niertransplantatie van haar vader die een nierziekte heeft, de Ziekte van Berger.
Omdat zijn nierfunctie minder dan
11 procent was, kwamen dokters
met het voorstel van een niertransplantatie. ,,Bij nierdialyse of
buikspoelen zou zijn conditie verder achteruit gaan, dat wilden we
voor zijn’’, zegt Marja. Binnen de
familie werd bekeken of iemand
een nier wilde afstaan. Dochter
Marja kwam naar voren als meest
geschikt. Na enig nadenken besloot Marja een nier aan haar vader af te staan.
Op woensdag 1 juni werden de
twee in het LUMC geopereerd.
Marja was eerst aan de beurt.
Na een toch wat onrustige nacht
werd ze om tien over half acht ‘s
morgens naar de operatiekamer
gebracht. Haar vader liep zo ver
mogelijk met haar mee en ze gaven elkaar een stevige knuffel.
,,Pas op dat moment stond het
vast dat de transplantatie doorging’’, vertelt Marja. ,,Ik was licht
verkouden en mijn vader had een
hoog kaliumgehalte, allebei redenen waarom het niet door zou
kunnen gaan.’’ Maar dat gebeurde niet. Een paar uur na Marja werd haar vader naar de operatiekamer gereden. Even na
12 uur werd Marja alweer wakker. ‘Nu ben ik mijn nier kwijt’,
was haar eerste gedachte. ‘En nu
wordt mijn vader geopereerd’, was
de tweede. Daarna kwamen toch
wat tranen. Marja mocht op de
uitslaapkamer met een telefoon
van het ziekenhuis naar huis bellen. Daar ontstond direct conster-

natie omdat er vanuit Leiden met
een onbekend nummer werd gebeld. ,,Maar ik kon ze gauw kalmeren dat het met mij in ieder geval goed ging.’’ De artsen hadden
Marja al verteld dat haar linkernier was verwijderd en dat alles
goed was gegaan. Toen was het
nog wachten tot haar vader uit de
operatie kwam. Aan het einde van
de middag kwam ook daar het
verlossende woord dat alles goed
was gegaan. Bovenstaande foto
werd vlak na de operatie gemaakt.
Zowel Marja als haar vader hebben nog wel wat tijd nodig om te
herstellen. Maar de eerste metingen zijn bemoedigend. De nieuwe
nier functioneert goed. En hoewel
beiden nog wel erg moe zijn, gaat
het nu al de goede kant op. Na de
operatie had Marja nog wel wat
last van de ‘naweeën’, maar op zaterdag mocht ze weer naar huis.
En dinsdag ging Marja samen met
haar man en moeder haar vader
Frits ophalen uit het ziekenhuis.
,,Het is alleen jammer dat mijn
vader nu geen haring mag’’, zegt
Marja met een lach.
,,Hij is er dol op, maar mag voorlopig nog geen rauwe vis of rauw
vlees eten. Ook moet zijn omgeving zo steriel mogelijk zijn en
mag hij het eerste half jaar niet
naar het buitenland. Allemaal om
te voorkomen dat hij een ontsteking krijgt. Ook zal hij zijn hele leven medicijnen moeten nemen tegen afstoting van de nier. Er bestaat altijd een risico dat de nier
wordt afgestoten, maar die kans is
minder als het een nier is van een
familielid. Maar we zijn allemaal
ontzettend blij dat het allemaal zo
goed is verlopen en hopen dat alles goed blijft gaan.’’
Tenslotte wil Frits Krabbendam
zelf ook nog iets kwijt: ,,Zondag
18 juni is het vaderdag. Ik heb
van mijn hele familie een prachtig vaderdagcadeau gekregen in
de vorm van deze nier. Natuurlijk wil ik Marja bedanken, maar
daarnaast ook mijn hele familie, want ook voor hen heeft deze niertransplantatie consequenties. We hebben het samen als familie gedaan. En daar ben ik heel
blij om.’’ (Karin Dekkers)

Kampioenen in Velsen
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Stormvogels D1 - Zaterdag 7 mei is Stormvogels D1 kampioen geworden van de
Hoofdklasse A. Na een loodzwaar seizoen wisten zij de spannende competitie met Volendam D2 in hun voordeel te beslissen.

LTC de Heerenduinen Dames 1, is in de tweede klasse kampioen geworden. Monique van de Velde, Ingrid Runneburg, Angeliek Schotvanger, Renate van den Berg en
Jeanette Wester nemen er een glaasje bubbels op.

LTC Hofgeest jongens tot en met 12 jaar. Pas 10 jaar en toch al kampioen: Max,
Rebel en Koen

Zaterdag Hofgeest heren 4 (vijfde klasse) is, na een hoogte trainingsstage in Oostenrijk en een knappe 6-0 op Haarlem, kampioen geworden. Team: Jos Vergers, Richard Zwetter, Siegfried Weyprecht, Jan Opdam en Eric Buurman (Jetse Hartmans
niet op de foto)

DKV D1 is zaterdag 21 mei veldkampioen korfbal 2011 geworden. Een prachtig resultaat!

LTC de Herenduinen Dames 4 werd kampioen in de derde klasse donderdagcompetitie. Dineke Maasland, Anneke Reker, Hennie Blok, Marjan Dekker, Yvonne Hoek
en Paula Cheret zijn in de bloemetjes gezet.
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OV-Chipkaart informatie
voor 55-plussers
Nog voor de zomer verdwijnt
de strippenkaart definitief uit
Noord-Holland. U heeft dan een
OV-chipkaart nodig om te reizen
met het openbaar vervoer.
De provincie Noord-Holland organiseert speciaal voor 55-plussers
binnen de gemeente Velsen en Beverwijk een informatiebijeenkomst
over het gebruik van de OV-chipkaart.
Bent u 55-plusser en geïnteresseerd

in de OV-chipkaart, kom dan langs
in de burgerzaal van het gemeentehuis van Velsen op donderdag 16 juni 2011 van 14.00 tot 16.00 uur. De
burgerzaal is open vanaf 13.30 uur,
ingang Plein 1945. Toegang is gratis.
Aanmelding op volgorde van binnenkomst met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vóór
uiterlijk 14 juni 2011 via communicatie@velsen.nl of 0255-567200. Er
is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kennisrijk werken in Velsen anno nu

Innovatief bedrijf
vestigt zich in Velsen
Een strategische locatie, de infrastructuur en het arbeidspotentieel – om die redenen kiest Airborne International, een hoog-innovatief bedrijf in composietproducten, voor Velsen. Het gemeentelijk
ondernemersloket heeft daar een
belangrijke faciliterende rol in gespeeld.

Raad bestaat tien jaar

Jubileum Cliëntenraad
Kortere beslistermijnen voor
bijstandsaanvragen, begrijpelijker beleid, invoering van tevredenheidenquêtes: dit zijn een
paar punten die de Cliëntenraad
Velsen de afgelopen tien jaar
heeft bereikt.
De Cliëntenraad Velsen heeft zondag 5 juni haar tienjarig bestaan gevierd. Deze raad vertegenwoordigt
de klanten van de afdeling Sociale
Zaken. Na de opening hield de wethouder Sociale Zaken, Arjen Verkaik, een toespraak waarin hij zijn
waardering uitsprak voor de wijze
waarop de cliëntenraad als kritisch
klankbord fungeert. De bezoekers
konden naast een bezoek aan de in-

formatiemarkt, ook genieten van een
optreden van de band Full Count.
Om bezoekers in te lichten over hun
dienstverlening en producten waren
daar medewerkers van de Formulierenbrigade, de Sociaal Raadslieden,
Vluchtelingenwerk, de Gemeente Velsen, de Cliëntenraad en kringloopwinkel de Kring aanwezig.

Airborne is gevestigd in het voormalige pand van Fokker aan de Laan van
Ypenburg in Den Haag.

Airborne heeft zich - sinds de oprichting in 1995 - ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van
hoogwaardige kunststoffen. Het bedrijf ontwikkelt en produceert composiet producten voor met name de
luchtvaart, ruimtevaart, astronomie,
olie- en gas en hoogwaardige machine
industrie.

De gemeente Velsen is blij met de
komst van dit bedrijf. Airborne International levert direct 75 arbeidsplaatsen op met een verwachte groei op
korte termijn naar 150. Met name de
toepassingen in de offshore en overige mogelijke nautische toepassingen
zijn voor IJmuiden/Velsen zeer interessant. Het innovatieve karakter ervan past naadloos in de Visie op Velsen 2025: kennisrijk werken in Velsen.
En het bedrijf draagt bij aan de profilering van IJmuiden als interessante
vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven en offshore bedrijvigheid.

Airborne heeft de ambitie topspeler te
worden in Europa op het gebied van de
ontwikkeling en productie van composiet componenten voor industriële toepassingen. Het innovatieve karakter van het bedrijf heeft reeds geresulteerd in diverse prijzen, zoals
de IRO innovatieprijs van de associatie van Nederlandse olie gas bedrijven. Het hoofdkantoor en grootste engineering- en productiefaciliteit van

De provincie Noord-Holland was bereid om 50.000 euro te investeren als
de gemeente Velsen eenzelfde bedrag
kon bijdragen. Om de hierboven genoemde redenen was Velsen daartoe
bereid. Mede daardoor wordt het voor
Airborne International makkelijker
om de vestiging te realiseren. Velsen
betaalt de kosten uit de reguliere begroting van de afdeling Economische
zaken.

Stadhuis maandag gesloten
Het stadhuis is op maandag 13 juni gesloten (Tweede Pinksterdag)
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Evenementen in Velsen
• 11 juni Beeckestijnpop in Velsen-Zuid (foto)
• 12 juni: Braderie IJmuiden aan Zee, Kennemer Boulevard
• 17 t/m 19 juni: Dorpsfeest Velsen-Noord
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Kunstwerk Keerzijde
Het kunstwerk Keerzijde markeert sinds vorige week de
plek waar de Scheybeeck en de
nieuwe provinciale weg kruist
(N197). Het kunstwerk is van
Paul de Kort. Van oudsher is de
Scheybeeck de grens tussen Velsen en Beverwijk. De Keerzijde
ligt precies voor de helft in Velsen en voor de helft in Beverwijk.

Informatieavond werkzaamheden Velsen-Zuid
Op donderdag 23 juni organiseert de gemeente Velsen een informatie- en inspraakavond over
de werkzaamheden aan een deel
van de straten in Velsen-Zuid. Deze avond vindt plaats in de brandweerkazerne aan de ’s Gravenlust
en duurt van 19.30 tot 22.00 uur.
De werkzaamheden zijn gepland voor
de Meervlietstraat (oostelijk van ’s
Gravenlust), Oosteinderweg, Velserdijk (oostelijk van ’s Gravenlust),
Krommeland, ’t Roode Hart, De Merkis, ’t Kaetie, en Lizenstrate. De avond
begint met een informeel gedeelte
waarin een toelichting wordt gegeven
op de voorgenomen plannen. U heeft
dan ook de gelegenheid tot het stellen

van vragen. Na de pauze volgt het formele gedeelte, waarin u de gelegenheid heeft officieel te reageren.
Het inspraakdocument en de presentatietekeningen ‘Herinrichting Meervlietstraat e.o.’ liggen tot en met 8 juli 2011 ter inzage bij de receptie van
het stadhuis en zijn ook te vinden op
www.velsen.nl. Schriftelijke reacties kunnen tot en met 8 juli worden
gestuurd naar het college van burgemeester en wethouder, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.
Zowel van de mondelinge als van de
schriftelijke reacties wordt verslag
gedaan. Daarna vindt nadere besluitvorming plaats.

De Scheybeeck is van oudsher de
grens tussen de gemeenten Velsen
en Beverwijk. Het kunstwerk De
Keerzijde markeert de plek waar de
Scheybeeck en de N197 elkaar kruisen. Metalen strips liggen evenwijdig aan elkaar en aan weerskant van de weg, maar haaks op de
stroomrichting van de Scheybeeck.
In de strips wordt met tekst verwezen naar twee gedichten, die uit
dit beeklandschap ontsproten zijn:
Gorters ‘Mei’ en Vondels ‘Beecksangh’.
De gemeenten Velsen, Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest hebben sa-

men met de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een aansluitende groenstructuur langs de binnenduinrand.
De bewoners van de IJmond kunnen hierdoor binnen tien minuten
in het groen kunnen zijn.
De nieuwe randweg om Beverwijk
ontlast de bebouwde kom van Beverwijk en Velsen-Noord waardoor de leefbaarheid van de omwonenden én de doorstroming van
het doorgaande verkeer verbeterd
zijn. Ook de bereikbaarheid en ontsluiting van Business Park IJmond,
Tata Steel en Houtwegen zijn verbeterd. Het Groen- en Waterplan
Groene IJmond heeft o.a. tot doel de
parken Westerhout, Scheybeeck en
Wijkeroogpark langs de nieuwe provinciale randweg meer met elkaar te
verbinden en aantrekkelijker te maken voor recreatie, natuur en landschapsbeleving. De Scheybeeck is
verlengd en loopt nu dwars door deze parken. In het najaar van 2011
wordt het gebied officieel geopend.
(foto: Gemeente Velsen)

Wegwerkzaamheden
route Driehuis-Santpoort
Op dinsdag 14 en woensdag 15 juni
worden tussen 18.30 en 23.00 uur
enkele (kleine) asfaltreparaties en
wegbelijningswerkzaamheden uitgevoerd op de Waterloolaan, Van
den Vondellaan en Hagelingerweg
(ten noorden van de Santpoortse Dreef ). Afgelopen najaar zijn
er op deze route wegwerkzaamhe-

den uitgevoerd. Door het vroeg invallen van de winter konden de
werkzaamheden niet worden afgemaakt. Dit gebeurt nu op dinsdag
14 en woensdag 15 juni. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden door verkeersregelaars over
één weghelft geleid. Dit kan enig
oponthoud geven op deze route

Mededelingen
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Adres

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

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

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

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

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

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

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) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

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

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

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

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- 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) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

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

Mededelingen

9 juni 2011

Raadsplein 16 juni 2011
Donderdag 16 juni 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de
gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
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Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, - dan
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

w11.000374

w11.000378

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 21.00 uur Bezuinigingen WMO
Commissieruimte 1

Sessie 2
19.30 – 21.00 uur Grote Buitendijk/Hofgeest
Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur Brede School Velsen-Noord
Inspreken tijdens de carrousel:

Over alle agendapunten kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag
15 juni 16.00 uur aanmelden bij de Griffie,
tel. (0255) 567 502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan
schriftelijk een reactie worden gegeven.
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email:
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Raadsvergadering - aanvang 21.30 uur
Raadzaal
Punt Onderwerp

1
2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

Opening
Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners*
- vragen raadsleden
Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 19 mei 2011
- besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 2011
Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Kort debat, gevolgd door besluitvorming
Beschikbaar stellen middelen uit ReinUniegelden
t.b.v. revitalisatie sportpark Rooswijk
Besluitvorming
Jaarrekening en jaarverslag 2010 gemeente Velsen
Verklaring van geen bezwaar inzake herziene
Algemene Verordening Recreatieschap
Spaarnwoude
Jaarrekening 2010 en Begroting 2012
Recreatieschap Spaarnwoude
Jaarstukken Milieudienst IJmond
Subsidieverordening Monumenten Velsen
Advies commissie Bezwaarschriften inzake het
bezwaar van de heer N.J.J. Waasdorp, gericht
tegen het raadsbesluit van 30 september 2010,
nummer R10.090.
Jaarrekening 2010 De Meergroep
Samenwerking Werkplein IJmond
Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond
Jaarrekening 2010 Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied
Sluiting

* Agendapunt 2:
raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden.
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere
actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van
de raadsleden te brengen.

w11.000384

w11.000383

w11.000382

w11.000381
Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de
mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de
woensdag vóór de raadsvergadering.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn
voor de raad.
Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website www.velsen.nl
Op de website en bij de receptie evenals de
bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, 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

w11.000380

w11.000379

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende
aanvragen dienen te beslissen verlengd met zes weken:
w11.000296

w11.000288

w11.000272

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
w11.000299
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 30 mei tot en
met 3 juni 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w11.000377

w11.000376

w11.000375

Brederoodseweg 17 Santpoort-Zuid
het slopen van een woning,
het oprichten van 3 woningen en het
kappen van 19 bomen (30/05/2011)
Dr. Kuyperlaan 22 Velsen-Zuid
het kappen van 2 dennen
(30/05/2011)
Trompstraat 208 IJmuiden
melding brandveilig gebruik
(30/05/2011)

Driehuizerkerkweg 200 Driehuis
het wijzigen van de voorgevel van een
woning (30/05/2011)
Van der Zwaagstraat 1 IJmuiden
het plaatsen van 3 ramen in de zijgevel en het wijzigen van de achtergevel (gemeentelijk monument)
(31/05/2011)
Willem de Zwijgerlaan 56 SantpoortZuid
het kappen van een boom
(01/06/2011)
Wulverderlaan 1 Santpoort-Noord
het verbouwen van een woning tot
hospice (01/06/2011)
Kerkweg 42 Santpoort-Noord
het kappen van 1 kastanje boom
(01/06/2011)
Da Costalaan 5 Driehuis
verbouwing winkelruimte tot
appartement (01/06/2011)
Seinpostweg 19 IJmuiden
vervangen van gevelbekleding
hoogbouw wand (01/06/2011)
Reijndersweg ong., Velsen-Noord
aanleg haakse parkeervakken i.p.v.
huidige parkeervakken (01/06/2011)

Amsterdamseweg 47 Velsen-Zuid
het oprichten van 2 bergingen
en het legaliseren van 1 berging
(16/04/2011)
Aletta Jacobsstraat 22 Velserbroek
het vestigen van een logeerhuis
(13/04/2011)
Kerkenmaaijerskamp 2 Velserbroek
het vervangen van een erfafscheiding
(11/04/2011)
Sparrenstraat 5 IJmuiden
het veranderen van de voorgevel van
een woning (19/04/2011)

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

Mededelingen
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Verleende omgevingsvergunningen

w11.000120

w11.000127

w11.000265

w11.000276

Steigerweg 5 IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsgebouw
(31/05/2011)
Reyndersweg 2, Velsen-Noord
plaatsen unit t.b.v. IJmuider
Reddingsbrigade (31/05/2011)
paraplusloopvergunning
SL-23-2010 t/m SL-32-2010
verlengen paraplusloopvergunning
voor 5 jaar (SL-23-2010 t/m
SL-32-2010) (31/05/2011)
Stelling 40 Velsen-Zuid
vervangen oude woonark voor een
nieuwe (31/05/2011)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure - ontwerpweigering aanvraag om omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning te weigeren
voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld
in artikel(en) 2.10 lid 1 onder c en lid 2 jo 2.12 lid 1
onder a onder 3e Wabo voor:
W11.000046

Celsiusstraat 29 IJmuiden
verbouwen bedrijfsruimte tot woning

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
• Het bouwen van een bouwwerk;
• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met een bestemmingsplan of een voorbereidingsbesluit.
Het ontwerpbesluit en de overige bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor eenieder ter
inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering:
van 10 juni tot 22 juli 2011. Gedurende de termijn
van inzage kan eenieder schriftelijke of mondelinge
zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de
afdeling Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te
IJmuiden. Uw zienswijzen dient voorzien te zijn
van uw naam en adres, de datum, het ontwerpbesluit
waarop de zienswijzen betrekking heeft en de
redenen van uw zienswijzen.
Uitgebreide voorbereidingsprocedure - ontwerpweigering aanvraag om omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning te weigeren
voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld
in artikel(en) 2.10 lid 1 onder c en lid 2 jo 2.12 lid 2
Wabo voor:

W11.000147

Reyndersweg 2a Velsen-Noord
het oprichten van een partytent voor
vijf jaar in de maanden mei-juli
De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
• Het bouwen van een bouwwerk;
• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met een bestemmingsplan of een voorbereidingsbesluit.
Het ontwerpbesluit en de overige bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor eenieder ter
inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering:
van 10 juni tot 22 juli 2011. Gedurende de termijn
van inzage kan eenieder schriftelijke of mondelinge
zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de
afdeling Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te
IJmuiden. Uw zienswijzen dient voorzien te zijn
van uw naam en adres, de datum, het ontwerpbesluit
waarop de zienswijzen betrekking heeft en de
redenen van uw zienswijzen.
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor ondergenoemde activiteiten.
De ontwerpomgevingsvergunning ligt gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering: van 18 maart tot 29 april 2011.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient voorzien te zijn van uw naam en adres,
de datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen.
De activiteiten betreffen:
w11.000197
Rijksweg 130 Velsen-Zuid
renovatie van het Koetshuis Zuid/
Beeckestijn (rijksmonument)
(08/03/2011)
w11.000198
Rijksweg 136 Velsen-Zuid
renovatie van het Koetshuis Noord/
Beeckestijn (rijksmonument)
(08/03/2011)

i11.002984

i11.004825

i10.008650

Lange Nieuwstraat, Marktplein en
Plein 1945 Ijmuiden
Halloweenmarkt op 30 oktober 2011
verzonden op 6 juni 2011
Vestingplein Velserbroek
Midsummernightfestival op 24 juni
2011, verzonden op 6 juni 2011
Winkelcentrum en Vestingplein,
Velserbroek
Smartlappenfestival op 25 juni 2011,
verzonden op 6 juni 2011

Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken
na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft
(de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester).
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet
het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn
ter post worden bezorgd aan het adres Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na aﬂoop van
de termijn is ontvangen. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en voorzien van:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektronische weg, kunt u gebruik maken van het hiervoor
bestemde elektronische formulier op onze website
www.velsen.nl. Dit formulier werkt alleen in combinatie met het inloggen via DigiD. Ook hier geldt dat
het bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken
moet zijn ontvangen.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet.

Evenementen

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat u ook bezwaar heeft aangetekend.

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren van een evenement:
i11.003260
Lange Nieuwstraat en Plein 1945
IJmuiden
Jaarmarkt op 25 september 2011,
verzonden op 6 juni 2011.

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

