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Beekvlietschool 
districtskampioen
Velserbroek - De meisjes van 
groep 5/6 van de Beekvlietschool  
speelden op 6 juni in Nieuwe-
gein de finale schoolvoetbal van 
district West 1. Zij moesten het 
opnemen tegen de kampioenen 
van Noord-Holland en Utrecht. 
De meisjes begonnen goed en 
wonnen de eerste drie wedstrij-
den met 4-0, 7-0 en 4-0. De laat-
ste wedstrijd mocht zelfs verlo-
ren worden van de Flevopark-
school uit Amsterdam, maar de 

meisjes wilden in stijl afsluiten. 
Zo werd ook de vierde wedstrijd 
gewonnen met 6-0. Dit betekent 
dat de Beekvliet zich kampioen 
mag noemen van district West 1. 
Helaas kunnen zij zich niet me-
ten met de kampioenen van de 
andere vijf districten, omdat de 
KNVB deze bij de meisjes 5/6 
nog niet organiseert.  Eigenlijk  
horen ze bij de beste zes scho-
len van Nederland. En dat is een 
prestatie van formaat.

Laagvliegen in Velserbeek
Velsen-Zuid - Spectaculaire spelonderdelen en sportieve bedrijventeams trokken zaterdag duizenden 
mensen naar de Highland Games in Park Velserbeek. Rotary Club Velsen organiseert dit evenement el-
ke twee jaar om geld bijeen te brengen voor diverse goede doelen. Teamgeest en lol zijn voor de teams 
reden om mee te doen aan dit feestje dat voor de deelnemers pas om middernacht eindigde. Om mee te 
doen aan de vaak uitdagende onderdelen van de Highland Games moest men af en toe best even slik-
ken. Op de foto het team van de Rabobank, waarvan de kogelstoter dan wel laagvliegt, maar eigenlijk 
zijn alle teams die meedoen hoogvliegers! (Karin Dekkers) Zie het verslag elders in deze krant. 

Velsen - De Partij Voor de Vrij-
heid van Geert Wilders heeft in 
Velsen de meeste stemmen ge-
kregen. Bij de verkiezingen voor 
het Europees parlement stem-
de 21,3 procent van de Velse-
naren op de PVV. Dat zijn 3.737 
stemmen. Tweede partij werd 
het CDA met 15,4 procent, ge-
volgd door de PvdA met 14 pro-
cent, D66 met 11,7 procent en 
VVD met 11,6 procent. In totaal 
gingen 17.670 Velsenaren stem-
men. Dat komt neer op 34,5 pro-
cent van de kiesgerechtigden. 
Burgemeester Cammaert, kandi-
daat voor het CDA, behaalde in 
Velsen 872 voorkeursstemmen. 
Vandaag wordt duidelijk of hij 
gekozen is in het Europees par-
lement.

PVV grootste 
partij in Velsen

Zaterdag 13 juni
Landgoed Beeckestijn

www.beeckestijnpop.nl

Onduidelijkheid over 
aanrijding in Santpoort
Santpoort-Noord - De politie 
kreeg vorige week donderdag 
omstreeks 17.00 uur een melding 
dat er, na een aanrijding op de 
Hagelingerweg, onenigheid tus-
sen twee bestuurders was ont-
staan. Er was slechts materiële 
schade.
Het was niet geheel duidelijk wie 
er nu precies gereden had in een 
van de betrokken auto’s. De ei-
genaar van de auto, een 48-ja-
rige inwoner van Haarlem, ver-
klaarde dat een werknemer van 
hem zou hebben gereden. 
Een getuige van de aanrijding 
wist te vertellen dat hij had ge-

zien dat de eigenaar op het mo-
ment van de aanrijding achter 
het stuur. Zowel de eigenaar als 
de aangewezen bestuurder, een 
19-jarige man uit Amsterdam, 
moesten mee naar het politie-
bureau. De eigenaar bleek teveel 
gedronken te hebben.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl
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www.groenrijksantpoort.nl
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LCD schermen
stuntprijzen, nieuwe 
sortering LED-tv’s

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!

Zoek je een
vakantiebaan
in de zorg??

bel ons

(023) 5 100 300
of kijk op

www. FlexiCura.nl





Beachparty!
Zaterdag 4 juli 2009

www.muziekenmeer.nu

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Kijk op www.Oesterholt.nl
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Gulle giften
voor voedselbank
IJmuiden - Zaterdag stonden 
vijf medewerkers van de voed-
selbank de hele dag in de win-
kel van Albert Heyn. Zij vroegen 
de mensen, die boodschappen 
gingen doen, iets extra’s te ko-
pen voor de voedselbank. Hier 
werd royaal op ingegaan. Voor-
al houdbare artikelen waren zeer 
gewild. Elke vrijdag ontvangen 
mensen die afhankelijk zijn van 
de voedselbank een pakket, de 
artikelen daarin worden aange-
leverd vanuit Amsterdam. Dat 
zijn voornamelijk zuivelproduc-
ten, groente en fruit, De pakket-
ten worden uitgedeeld in buurt-
centrum de Brulboei en de Lau-
rentiuskerk.
,,Vooral dingen als koffie, be-
schuit en rijst krijgen we van-
daag. Die zijn houdbaar en dan 
kunnen we het spreiden’’, zegt 
medewerker Jaap. ,,Om de week 
ontvangen mensen artikelen zo-
als shampoo en tandpasta. Soms 
krijgen we ook geld, daarvan ko-
pen we een extraatje voor de 
kinderen.’’ Hij merkt het resul-
taat van de televisie-uitzending 

van de familie Froger, die daarin 
aandacht vroeg voor de voedsel-
bank: ,,Het heeft de drempel la-
ger gemaakt. Het kan ons door 
onvoorziene omstandigheden 
allemaal overkomen, niemand 
vraagt hierom.’’ 
Dat zegt ook een echtpaar, dat 
boodschappen doneert en ge-
vraagd wordt naar hun motiva-
tie: ,,Omdat het moet, het is ge-
woon nodig.’’ Albert Heyn2 ver-
leende medewerking door diver-
se houdbare artikelen in de aan-
bieding te doen. Halverwege de 
middag komt de bedrijfsleider 
melden dat die artikelen uitver-
kocht zijn, maar dat hij daarvoor 
in de plaats artikelen van eigen 
merk neergezet heeft. Een man 
brengt wat potten met groen-
te, een vrouw overhandigd een 
tas met beschuit en potten pin-
dakaas en jam. Een man die wat 
boodschappen komt inleveren 
geeft zijn dochter geld en zegt: 
,,Koop jij even een daklozen-
krant, dan hebben we onze goe-
de doelen voor vandaag weer 
gehad.’’ (Carla Zwart)

Auto raakt in slip
Santpoort-Noord - Een automobilist is donderdagavond rond 20.30 
uur in de slip geraakt op de A208 in Santpoort-Noord. De bestuurder 
nam de afslag Velserbroek en botste in de vangrail. Hij raakte licht-
gewond en moest voor onderzoek mee naar het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk. Zijn auto was na de slippartij zwaar beschadigd, 
evenals de vangrail en de boom die daarachter stond. Rijkswater-
staat en de politie hebben de afslag enige tijd afgesloten. (foto: Mi-
chel van Bergen)
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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
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
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 bereik-
baar 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 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 
0255-514229.
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, Ge-
dempte 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) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
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-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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‘Slumdog Millionaire’ 
draait in Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 16 en 
woensdag 17 juni om 20.30 uur 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 2577 in IJmuiden de 
film ‘Slumdog Millionaire’.
De 18-jarige Jamal, een wees 
uit de sloppenwijken van Mum-
bai, staat op het punt om 20 mil-
joen roepie te winnen in de In-
diase versie van het programma 
‘Weekend Miljonairs’. 
Hij is nog maar één vraag van 
de overwinning verwijderd, wan-
neer de politie hem aanhoudt op 
verdenking van vals spel. Hoe 
heeft zo’n ongeletterd straat-

joch het tot de finale geschopt? 
De film toont Jamals leven in de 
straten van Mumbai als een dui-
zelingwekkende rit in een acht-
baan en laat zien dat list een ver-
eiste is om te overleven in een 
wereld waarin niemand te ver-
trouwen is. 
In flashbacks zien we hoe Jamal 
opgroeit in armoede, hoe hij be-
gint te dromen van rijkdom, en 
hoe hij het meisje ontmoet van 
wie hij, via de televisie, het hart 
wil terugveroveren. En hoe het 
kan dat hij op alle vragen het 
antwoord weet.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘slumdog millionaire’ op 
16 en 17 juni 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Huisdier chippen 
tijdens Chipmaand
Regio - De Dierenbescher-
ming organiseert in samenwer-
king met een groot aantal die-
renartsen, het dierenasiel en de 
dierenambulance in de regio 
IJmond een chipactie. De laat-
ste twee weken van juni krijgen 
huisdiereigenaren korting op het 
plaatsen van een chip. Dankzij 
zo´n onderhuidse chip kunnen 
vele dieren snel weer met hun 
eigenaar herenigd worden.
Nog ieder jaar raken meer dan 
30.000 dieren in Nederland ver-
mist en belanden als zwerfdier 
in het asiel. Gelukkig vinden 
drie op de vier honden uiteinde-
lijk weer hun baasje terug, veel-
al dankzij hun chip. Helaas zijn 
katten veel minder vaak gechipt 
en komt slechts één op de acht 
katten weer terug bij zijn eigen-
lijke baasje. 
In de periode van maandag 15 
juni tot en met dinsdag 30 juni 
doen vele dierenartsen, het die-
renasiel en de dierenambulance 
in de regio IJmond mee aan de 
chipactie waardoor huisdierei-
genaren korting krijgen op het 
plaatsen van een chip. Huisdie-
reigenaren kunnen van te vo-
ren een afspraak maken met de 
dierenarts, het dierenasiel of de 

dierenambulance. Het is belang-
rijk om het dierenpaspoort mee 
te nemen en na het chippen het 
chipnummer en eigen gegevens 
te registreren bij een centrale 
databank. Met de chipactie wil 
de Dierenbescherming huisdie-
reigenaren stimuleren om hun 
dier te laten chippen. Dieren met 
een chip kunnen beter en sneller 
met hun baasje herenigd worden 
en verblijven daardoor minder 
lang in het asiel. Meer informatie 
over de chipactie is te vinden op 
www.chipjedier.nl en www.die-
renbeschermingnhn.nl.
De volgende instanties doen 
mee aan de kortingsactie: - Die-
renambulance Velsen in IJmui-
den (0255- 533 239), Dierenart-
senpraktijk Santpoort in Sant-
poort-Noord (023-5382818), 
Dierenartspraktijk In de IJmond 
in IJmuiden (0255-511236), Die-
renartsenpraktijk Kennemerlaan 
in IJmuiden (0255-516211), Die-
renartsenpraktijk Velserbroek in 
Velserbroek (023-5390068), Dier 
Medisch Centrum Kennemerland 
in Velserbroek (023-5384444), 
Dierenambulance Kennemerland 
in Heemskerk (0251-215454), 
Dierenkliniek Büllerlaan in Be-
verwijk (0251-254254).

Laatste concerten
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Als de Rus-
sische zangeres Olga Zinovieva 
op vrijdag 12 juni om 20.15 uur 
de aria’s van Mozart en Donizet-
ti in ’t Mosterdzaadje laat horen, 
is dat voor deze jonge, zeer veel 
belovende sopraan de zesde uit-
voering. 
Zij was nam deel aan de  Rot-
terdamse operadagen.  Olga Zi-
novieva vormt samen met de 
Wit-Russische pianist Sergey 
Smirnov het So-Duo. Voor de 
pauze soleert deze kleine Horo-
witz met 6 Preludes van Rach-
maninov en drie stukken van 
Tchaikovsky. Hem op het lijf ge-
schreven. 
Op zondag 14 juni om 15.00 uur 
wordt het concertseizoen van 
’t Mosterdzaadje feestelijk af-
gesloten met een optreden van 
het zigeunerorkest Bagdalo. De-
ze naam betekent in Romani zo-
veel als ‘geluk’ en daar kan nie-

mand nooit genoeg van hebben. 
Op het programma  staat zigeu-
nermuziek uit Roemenië en Hon-
garije, maar ook gipsy jazz, Rus-
sische tango’s, Jiddische liedjes, 
eigen composities en Servische 
deuntjes. 
Het wordt wellicht een beetje 
dringen op het podium, want  de 
zes musici nemen allen een in-
strument mee. 
Bagdalo bestaat uit de in Sant-
poort wonende violiste Hester 
Ingen Housz - viool en haar part-
ner de cymbalist Reinier Hille Ris 
Lamber Na dit feestelijk concert 
beginnen pas weer in septem-
ber de concerten in ’t Mosterd-
zaadje.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord  023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. 
Bijdrage wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Open dag Kuba Moskee
IJmuiden -  Zondag 14 juni zet 
de Kuba Moskee haar deuren 
open voor het publiek. Het be-
stuur van de moskee organiseert 
de open dag jaarlijks om de be-
volking van Velsen en omgeving 
te informeren en ervaringen uit 
te wisselen over religie en cul-
tuur. 
Vandaag de dag is het onderwerp 
Islam actueel en zullen de imam 
en het bestuur van de moskee 
proberen alle vragen vanuit het 
publiek, te beantwoorden. 

Op de dag zelf bestaat er de mo-
gelijkheid deel te nemen aan een 
rondleiding, waarbij er tussen-
tijds vragen gesteld kunnen wor-
den. Na de rondleiding staat er 
koffie en thee klaar met heerlij-
ke zoetigheden en hapjes. Er zal 
tevens een informatiestand aan-
wezig zijn, met informatieboek-
jes die gratis mee te nemen zijn. 
Iedereen is van harte uitge-
nodigd om zondag bij de Ku-
ba Moskee aan de Planetenweg 
binnen te lopen.

Ivo Opstelten in Velsen
Velsen - Op woensdag 17 juni 
komt Ivo Opstelten naar Velsen 
om over de liberale boodschap 
in het VVD-programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen te 
spreken. Tevens zal de actuele 
landelijke politiek aan bod ko-
men. Er zal ruime gelegenheid 
zijn voor discussie met de zaal.
De avond zal worden geleid door 
Laila Driessen, statenlid voor 
de VVD. De VVD wil met deze 
avond een start maken om nog 
nadrukkelijker met meer inwo-
ners in contact te komen, om 

goed te inventariseren wat  be-
langrijk wordt gevonden in za-
ken die spelen in ondermeer de 
directe leefomgeving, voor het 
programma voor de verkiezingen 
van de gemeenteraad in 2010.
Ideeën aan- of opmerkingen 
kunnen ook worden gemaild 
naar m. vande.bunt@hotmail.
com.
De avond is openbaar en voor ie-
dereen toegankelijk. Locatie: de 
Theeschenkerij, Velserbeek 3 in 
Velsen-Zuid. Zaal open om 19.45 
uur, aanvang 20.15 uur.

Formulieren-
brigade
Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor deel-
name aan Sociaal Culturele Ac-
tiviteiten. De gemaakte kosten 
moeten wel aangetoond kun-
nen worden. Mensen van 65 jaar 
of ouder hoeven de kosten niet 
aan te tonen. Formulierenbriga-
de Velsen, Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gbouw De 
Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden. 
Op werkdagen bereikbaar tus-
sen 09.00 en 17.00 uur op 0255-
533885 of formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. Bij mensen 
die graag hulp willen maar niet 
mobiel zijn komt de Formulieren-
brigade thuis.

Velsen 
Centraal 
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrij-
dag 12 juni starten afwisselend 
twee programma’s, die de ge-
hele week iedere dag uitgezon-
den worden. Komende week zijn 
de fractievoorzitters van de PvdA 
en Velsen Lokaal en een raads-
lid van de LGV van de gemeen-
teraad van Velsen de studio-
gasten. In het andere program-
ma interviewt eindredacteur Jac. 
Zuurbier drie bestuurleden van 
de Harddraverijvereniging Sant-
poort en Omstreken.

Vespers 
Driehuis - Zondagavond 14 juni 
verzorgt de Engelmundus Can-
torij in de Engelmunduskerk in 
Driehuis om 19.15 uur een Ves-
pers naar Engelse traditie. Voor-
ganger is pastor Peter de Jong. 
De Engelmundus Cantorij Drie-
huis staat onder leiding van  di-
rigent en organist Joop Heere-
mans.

IJmuiden - Zaterdag 13 ju-
ni wordt in het Witte Theater 
het Korenfestival ‘Velsen Zingt! 
gehouden van 14.15 tot 21.30 
uur.  De toegang is gratis. Wet-
houder Ineke Edzes-Altena van 
Kunst en Cultuur zal het festi-
val om 14.20 uur openen. De vol-
gende koren zullen optreden: 
om 14.30 uur het Velser Senio-
renkoor ‘Vitaal’; 15.00 uur Ge-
mengd koor De Stem des Volks;    
15.30 uur Shantykoor ’t Staende 
Tuygh; 16.00 uur Popkoor Deci-
bel; 16.30 uur Het SwingStation; 
17.00 uur Gemengd koor Obelisk;    
17.30 uur Gospelkoor Get Toge-
ther Again; 18.00 uur Vrouwen-
shantykoor Grace Darling; 18.30 
uur Jeugdmusicalvereniging De 
Jonge Stem; 19.00 uur Shanty-
koor Nortada; 19.30 uur Amateur 
Theater VAT ‘71; 20.00 uur Zang-
groep Voices; 20.30 uur Shanty-
men Nelson’s Blood en om 21.00 
uur De Delta Singers.

Korenfestival
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Concerto in Memoriam, 
een woord van troost
Driehuis - Een prachtig sa-
mengesteld muziekprogram-
ma, een bijzonder gedicht en 
de indringende woorden van 
Arjan Erkel van Artsen Zonder 
Grenzen vormden zondag de 
hoofdmoot van het Concer-
to in Memoriam op Begraaf-
plaats & Crematorium Wes-
terveld. Het Concerto in Me-
moriam was meer dan een 
woord van troost voor ieder-
een die een geliefde moet 
missen.

Vanwege het succes van vorig 
jaar was opnieuw het orkest Col-
la Voce uitgenodigd die met een 
zeer aansprekende muziekkeu-
ze zorgde voor veel stemming. 
In het programmaboekje dat 
een ieder ontving was veel extra 
te lezen over de muziek, de so-
lerende violist Loek Lufting, so-
praan Clara de Vries en dirigent 
Bob Berkemeier.
Dit jaar las dichter en kunstenaar 

F. Starik een eigentijds gedicht 
voor dat hij opdroeg aan een vo-
rig jaar overleden vriend. Sta-
rik is oprichter van de Poule des 
Doods in Amsterdam, een orga-
nisatie die bij eenzaam overle-
denen een voor die gelegenheid 
geschreven gedicht opdraagt.
Heel indringend en bijzonder 
was de lezing van Arjan Erkel 
die in 2002 tijdens zijn werk voor 
Artsen Zonder Grenzen in Da-
gestan, een Russische deelre-
publiek, werd ontvoerd en 607 
dagen gevangen zat. Hij vertel-
de over het vluchtelingenwerk, 
maar ook over zijn ontvoering 
en tijd als gevangene, waarin hij 
dicht bij de dood leefde. Leven 
tussen hoop en vrees, en toch 
troost vinden. Arjan Erkel onder-
vond tijdens zijn gevangenschap 
en ook na zijn vrijlating tot op de 
dag van vandaag steun en troost 
van veel mensen. Hij riep zon-
dag de aanwezigen op elkaar tot 
troost te zijn. (Karin Dekkers)

Open dag Dier Medisch 
Centrum Kennemerland
Velserbroek - Zondag 14 ju-
ni houdt Dier Medisch Centrum 
Kennemerland een open dag. 
Van 12.00 tot 16.00 uur is ieder-
een van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen voor en 
achter de schermen van de die-
renkliniek. 
Voor de kinderen is er een 
springkussen en kunnen ze wor-

den geschminkt als hun favoriete 
dier. Voor de wat oudere kinde-
ren is er een puzzeltocht. En voor 
de echte durfals kan er mee-
gekeken worden met een heu-
se operatie! Dier Medisch Cen-
trum Kennemerland is te vinden 
aan de Zadelmakersstraat 94, op 
het industrieterrein Broekerwerf 
in Velserbroek.

Veilig in de bunkers
IJmuiden - Vorige week heb-
ben vrijwilligers van de stichting 
WN2000 samen met de firma’s 
Duin en Schellinger de bunkers 
van de monumentale batterijen 
Olmen en Heerenduin beveiligd. 
Met stalen hekwerken en lui-
ken zijn verschillende gevaarlij-
ke gaten, waar een onopletten-
de wandelaar zich in had kun-
nen verstappen, afgesloten. De 
luiken en hekwerken zijn zo ge-
kozen dat zij zo min mogelijk af-
breuk doen aan de authenticiteit 
van de bunkers die als rijksmo-
nument bescherming genieten. 
De vuurleidingpost M178 van de 
batterij Heerenduin, beter be-
kend als de Autotbunker is ook 

afgesloten. Het door vandalen 
vernielde hekwerk is vervangen 
door een stalen toegangdeur. De 
stichting WN2000 zal deze bun-
ker bij de woensdagavondrond-
leidingen gaan betrekken. Plan-
nen hiertoe worden nog uitge-
werkt, onder andere zal met de 
gemeente gesproken worden 
over de toegankelijkheid. Na een 
zware storm is de entree vaak 
niet meer te bereiken door vele 
kubieke meters stuifzand.
De hele operatie is bekostigd 
door de gemeente Velsen en de 
stichting WN2000, Beheer en Be-
houd Verdedigingswerken IJmui-
den. Zie ook www.WN2000.nl.

InDeepAnDance in Noordzee
Laura viert het leven
IJmuiden aan Zee - Met een 
feest wilde ze een nare perio-
de uit haar leven afsluiten. Ze 
had het haar vrienden en haar 
moeder, die vorig jaar aan kan-
ker overleed, beloofd: ,,Als ik uit 
dit dal kom, geef ik een feest om 
het leven te vieren.’’ Terwijl Lau-
ra Brondijk (27) bezig was met 
de voorbereidingen en de lo-
catie in paviljoen Noordzee ge-
regeld had, kreeg het plan een 
grotere vlucht. Haar vriendin 
Weena de Munk (34), die als dj 
Raevin regelmatig op house-
feesten draait, nam de organi-
satie van de muziek op zich: ,,Er 
is niets op dit gebied in de om-
geving, als je housemuziek wilt 
horen moet je naar Haarlem of 
naar Amsterdam. Ik draai niet de 
harde house, maar progressive 
en trance. Met een stevige beat 
maar ook met een mooie melo-
die.’’ De opbrengst van het feest 
gaat naar het Koningin Wilhel-
mina Fonds, dat onderzoek doet 
naar de genezing van kanker. 
Naast haar moeder verloor Lau-
ra elf jaar geleden ook haar va-
der aan deze ziekte. Zo zijn voor 
haar gevoel haar ouders ook 
aanwezig. Op 4 juli, van 20.00 tot 
2.00 uur, vindt in Noordzee In-
DeepAnDance plaats.
Laura heeft ADHD, maar die 
prognose werd nooit vastgesteld. 
Een paar jaar terug kreeg ze last 
van paniekaanvallen. Twee jaar 

lang werden die zonder resul-
taat bestreden. Laura durfde de 
deur niet meer uit. Omdat be-
handeling niets opleverde, werd 
het met medicatie bestreden. 
Laura werd een zombie door al-
le medicijnen. Ze stopte er radi-
caal mee en had maanden lang 
last van afkickverschijnselen. Ze 
nam een hond uit het asiel, met 
het idee: dan moet ik de deur wel 
uit. Het beestje was ook bang op 
straat, had Laura weer. Op een 
gegeven moment las ze op Inter-
net iets over ADHD en ze wist: 
dat ben ik. Ze kreeg te veel prik-
kels binnen, kon dat niet ver-
werken. Via een coach leerde ze 
haar problemen te beredeneren, 
te luisteren naar haar lichaam, 
haar hele denkpatroon verander-
de. Na een jarenlange strijd gaat 
het nu goed met Laura: ze is rus-
tiger en volwassener geworden, 
leeft meer in het nu. Ze leert voor 
zwemlerares, geniet van haar 
dochter Bronwen en is actief op 
haar school. Ze staat aan het be-
gin van een nieuwe periode van 
haar leven en wil dat vieren met 
zoveel mogelijk mensen.
Kaarten voor InDeepAnDan-
ce op 4 juli in Noordzee kosten 
8,50 euro in de voorverkoop, 10 
euro aan de zaal. Voor kaartver-
koop en meer informatie: www.
indeepandance.raevin.nl en in-
deepandance.hyves.net (Carla 
Zwart)

Uitreiking
Opstap-
diploma’s
Velsen-Noord - Op zaterdag 13 
juni ontvangen 37 moeders met 
hun kinderen het Opstapdiplo-
ma uit handen van de wethou-
ders van de gemeenten Velsen 
en Beverwijk. Achttien vrouwen 
en hun kinderen komen uit Vel-
sen, negentien uit Beverwijk.
Dit keer is het de beurt van wet-
houder Jacqueline Dorenbos 
van Beverwijk om een toespraak 
te houden. Opstapmoeders zul-
len vertellen wat het project voor 
hen en hun kinderen heeft bete-
kend. Namens de gemeente Vel-
sen zal wethouder Annet Baer-
veldt de diploma’s uitreiken.
De organisatie van de diverse 
Opstapprojecten in de IJmond is 
in handen van Stichting Welzijn 
Velsen en Stichting Welzijn Be-
verwijk.
Opstap richt zich vooral op de 
cognitieve ontwikkeling van kin-
deren van vier tot zes jaar. In het 
project wordt er vanuit gegaan 
dat kinderen een basis kennis -
en begripsniveau nodig hebben 
om een succesvolle start te kun-
nen maken in groep 3 van de 
basisschool. Taalontwikkeling, 
het ontwikkelen van onderschei-
dingsvermogen en het leren van 
vaardigheden om problemen op 
te lossen zijn belangrijke ele-
menten  van het project. Bij de 
activiteiten zijn de moeders uit-
drukkelijk betrokken. Door Op-
stap raken zij geïnteresseerd om 
cursussen te gaan volgen of op 
een andere manier kennis op te 
doen.
Dit heeft een gunstig effect op 
de steun die zij aan hun kinde-
ren geven. De moeders komen 
eens per 14 dagen bij elkaar en 
bespreken allerlei thema’s en 
krijgen voorlichting op het ge-
bied van onderwijs, gezondheid 
en voorzieningen in Velsen. Ook 
krijgen zij thuis begeleiding van 
zogenoemde ‘buurtmoeders’.
De diploma-uitreiking vindt 
plaats op zaterdag 13 juni van 
15.00 tot 17.30 uur in buurtcen-
trum De Mel in Velsen-Noord. 
Na de diploma-uitreiking is er 
een muzikaal optreden van de 
Opstapkinderen.
Ook  zijn er allerlei creatieve ac-
tiviteiten waar kinderen aan deel 
kunnen nemen. 

Vier jongens 
aangehouden
IJmuiden - Politiemensen hiel-
den afgelopen zaterdag om-
streeks 01.30 uur op de Willems-
beekweg vier jongemannen aan. 
Het viertal, 16, 17, 19 en 20 jaar 
oud en afkomstig uit IJmuiden, 
wordt ervan verdacht een spie-
gel van een auto te hebben af-
getrapt. De verdachten zijn over-
gebracht naar het bureau en in-
gesloten voor verhoor. De ouders 
van de minderjarige verdachten 
zijn door de politie in kennis ge-
steld van de aanhouding.
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Darttoernooi 
in het Polderhuis
Velserbroek - Zaterdag 27 juni  
is in het Polderhuis een darttoer-
nooi voor iedereen vanaf 18 jaar. 
Het afgelopen jaar is het nieuwe 
dartteam, genaamd Het Polder-
huis, in de competitie Derde Di-
visie A kampioen geworden. De-
ze competitie is onderdeel van 
Dart Vereniging Kennemerland, 
met ruim 1600 leden heeft. 
De spelers en Rinus Otte van Het 
Polderhuis hebben een gezellig 
en sportief seizoen gehad. Door 
het enthousiasme voor het dar-
ten heeft men besloten het aan-
tal dartbanen van twee naar vijf 
uit te breiden. Zaalvoetballers en 
schakers  van Het Polderhuis zijn 
al vele avonden aan het darten. 
Dartteam Het Polderhuis en Ri-
nus Otte hebben daarom het ini-
tiatief genomen om een darttoer-
nooi te organiseren om verschil-
lende groepen binnen Het Pol-
derhuis samen te brengen. De 
organisatie zal bestaan uit Rinus 
Otte en Dartteam Het Polderhuis 
(captain Kees Roosloot, alias 

The Dartfather, Danny van Taar-
ling (De Koele), Marco Nuyens 
(ADHD) en Jim Otte (De Zoon 
van). Iedereen vanaf 18 jaar kan 
zich  tot 21 juni inschrijven bij de 
bar in Het Polderhuis. Het toer-
nooi wordt gespeeld door middel 
van een poule-systeem waarbij 
iedereen minimaal zes partijen 
speelt. Het inschrijfgeld bedraagt 
10 euro, inclusief een consump-
tie en hapjes. De aanvang is om  
16.00 uur. Er zijn prijzen en prij-
zengeld beschikbaar voor win-
naars en  in de verliezersronde. 
De speelwijze is 501, best of 3 
voorronde. De sponsors van dit 
toernooi zijn Otte Catering Com-
pany en M.G.N.S ecurity Int. 
Vanaf 1 september gaat Het Pol-
derhuis iedere dinsdagavond 
een dartavond houden voor ie-
dereen (ondersteuning Dartteam 
Het Polderhuis). Bij veel belang-
stelling worden vaker toernooien 
gespeeld. Op de foto het kampi-
oentsteam met Rinus. (foto: Jo-
han van de Wijngaart). 

Historische fietstochten 
door Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude 
houdt op 17 en 20 juni histori-
sche fietstochten door Spaarn-
woude. Het fietsen kan worden 
gecombineerd met een interes-
sante lezing en een Oudholland-
se maaltijd of boerenlunch.
Woensdag 17 juni van 17.00 tot 
18.00 uur geeft archeoloog Wal-
ter de Winter een lezing over het 
ontstaan van het gebied tussen 
Haarlem en Amsterdam, dat wij 
tegenwoordig kennen als recre-
atiegebied Spaarnwoude. Na af-
loop kan men de historische ten-
toonstelling in de boerderij be-
kijken. Om 18.00 uur is er voor 
de liefhebbers een Oudholland-
se maaltijd in Pannenkoeken-
restaurant ‘Onder de Platanen’, 
deelname 15 euro. Vervolgens 
start om 19.00 uur de histori-
sche fietstocht door Spaarnwou-
de. De tocht is ongeveer 18 ki-
lometer lang en wordt begeleid 
door Gerrit van den Beldt, voor-
zitter van de historische werk-
groep Spaarndam. Dezelfde 

fietstocht is ook op zaterdag 20 
juni van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Voor de lunch kan men  nader-
hand terecht bij ‘Onder de Plata-
nen’ voor een goed gevulde boe-
renpicknickmand (volwassenen 
10 euro, kinderen  7 euro). Om 
13.00 uur houdt de IJmuiden-
se schrijfster Conny Braam een 
lezing over de aanleg van het 
Noordzeekanaal. Zij beschreef in 
haar boek ‘De woede van Abra-
ham’ de mensonterende leef- 
en werkomstandigheden van de 
graafarbeiders. 
U kunt zich voor een fietstocht (5 
euro) en/of de maaltijd of lunch 
aanmelden bij de informatiebalie 
van boerderij Zorgvrij. Hier is ook 
de start van de fietstocht. De le-
zingen vinden plaats in de boer-
derij en kosten eveneens 5 eu-
ro. Hiervoor hoeft men zich niet 
op te geven. Informatieboer-
derij Zorgvrij ligt in recreatie-
schap Spaarnwoude, Genieweg 
50 (gemeente Velsen-Zuid), 023-
5202828, zie ook www.spaarn-
woude.nl.

Zwarte band voor Albert, 
Michelle en Stefan
Velserbroek - Afgelopen zater-
dag hebben Albert Wesseling, 
Michelle Steenvoorden en Ste-
fan Uytendaal van sportschool 
Ben Rietdijk sport  hun zwar-
te band judo behaald. Voor een 
commissie van de Judo Bond 
Nederland hebben zij samen 
met hun partners een zeer kun-
dig examen voor hun 1e dan af-
gelegd. Michelle heeft haar exa-
men afgelegd samen met haar 
partner Anouk de Graaf. Albert 
en Stefan hebben samen hun 
examen afgelegd. De drie leer-
lingen zijn hun sportcarrière 12 
jaar geleden begonnen bij Ben 

Rietdijk, waar zij examen hebben 
gedaan vanaf de witte tot en met 
de bruine band. Het zware exa-
men voor de 1e dan bestond uit 
een aantal verschillende onder-
delen, waaronder het tachi-waza 
(staande gedeelte) wat bestaat 
uit een serie worpen, en het ne-
waza (grond gedeelte) waarbij je 
technieken op de grond demon-
streert. Zwarte band is een mijl-
paal voor iedereen in de judos-
port. Verder is het behalen van 
deze zwarte band een eindpunt 
voor de gekleurde (kyu-klas-
se) banden, maar het beginpunt 
voor de dangraden.

Brederode 1 kampioen
Santpoort-Noord - Het ge-
mengde tennisteam van Brede-
rode in de leeftijd tot en met 12 
kwam in de voorjaarscompetitie 
uit in de 1ste klasse. Dat bete-
kent flinke tegenstand want het 
is de hoogste klasse in deze leef-
tijdscategorie.

Maar het team, bestaande uit de 
meisjes : Luca van Essen en Da-
nique van de Burg, en de jon-
gens : Noud en Gijs de Jongh en 
Jelle Wester, hadden er veel zin 
in. Ze hadden met elkaar de he-
le winter hard getraind en ston-
den in het voorjaar te trappe-
len om het gravel op te gaan. De 
eerste wedstrijd was op 8 april 
en werd met 4-1 gewonnen. Dat 
gaf moed. Toen ook de volgen-
de competitiewedstrijden tegen 
onder andere Zandvoort, Mer-
lenhove en Eindenhout werden 

gewonnen, lonkte het kampi-
oenschap. De wedstrijden wa-
ren spannend en er is menige 
drie-setter gespeeld. Woensdag 
27 mei was de laatste competi-
tiewedstrijd. Brederode had alles 
nog gewonnen; zouden ze on-
geslagen blijven? Als eerste gin-
gen de singles de baan op en de 
mix. Dit had een 2-1 voorsprong 
tot gevolg; nog één punt te gaan. 
Daarna de dubbels: deze werden 
allebei gewonnen. Met een 4-1 
overwinning werd het team on-
geslagen kampioen.
De ouders hebben de kinderen 
daarna gezellig meegenomen 
naar McDonalds om het kam-
pioenschap te vieren. Op 6 juni 
zullen zij op de club gehuldigd 
worden. Woensdagmiddag 10 
juni mochten zij in Amstelveen 
spelen om het districtskampi-
oenschap.

WOP-kindjes 
dagje uit
Driehuis - De kindjes van peu-
terspeelzaal de WOP hebben Mo-
mo de mol, die bij hun logeerde, 
weer veilig terug gebracht naar 
het Pieter Vermeulen Museum. 
Er waren vele leuke activiteiten, 
dus de kindjes en hun mama’s 
hebben zich prima vermaakt. Zo 
konden ze er filmpjes bekijken, 
luisteren naar verhalen, en leu-
ke opdrachtjes doen. Tevens was 
er een heus mollengangenstelsel 
waar de kindjes met een echte 
mijnhelm in konden kruipen. Een 
zeer geslaagde ochtend dus!

Luilaktoernooi 
LTC De Hofgeest
Velserbroek - Zaterdag 30 mei 
kwamen de jeugdleden van de 
Hofgeest naar de tennisbaan. 
Zij waren om 06.45 uur aan-
wezig en gingen met z’n alleen 
eerst ontbijten. Slagerij Duijn uit 
Santpoort had heerlijke gekook-
te worsten en leverworsten ge-
sponsord, waar iedereen wel een 
plakje van lustte. De kinderen 
stonden na het ontbijt te popelen 
om de wijk in te gaan, want de 
buurt moest natuurlijk nog wel 
wakker gemaakt worden. Met 
koekenpannen, pollepels, toe-
ters en fluitjes was het een groot 
kabaal wat er door de straten 
van Velserbroek ging. De reac-
ties van de bewoners waren heel 
erg verrassend maar zeker heel 
leuk. Ze vonden het vooral leuk 
om met zo’n grote groep luilak te 
vieren! Terug op het tennispark 
hebben de kinderen drie partij-
en gespeeld, wat er heel spor-
tief aan toe ging. In laatste partij 
werd met de koekenpan geten-
nist, wat niet meeviel voor ieder-
een, maar wel erg leuk was. Dit 
jaar was er ook weer een gou-
den koekenpan te winnen. Deze 
is door Paul van Bloois gewon-
nen in het spel ‘Een rondje om 
de wereld’. Volgend jaar willen de 
kinderen het weer samen vieren!

Het bestaat nog!
Regio - Een 53-jarige Haarlem-
mer keek raar op, toen hij zijn re-
cent verloren portemonnee mét 
inhoud, op zijn deurmat vond. 
Een goedwillende vinder had de 
portemonnee bij de man door de 
brievenbus gedaan.
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Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds 
ondersteunt Seaport TV
Velsen - Het Coöperatiefonds 
stimuleert maatschappelijke ac-
tiviteiten in het werkgebied van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
Op deze manier werkt de Rabo-
bank samen met u aan een bete-
re maatschappij. Zo heeft afgelo-
pen vrijdag de officiële uitreiking 
plaatsgevonden van de bijdra-
ge aan Seaport TV. De bijdrage 
wordt gebruikt om de nieuwste  
uitzendsoftware aan te schaf-
fen, waardoor een beter tv-beeld 
ontstaat en de beeldkrant pro-
fessioneler en actueler kan wor-
den gemaakt.
Tijdens de vrijwilligersbijeen-
komst van Seaport TV op vrijdag 
5 juni waren vijftig vrijwilligers 
aanwezig. De nieuwe huisstijl, 
beeldkrant, website, teletekst en 
tv-programma’s van Seaport TV 
werden gepresenteerd en de uit-
reiking van de bijdrage uit het 
Coöperatiefonds vond plaats. 
Hiermee is de benodigde uit-
zendsoftware grotendeels ge-

financierd. De inwoners van de 
gemeente Velsen kunnen hier-
mee nog beter en actueler wor-
den geïnformeerd over de ont-
wikkelingen op politiek-,  eco-
nomisch-  en cultureel gebied 
binnen hun gemeente. Seaport 
TV zendt in de gemeente Velsen 
zowel analoog als digitaal uit via 
Ziggo (kanaal S12 analoog, ka-
naal 951 digitaal).
De Commissie van Aanbeveling 
van het Coöperatiefonds, be-
staande uit een afvaardiging van 
de Ledenraad van de Rabobank, 
beoordeelt per kwartaal de bin-
nengekomen verzoeken. Heeft 
u een project dat in aanmer-
king komt voor het Coöperatie-
fonds? Stuur dan het aanvraag-
formulier in. 
Dit formulier is te downloaden 
via www.rabobank.nl/velsen of 
op te vragen middels een e-mail 
aan communicatie@velsen.ra-
bobank.nl. Bellen kan natuurlijk: 
023-5133715. Blik op de raad

Op weg naar 3 maart 2010
IJmuiden krijgt een koopgoot, 
want dat plan voldoet aan de 
uitgangspunten uit het zoge-
naamde bidboek met de zalig-
verklaring van Dudok. Liever ziet 
VelsenLokaal, dat er een com-
pact winkelcentrum komt in 
plaats van een strookje winkels 
erbij. Waarom bekruipt ons toch 
steeds het gevoel dat Dudok be-
langrijker is dan een aantrekke-
lijk en goed winkelgebied voor 
onze ondernemers en winkelend 
publiek? Voor het realiseren van 
de koopgoot is een maximale 
breedte van 30 meter waarbin-
nen alles moet gebeuren: win-
kels, looppad, horeca. Maximaal 
6 meter breedte om doorheen 
te lopen inclusief de uitstalling 
van reclameborden en/of kle-
dingrekken. Aan weerskanten 
winkels van 12 meter diep! 
MultiVastgoed zegt te kunnen 
schuiven met die diepte, maar 
wie nadenkt, weet dat er met 
zo’n beperkte breedte niet veel 
kán schuiven. Een beetje winkel 
is 20 meter diep. Dan blijft,  met 

een looppad van 6 meter, 4 me-
ter over voor de winkel aan de 
andere kant. Wij vragen ons ook 
af of de voorstanders zich dat 
wel goed realiseren.
Dan de bouw. 1 meter vóór de 
winkelgevels komt een dam-
wand. Ervaring bij het KPN-ge-
bouw leert, dat op 20 meter van 
het trillen, men tegen het maxi-
maal toelaatbare aanzit. Laat 
staan 1 meter vóór de gevel!
Hoeveel winkeliers gaan dat en-
kele jaren volhouden: slecht be-
reikbaar voor publiek en bevoor-
rading naast een enorme bouw-
put. Winkelend publiek heeft 
geen zin om zo langs de winkels 
te moeten lopen en kiest wel-
licht voor Beverwijk of Haarlem. 
Maar er is meer: hoge kosten 
voor het verleggen van kabels, 
leidingen, riool en grondkosten. 
Gaat MultiVastgoed deze grond 
kopen of krijgt ze dit cadeau 
van de gemeente?
Feitelijk moet natuurlijk - net 
als bij het vorige plan - gewoon 
een marktconforme prijs betaald 

worden voor die grond. 
VelsenLokaal ziet het somber in 
en het zal ons niet verbazen als 
straks blijkt dat dit een onbe-
taalbaar plan is. B&W wil geen 
dubbeltje bijleggen voor dit Du-
dok-gootje, maar gaat wel risi-
covolle overeenkomsten onder-
tekenen. 
Wij vragen ons af hoe groot de 
claim van MultiVastgoed zal zijn 
als het plan mislukt. Het verle-
den heeft ons geleerd dat het 
haltermodel (uit de PvdA-wet-
houder Blok-periode), waar-
bij BAM een overeenkomst had 
met de gemeente, ons ruim 4 
miljoen heeft gekost aan claims. 
Hoeveel gaat deze luchtfietserij 
ons dan wel niet kosten? 
Waarschijnlijk flink wat loka-
le ondernemers, winkelend pu-
bliek en weer heel veel gemeen-
schapsgeld. En dat allemaal 
voor de mislukte stedenbouw-
kundige opzet van Dudok! 

Tineke van Ombergen-Vester, 
fractielid Velsen Lokaal

Brandweer Velsen prolongeert titel

Highland Games:
hard werken en veel lol
Velsen-Zuid - De omstandig-
heden voor de Highland Games 
konden zaterdag eigenlijk niet 
beter. Een prima temperatuur 
voor een uitstapje naar mooi 
Velserbeek. En genoeg wind om 
de zweetdruppels van alle deel-
nemers een beetje weg te bla-
zen. Want de Highland Games is 
voor de deelnemers met het he-
le team ontzettend hard werken, 
naast de lol natuurlijk. Brand-
weer Velsen wist voor de derde 
keer op rij de Highland Games 
in de gemeente Velsen te win-
nen. Wat een prestatie.
Het spierballenspektakel trok 
zaterdag naar schatting zo’n 
4000 bezoekers, verdeeld over 
de dag.Roel Huisman van Rota-
ry Club Velsen kreeg veel leuke reacties, van zowel deelnemers, 

sponsors als bezoekers: ,,En al-
les is ontzettend goed gegaan 
op een kleine blessure bij het 
kogelstoten na. Dit jaar is beslo-
ten dat pas na 13.00 uur alcohol 
werd geschonken, dat scheel-
de mogelijk ook bij het blessu-
releed. Ook leuk om te zien dat 
iedereen zo zijn best heeft ge-
daan om echt in Schotse kleding 
te komen. Er is enorm veel werk 
van gemaakt. Het feest was voor 
het publiek dan wel om zes uur 
afgelopen, maar voor de deel-
nemers en sponsors was er ’s 
avonds een Indonesische rijst-
tafel en een feest. Om midder-
nacht waren de Highland Games 
pas echt afgelopen.’’
De krachttoeren die de teams 
moesten uitvoeren waren vanaf 

de zijlijn goed te volgen. Elk on-
derdeel van de Highland Games 
werd door het team van de fir-
ma Continental Highland Games 
uitgelegd. Techniek en tactiek 
zijn een vereiste, naast natuur-
lijk spierkracht. Winnende teams 
waren 1. Brandweer Velsen met 
653 punten, 2. Bonarius met 634 
punten, 3. Mammoet met 615 
punten en 4. PWN met 608 pun-
ten. Vrouwenteam Mac Tits deed 
wat zij beoogden, zij wisten met 
516 punten vele mannenteams 
achter zich te laten. Beste High-
landster werd Irma Schoorl van 
de Mac Tits. Beste Highlander 
werd Pim Dedding van Team Bo-
narius. Welk bedrag voor de goe-
de doelen is opgehaald, maakt 
Rotary Club Velsen nog bekend. 
(Karin Dekkers)

Bemanning DFDS mag 
eerste haring happen
IJmuiden - De bemanning van de King of Scandinavia van DFDS 
mocht dinsdagmorgen de eerste haring happen. Nog voor het eer-
ste officiële vaatje werd overhandigd, bracht Nico Waasdorp op zijn 
oud-Hollandse haringkar de lekkernij naar DFDS, waar werd ge-
smuld door de koks (zie foto), overige medewerkers, beveiliging en 
zelfs de politie. Shantykoor de Raddraaiers gaf muzikale schwung 
aarn het feestje. En de haring smaakte prima. (Karin Dekkers)
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Bedreigt Schiphol nu 
ook de volksgezondheid?
Regio - Om de hinder van 
Schiphol zelf te kunnen vaststel-
len, heeft Velsen Luistervink ge-
luid-meetposten geplaatst op 
vier locaties in de gemeente. Uit 
de resultaten over 2008 blijkt dat 
de geluidsbelasting hoger ligt 
dan wat de gemeente accepta-
bel vindt. Bovendien na-dert die 
het niveau waarboven negatie-
ve gezondheidseffecten moeten 
worden verwacht. Desondanks 
ligt er een voorstel op tafel om 
het vliegverkeer op Schiphol ver-
der uit te breiden. Het Platform 
Velsen Overlast Schiphol (PVOS) 
roept daarom politiek en omwo-
nenden op om zich daartegen te 
verzetten.
De meetposten van de gemeente 
Velsen hebben over 2008 in Vel-
sen-Noord en Velsen-Zuid een 
geluidsbelasting geregistreerd 
van 49 dB(A) Lden. In 2007 was 
dat 50 dB(A). In Driehuis en Vel-
serbroek bleef de belasting ge-
lijk; respectievelijk 45 en 47 
dB(A) Lden. 
De geregistreerde waarden lig-
gen alle hoger dan 44 dB(A) 
Lden. Bij die waarde ondervindt 
9 procent van de omwonenden 
daadwerkelijke hinder. Datzelfde 
percentage wordt in Nederland 
bij wegverkeer gehanteerd als 
acceptabel maximum. Vanuit de 
gedachte dat vliegverkeer niet 
hinderlijker zou mogen zijn dan 
wegverkeer, hebben de IJmond 
gemeenten het maximum van 
9% gehinderden als doelstelling 
opgenomen in de Strategische 
Nota Schiphol.
Gezien de huidige overschrijdin-

gen zal de IJmond zich moeten 
bezinnen hoe het gestelde doel 
be-reikt kan worden. Temeer 
daar in het overleg onder lei-
ding van de heer Alders (PvdA, 
en oud Commissaris van de Ko-
ningin in Groningen) is bedacht 
dat het vliegverkeer op Schiphol 
met “strik-te voorkeur” van de 
Polderbaan gebruik moet gaan 
maken. Terwijl bovendien in dat 
overleg is af-gesproken dat het 
vliegverkeer verder mag groei-
en van het huidige niveau van 
415.000 naar 510.000 vliegbewe-
gingen.
Daarbij is van belang dat experts 
van VROM en de WHO de vuist-
regel hanteren dat bij een ge-
luids-belasting boven 50 dB(A) 
Lden negatieve effecten voor de 
volksgezondheid moeten wor-
den ver-wacht. De geregistreer-
de waarden in Velsen-Zuid en 
-Noord zitten nu al gevaarlijk 
dicht tegen die grens aan. Bij 
toenemend vliegverkeer moet 
dan ook gevreesd worden dat 
die waarden boven 50 dB(A) uit 
zullen gaan komen. Onderzoe-
ken tonen nu al aan dat nade-
lige gezondheidseffecten rond-
om Schiphol ook in de praktijk 
zichtbaar zijn. Zoals verhoog-
de bloeddruk rondom Schiphol 
(RIVM, februari 2008), en ver-
stoorde nachtrust bij 44 procent 
van de Castricummers (GGD, 
april 2008). 
Verwacht moet worden dat met 
het toenemen van het vliegver-
keer dergelijke effecten steeds 
al-gemener en grootschaliger 
zullen gaan optreden.

Sale bij Sport 2000
IJmuiden – Sinds september 
vorig jaar is Sport 2000 aan de 
Lange Nieuwstraat 747 geves-
tigd en al veel mensen wisten de 
weg er naar toe te vinden. Het 
is een sportgerichte zaak, met 
heel veel accessoires voor bijna 
wel elke sport: van tennisrackets 
via scheenbeschermers tot aan 
hardloopschoenen. Met de zo-
mer in het vooruitzicht is er ook 
een uitgebreide bath- en beach-
collectie. Veel zwemkleding van 
de merken o’Neill, het altijd nog 
degelijke en sterke Tweka en 
Protest. Van deze laatste is er 
ook een kinderlijn. De badkle-
ding is goed te combineren met 
slippers, zonnebrillen en leuke 
modische zonnejurkjes, die ook 
volop bij Sport 2000 verkrijgbaar 
zijn. Wat ook mooi over een biki-
ni staat is de boardshort, afge-
keken van de surfers. Ook is er 
een collectie casual kleding zo-
als joggingpakken, die heerlijk 

dragen. De medewerkers van 
Sport 2000 doen ook zelf aan 
sport, ze voetballen en tennis-
sen allemaal, ook bedrijfsleid-
ster Joyce. ,,Je moet er wel affi-
niteit mee hebben, anders kun je 
de klanten niet goed adviseren’’, 
lacht Joyce. ,,Maar dat maakt het 
werken hier voor ons ook extra 
leuk.’’
De sale is al begonnen, er zijn 
aardig wat artikelen afgeprijsd 
en dat worden er alleen maar 
meer. Loop dus rustig de zaak 
eens binnen om te kijken of er 
iets voor u bij zit. Je weet maar 
nooit, misschien is nu net dat 
ene dat u altijd al van plan was 
om aan te schaffen nu opeens 
afgeprijsd. Een kijkje nemen op 
de website kan ook: www.spor-
t2000ijmuiden.nl.
Hier staan ook regelmatig aan-
biedingen op. Sport 2000 is te-
lefonisch te bereiken via 0255 
522104.

Vakantietijd in aantocht
Mooi actie bij Abelia Fleuristen
IJmuiden - Traditiegetrouw 
heeft Abelia Fleuristen de 
laatste weken voor de va-
kantie altijd een spectacu-
laire actie. Vanaf maandag 
1 juni tot en met dinsdag 
30 juni krijgen klanten een 
cheque ter waarde van 20 
procent over het aankoop-
bedrag cadeau. 

Aan deze actie zijn wel en-
kele voorwaarden verbonden 
die in de winkel staan ver-
meldt. Deze actie geldt voor 
het gehele assortiment, be-
halve voor bloemen, Fleurop, 
en cadeaubonnen.
De collectie van Rivièra Mai-
son is tijdens deze actie een 
goede tip. Met hun lanta-
rens, beach-servies, place-
mats, plaids en kussens voor 
de zomer, mooi voor het ter-
ras. Ook het kopen van aarde-
werkpotten met mooie planten 
voor het interieur, is door deze 
actie erg aantrekkelijk. De vele 
modellen zijn tijdloos van vorm 
en kleur. 
Ook een goede tip is fatboy the 

original. Lekker ontspannen zit-
ten, liggen of in welke houding 
dan ook. 
De vele mogelijkheden maken 
de fatboy tot een echt top item 
voor in huis of tuin. Vergeet de 
hangmat met standaard niet, 
die in vele kleuren verkrijgbaar 

zijn. De kwaliteit van dit product 
maakt het verschil.
Natuurlijk is en blijft Abelia het 
adres voor al het bloemwerk en 
boeketten.
Kom dus snel naar de Kenne-
merlaan en profiteer van deze 
actie. Graag tot ziens!

Koop tijdig tickets voor 
Muziek & Meer Festival
Velserbroek - Ook zo genoten 
van het strandfeest dat vorig jaar 
bij Villa Westend werd gehou-
den? Tijdens het Muziek & Meer 
Festival wordt dezelfde sfeer ge-
creëerd als toen. Op zaterdag 
4 juli ademt het strand van de 
Westbroekplas de sfeer van Ibi-
za, compleet met lekkere muziek, 
goed eten en een relaxte sfeer.
De kaartverkoop voor het Mu-
ziek & Meer Festival is goed op 
gang gekomen. Via de website 
www.muziekenmeer.nu en aan 
de bar van Villa Westend zijn al 
honderden kaarten verkocht. 
Tickets zijn sinds kort ook ver-
krijgbaar bij kledingzaak Indigo, 
Plein 1945 nr. 53 in IJmuiden.
Het Muziek & Meer Festival kent 
een vol programma met veel na-
tionale en internationale toppers. 
De dj’s en muzikanten van Wic-
ked Jazz Sounds veroveren mo-
menteel de hele wereld, maar 
hebben zaterdag 4 juli een plek-
je in hun agenda vrijgehouden 
om het publiek bij Villa Westend 
hun jazzy grooves voor te scho-
telen. De organisatie heeft ook 
hoge verwachtingen van Ben 
Cullum, een muzikale duizend-

poot uit Groot-Brittanië die zelf 
muziek produceert en regelma-
tig als dj actief is. ’s Avonds, als 
de lounge- en jazzsounds plaats 
hebben gemaakt voor sunny 
beats, draaien dj Marnix, be-
kend van de succesvolle Love-
land-feesten, en Michael ‘Ille 
Bitch’ Von L. Het Westend Stage 
wordt gehost door niemand min-
der dan Lex Empress, de sympa-
thieke zangeres die in 2008 sa-
men met Saxsymbol een club-
hit scoorde met Samba de Liber-
dade. Binnen, op het Villa Stage, 
zorgen onder andere Eprhem, 
Stefano Richetta en Georgio 
Schultz voor een lekker feestje.
Naast de grote diversiteit op 
muzikaal gebied, waarbij stro-
mingen als lounge, (nu-)jazz en 
dance voorbij komen, zijn alle in-
grediënten aanwezig om het de 
festivalbezoekers naar de zin te 
maken. Op verschillende plaat-
sen kun je terecht voor verras-
sende cocktails en tasty food. 
Je kunt je ook laten masseren 
of een duik nemen in de West-
broekplas. Het Muziek & Meer 
Festival duurt van 14.00 tot 0.00 
uur.

Gemeenteraad 
rechtstreeks
op Seaport TV
Velsen - Donderdagavond is er 
op Seaport TV weer volop aan-
dacht voor de diverse sessies 
van de raadscarrousel, gevolgd 
door de raadsvergadering. De 
uitzending begint om 18.45 uur 
met een voorbeschouwing en 
de overhandiging van een werk-
stuk over toerisme in Velsen van 
scholiere Mara Willems aan de 
politiek. Voor wie de hele uitzen-
ding niet kan of wil volgen, is er 
tussen 21.00 en 21.30 uur een 
overzicht met de belangrijkste 
onderwerpen. Het werkstuk ‘fijne 
vakantie in Velsen’ heeft onlangs 
de prijsvraag gewonnen van het 
John van Dijk fonds, dat jonge-
ren meer bij de lokale politiek wil 
betrekken. Het onderwerp sluit 
aan bij de sessievergaderingen 
over de marketing en promotie 
van Velsen en IJmuiden aan Zee 
en de discussie over de metro-
poolregio Amsterdam. Dit laatst-
genoemde onderwerp is vanaf 20 
uur live is te volgen via Seaport 
TV. Voorafgaande wordt vanaf 19 
uur de sessievergadering met de 
Milieudienst IJmond uitgezon-
den. Daarnaast zijn er sessiever-
gaderingen over de Dunamare 
Onderwijsgroep, de veiligheids-
regio Kennemerland en de be-
leidsvisie openbare verlichting. 
Zij worden in de pauze samen-
gevat en van commentaar voor-
zien. In de raadsvergadering, die 
om 21.30 uur begint, worden be-
slissingen genomen over ge-
voelige stukken als de ruimtelij-
ke kaders voor diverse beoogde 
bouwprojecten.
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SnowPlanet KidsWeek  
Velsen-Zuid - Tijdens de zo-
mervakantie organiseert Snow-
Planet de KidsWeek. Een fan-
tastische week boordevol sport, 
spel, avontuur en plezier voor de 
jeugd van 5 tot en met 15 jaar.
Naast het dagelijkse sneeuwpro-
gramma bij SnowPlanet, waar de 
kinderen ski- of snowboardles 
krijgen, zijn er activiteiten in het 
water, het veld en het zwembad. 
Zo gaan de kinderen wakeboar-
den, krijgen ze golfsurfles, gaan 
ze lasergamen en worden er tal 
van buitenactiviteiten in recre-
atiegebied Spaarnwoude geor-
ganiseerd. De week wordt afge-
sloten met een spannende wed-
strijd en een feestelijke barbecue 
voor kind en ouders. 

Iedere ouder zal het jaarlijk-
se terugkerende probleem her-
kennen. Waar de kinderen on-
derbrengen tijdens de lange zo-
mervakantie? De KidsWeek biedt 
de ideale oplossing. De kinde-
ren worden een week lang van 
8.30  tot en met 18.00 uur volle-
dig verzorgd met lekkere drank-
jes, hapjes, een heerlijke lunch 
en avondmaaltijd.
De KidsWeken vinden plaats in 
de zomervakantie. Kosten zijn 
299 euro per persoon per week. 
De eerste week gaat van start op 
13 juli.  Voor meer informatie en 
reserveringen kan men contact 
opnemen met SnowPlanet via 
0255-545 848 of via www.snow-
planet.nl.

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 14 juni vindt 
de paranormale beurs van Sam-
ma Saya weer plaats in Zalen-
centrum Velserduin aan het Vel-
serduinplein in IJmuiden.
Het Zesde Zintuig, Char, De-
rek Ogilvie en andere program-
ma’s op televisie maken dit soort 
beurzen bijzonder aantrekkelijk. 
Ook deze keer is er weer een ver-
scheidenheid aan mediums, pa-
ragnosten in IJmuiden bij elkaar 
te vinden en zal er wederom voor 
iedereen een persoonlijk advies 
of spiritueel handvat te vinden 
zijn in een van de te consulten. 
Het is een kleine beurs voor ie-
dereen die vragen heeft met be-
trekking tot hun relatie, gezond-
heid, werk of voor mensen die 
gewoon interesse hebben in de-
ze materie en ermee willen ken-
nismaken. 

In een gemoedelijke, ontspan-
nen sfeer kan men een consult 
krijgen waarbij men diverse vra-
gen kan stellen aan een van de 
deelnemende spiritueel en para-
normale hulpverleners.
Gewoon rondkijken kan natuur-
lijk ook. Zo kunnen er onder an-
dere paragnosten, helderzien-
den, magnetiseurs, tarotkaart-
leggers, hypnotherapeuten, au-
ratekenaars, gidszieners en -te-
kenaars, reikimasters en pen-
delaars aanwezig zijn. De beurs 
vindt zondag plaats in Zalencen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
3 in IJmuiden. Openingstijden 
zijn van 11.00 tot 17.00 uur. De 
entree bedraagt 5 euro. De con-
sulten zijn niet hoger dan 12,50 
euro per persoon. Kinderen on-
der de 11 jaar zijn gratis, mist on-
der begeleiding.

Open dagen bij Iber 
Lengua Taal en Cultuur
Haarlem - Iber Lengua Taal en 
Cultuur BV opent voor u haar 
deuren op 18 juni van 19.00 tot 
21.00 uur en op 20 juni van 13.00 
tot 16.00 uur. Beide dagen staan 
in het teken van ‘Taaltrainen is 
topsport’, waarvoor het instituut 
verschillende activiteiten organi-
seert in samenwerking met Soft-
balvereniging Terrasvogels. Zo 
zal er onder andere een verte-
genwoordiger van ‘Iber Lengua 
Terrasvogels’ aanwezig zijn met 
informatie over de softbalsport. 

Om deze combinatie van top-
sport en taaltrainen te bena-
drukken is Iber Lengua sinds 
dit jaar de naamsponsor van het 
eerste damesteam van Terras-
vogels softbal, dat uitkomt in de 
hoofdklasse van de Nederlandse 
competitie. En sinds de start van 
de competitie staat Terrasvogels 
al bijna zonder onderbreking bo-
venaan in de tussenstand van de 
competitie. 
Vanuit dat oogpunt is de spon-
soring van Terrasvogels een logi-
sche stap: ‘Iber Lengua Terrasvo-
gels Dames 1’ staat aan de top 
van het Nederlandse softbal en 
wordt gekenmerkt door de per-
soonlijke wijze waarop de speel-
sters worden getraind, het oog 
voor kwaliteit bij de selectie van 
speelsters en de motivatie om el-
ke wedstrijd opnieuw tot het ui-
terste te gaan. Dit zijn niet geheel 
toevallig ook de ingrediënten die 
de drijfveer vormen voor het Iber 
Lengua-team om elke les tot het 

uiterste te gaan om nieuwe ken-
nis over te brengen. Een cursus 
bij Iber Lengua is daarom als een 
homerun bij softbal: succes ge-
garandeerd.

Tijdens beide open dagen kunt 
u bij de medewerkers van Iber 
Lengua terecht voor informatie 
over alle cursussen, zoals com-
mercieel gerichte avondoplei-
dingen (voordien georganiseerd 
door de Kamer van Koophandel), 
conversatiecursussen voor parti-
culieren, gezamenlijke talenrei-
zen, maar ook intensieve spoed-
opleidingen, allemaal in 17 ver-
schillende talen. Voor de com-
merciële groepen praktijkge-
richt met aandacht voor zakelij-
ke cultuurverschillen en met in-
ternationaal erkende diploma’s. 
De cursussen voor particulieren 
worden voornamelijk gevuld met 
conversatie en zijn gericht op si-
tuaties uit het dagelijks leven en 
vakantie. Er zijn cursussen voor 
verschillende niveaus en alle 
cursussen worden verzorgd door 
ervaren (near)native docenten.
U kunt zelf ook actief deelnemen 
aan gratis proeflessen in ver-
schillende talen, op de donder-
dagavond om 20.00 uur en op 
de zaterdag om 13.30 en 14.30 
uur. Meldt u zich dan aan voor 
woensdag 17 juni 12.00 uur via 
023-5389849 of via manine@
iberlengua.nl.
U vindt Iber Lengua op de Zaan-
enstraat 18 in Haarlem. Zie ook 
www.iberlengua.nl.

Beverwijk - Nog even en het is 
weer grote vakantie en dus het 
einde van het schooljaar. Dit be-
tekent voor schoolverlaters dat 
ze op zoek moeten naar een ver-
volgopleiding of een geschik-
te werkplek. Ook voor jongeren 
met een beperking is dit het ge-
val. Dit ligt vaak wat ingewikkel-
der omdat er minder keus is, of 
omdat nog niet alle werkmoge-
lijkheden bekend zijn.
Eén van de mogelijkheden kan 
stichting Ook Voor Jou uit Bever-
wijk zijn. Zij bieden kleinschalige 
dagbesteding op maat. Er wordt 
op de dagbesteding veel divers 
werk verricht, zodat er voor de 
deelnemers voldoende afwis-
seling en keuzevrijheid is. Ook 
worden er op verzoek van de 
deelnemers regelmatig nieuwe 
activiteiten opgezet.
Desnoods worden de benodig-
de aanpassingen verricht om de 
deelnemer aan de activiteit deel 
te kunnen laten nemen
Dit is onder andere mogelijk 
doordat de deelnemers veel in-
dividuele aandacht krijgen. Het 
belangrijkste van de stichting, in 
vergelijking met andere dagbe-
stedingen, is dat er altijd in klei-
ne groepjes gewerkt wordt. Te-
vens kunnen bij de stichting de 
individuele talenten van de deel-
nemers verder ontplooid worden. 
Hierbij valt te denken aan schil-
deren, creatieve vorming, enz. 
Daarbij kan ook een computer-
cursus gegeven worden of men 
kan bekwaam gemaakt worden 
in administratie. Ook is er de mo-
gelijkheid om met begeleiding 
van de stichting in het bedrijfs-
leven te gaan werken. De stich-
ting heeft zelf ook al verschillen-
de soorten werkzaamheden voor 
handen, namelijk post sorteren 
en bestellen, zeepproducten be-
denken/maken en verkopen in 
de eigen winkel of op markten 
en braderieën, inpakken van di-
verse goederen, cursusboeken 
bundelen, enz. Met de opbrengst 
van deze werkzaamheden wordt 
met de deelnemers om de zoveel 
tijd iets leuks gedaan zoals bow-
len, uit eten of naar de film.
Ook Voor Jou is voor alle men-
sen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking of niet 
aangeboren hersenletsel die 
graag willen werken maar dit in 
het bedrijfsleven niet aankunnen 
of bij grote instellingen wat min-
der tot hun recht komen.
Ook is er voor leerlingen met een 
beperking in het laatste school-
jaar de mogelijkheid om stage 
te lopen bij Ook Voor Jou om zo 
vast te proeven wat het werk in-
houd. De dagbesteding is ge-
opend op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.30 
uur tot 16.30 uur. Geïnteresseer-
den zijn welkom aan de Die-
zestraat 18 in Beverwijk. Zie ook 
www.ookvoorjou.com.

Schoolverlaters 
met beperking 
welkom bij 
Ook voor Jou

Jamsessie in Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 7 juni vindt 
in de Zeewegbar de laatste jam-
sessie van dit seizoen plaats. 
Mogelijk komt er nog een speci-
ale Summerjam, maar dat is nog 
niet zeker.
De jamsessie kende een slow 
start, maar kreeg al gauw een 
goede naam, niet in de laatste 
plaats door de grote toestroom 
van jonge muzikanten uit de re-
gio. Maar ook de metamorfo-
se die de Zeewegbar vorige zo-
mer onderging leverde een grote 
bijdrage aan de elan van onder 
meer de jamsessie. Het speelt 

natuurlijk ook leuker op een po-
dium met goed geluid zoals dat 
na de verbouwing mogelijk is 
geworden. En dat merkt ook het 
publiek dat in groten getale op 
de door Michael Sondorp geor-
ganiseerde jamsessie afkomt.
Leuk wordt het ook zondag, dan 
speelt de IJmuidense formatie 
‘We Cook with Fire’ het eerste 
setje, met een aantal covers en 
een aantal originals. Voor soep 
en hapjes wordt zoals altijd weer 
door Odette gezorgd. Aanvang 
16.30 uur. De Zeewegbar is ge-
vestigd aan de Zeeweg.
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Nieuwe voorruit of repareren?
Help, er zit een ster
in mijn autoruit!
IJmuiden - Het is altijd even 
schrikken als er een steentje van 
het wegdek tegen de voorruit 
van uw auto ketst. Het wordt nog 
vervelender als dit steentje een 
sterbreuk in uw voorruit veroor-
zaakt. Wat nu? Een nieuwe voor-
ruit of toch gewoon repareren?
Natuurlijk wilt u de schade laten 
herstellen. Om de ruitschade te 
verhelpen, moet u op zoek naar 
een ruitschade herstelbedrijf in 
uw regio. Als u deze gevonden 
heeft maakt u telefonisch of via 
internet een afspraak en het ruit-
schade herstelbedrijf bepaalt het 
tijdstip en de locatie.
Hoe gaat de schade hersteld 
worden? Wordt het een ruitver-
vanging plus een eigen risico 
van 70 euro of een gratis repa-
ratie? Vaak komt het neer op een 
ruitvervanging.
Reparatie is veelal gratis en kan 
overal door een gespecialiseerd 
en erkend ruitreparatiebedrijf 
uitgevoerd worden. Automark is 
één van deze gespecialiseerde 
en erkende ruitreparatiebedrij-
ven. Automark heeft op het ge-
bied van autoruitreparaties een 
jarenlange ervaring en geeft u 

vooraf een deskundig en vrijblij-
vend advies. De Mobiele Service 
van Automark is altijd uitstekend 
bereikbaar, op een mooie ruime 
locatie bij u in de buurt. Een af-
spraak maken is niet nodig, u 
kunt dus op een voor u geschikt 
moment langskomen. U herkent 
Automark aan de gele tent en 
gele bus.
Automark werkt voor iedereen 
met voorruitschade. Een repara-
tie wordt vanaf een WA-Plus ver-
zekering kosteloos uitgevoerd 
en als Automark uw ruit repa-
reert, heeft u geen eigen risi-
co en geen no-claim verlies. De 
rekening wordt door Automark 
rechtstreeks naar de verzekeraar 
gestuurd. U heeft er verder geen 
omkijken naar. Bent u WA verze-
kerd? Dan kunt u zelf de repa-
ratie met Automark afhandelen.  
Korting Bij contante betaling 
hanteert Automark een admi-
nistratiekorting. Dit geldt zowel 
bij verzekerde als onverzekerde 
ruitschade. Deze week is Auto-
mark in IJmuiden. Op maandag 
15 juni van 09.00 tot 17.30 uur op 
de parkeerplaats van het Velser-
duinplein achter de HEMA.

Rockopera ‘Tommy’ op 
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - De Noord-Hol-
landse rockband Shinbone 
brengt vrijdagavond de Engels-
talige versie van The Who’s rock-
opera Tommy ten gehore in een 
intieme setting op Landgoed 
Beeckestijn. Veertig jaar geleden 
verscheen de rockopera Tommy, 
het meesterwerk van The Who. 
Het album,  met bekende num-
mers als ‘Pinball Wizard’ en ‘See 
Me Feel Me, Listening to you’,  
groeide uit tot een klassieker. 
Het verhaal gaat over een Brits 
jongetje,  Tommy Walker,  dat na 
een traumatische ervaring blind 
en doofstom wordt. Hij verslaat 
de kampioen en groeit uit tot 
een alom aanbeden goeroe. De 
ommekeer bezorgt hem uitein-
delijk ook zijn genezing., Recent 

toerde de Haagse popband Di-
rect langs de theaters met een 
Nederlandstalige versie. Voor 
de verstokte Who-fans was dat 
even slikken. 
Shinbone daarentegen neemt 
de luisteraars mee terug naar de 
hoogtijdagen van de legenda-
rische rockband The Who door 
Tommy te brengen zoals The 
Who dit deed tijdens hun weer-
galoze live optredens op de ver-
schillende grote festivals van 
eind jaren ‘60 en begin jaren ‘70. 
De rockopera Tommy wordt vrij-
dag uitgevoerd in de tent van 
Beeckestijn Pop. Aanvang 19.00 
uur. Kaarten kosten 6 euro in de 
voorverkoop en 8 euro aan de 
kassa. Zie ook www.beeckestijn-
pop.nl.

Soli viert feest 
in het Witte Theater
Driehuis - Een jubileumjaar met 
net iets meer speciale of bijzon-
dere optredens dan in een ge-
woon jaar. Dat was de bedoeling 
van het bestuur toen de voorbe-
reidingen voor het 100 jarig be-
staan van Soli, zo’n jaar of vier ge-
leden, voorzichtig begon met het 
lanceren van ideeën. Een com-
pleet feestweekend in het Wit-
te Theater behoorde ook tot de-
ze plannen. Het zal plaatsvinden 
in het weekend van 19 tot en met 
21 juni in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden. 
Het begint al op vrijdagavond om 
20.15 uur met een spetterend 
showoptreden van het Klein Or-
kest (in samenwerking met de 
Santpoortse band Full Count) de 
Slagwerkgroep en de Majoret-
tes. Een waar muzikaal feest met 
toepasselijke muziek. Na afloop 
kun je lekker dansen in de foy-
er waar dj Kees gezellige muziek 
draait of swingen op de muziek 
van Full Count. Natuurlijk is de 
bar ook open. Zaterdag viert So-
li haar kinderpartijtje. We begin-
nen om 12.00 uur met een gran-
dioos opleidingsconcert door 
de Blokfluitklas, Samenspelklas, 
Muzikale Kennismaking Klas en 
het Opleidingsorkest.  Na het 
concert zullen er jeugdactivitei-
ten zijn (spelletjes, wii compe-
titie, taart versieren, kleurwed-
strijd, diverse workshops, slin-
gers, ballonnen enz.). Om 16.00 
uur sluiten we de dag af met een 

concert verzorgd door de Op-
stapklas, de Slagwerkklas en 
het Opleidingsorkest. Neem ge-
rust je vrienden en vriendinnen 
mee want Soli is jarig en wij vie-
ren feest. Toegang tot deze con-
certen is gratis en passe-partout 
voor alle jeugdactiviteiten kost 5 
euro per persoon en zijn op de 
dag zelf verkrijgbaar in het Witte 
Theater. Zondag zal een project-
orkest gevormd worden door 100 
Soli leden. Aan het begin van de 
dag zal de groep zich in drieën 
splitsen waarbij de deelnemers 
kunnen kiezen uit verschillen-
de workshops: zang, percussie 
of improvisatie. Iedere muzikant 
krijgt de kans om op een andere 
manier met muziek bezig te zijn 
dan dat ze gewend zijn. Middags 
wordt er een orkestwerk inge-
studeerd onder leiding van Jos 
Heutmekers wat om 16.00 uur te 
beluisteren valt voor het publiek. 
Het belooft een grandioos mooi 
weekend te worden. De kaartver-
koop voor het concert op vrijdag-
avond is inmiddels gestart. Kaar-
ten voor dit concert kosten 6 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij Moni-
que of Carolien Wijnker op dins-
dag- of donderdagavond in het 
Solicentrum, of aan de deur van 
het Witte Theater. Voor meer info 
kijkt u op onze website www.soli.
nl onder de rubriek 100 jaar So-
li of bel naar Monique, telefoon 
06-47037780 of Carolien Wijnker, 
telefoon 06-38517781. 

Toertocht 
op de motor
Driehuis - Afgelopen zaterdag 
was er weer de jaarlijks terug-
kerende motortoertocht voor de 
spelers met een verstandelijke 
en/of een lichamelijke beperking 
van voetbalvereniging Waterloo. 
Het was er goed weer voor en ie-
dereen heeft genoten. 
Richard Venema had ook dit 
keer weer alles goed voorbereid 

zodat er vlot gestart kon worden. 
De route ging door Noord-Hol-
land, waarbij de snelwegen wer-
den vermeden. Na twee uur werd 
er een stop gehouden in Koedijk, 
voor een versnapering en een sa-
nitaire noodstop. Het personeel 
daar was wel wat overdonderd 
door de grote groep: 30 gasten 
en 30 motorrijders, maar alles 
ging goed. Daarna ging het weer 
verder door het mooie landschap 
van de provincie. Rond 16.00 
uur kwam de stoet weer aan in 
Driehuis, waar de gebakken vis 
stond te wachten. Ook waren er 
voor iedereen loten, waarmee ze 
leuke prijzen konden winnen. De 
organisatie bedankt de midden-
standers voor hun bijdrage, me-
de hierdoor werd het een ge-
slaagde zesde tocht.

Rabobank langer 
sponsor van Santhappen
Santpoort-Noord - Winke-
liers- en Ondernemers Vereni-
ging Santpoort-Noord en Rabo-
bank Velsen en Omstreken heb-
ben hun samenwerking rondom 
Santhappen verlengd. De bank 
blijft zeker tot 2011 hoofdspon-
sor. ,,Santhappen heeft inmid-
dels een goed draaiende orga-
nisatie met daarin veel enthou-
siaste vrijwilligers”, aldus direc-
tievoorzitter Franca van Win-
kel. ,,Tijdens dit evenement ko-
men mensen samen om te ge-
nieten van een hapje en een 

drankje. Rabobank steunt dit ini-
tiatief met veel plezier. Wij willen 
als coöperatieve bank namelijk 
graag dichtbij en betrokken zijn. 
Dit doen wij door een steentje bij 
te dragen aan de samenleving.’’ 
Winkeliersvoorzitter Reinout van 
Waalwijk van Doorn is uiteraard 
blij dat Rabobank langer door-
gaat met sponsoren. ,,Het is al-
weer de negende editie, dus vol-
gend jaar een lustrum. We zijn 
zeer verheugd dat wij dit jaar en 
het komend lustrumjaar weer op 
de Rabobank kunnen rekenen.”

IJmuiden - Zaterdag 13 ju-
ni wordt in het Witte Theater 
het Korenfestival ‘Velsen Zingt! 
gehouden van 14.15 tot 21.30 
uur.  De toegang is gratis. Wet-
houder Ineke Edzes-Altena van 
Kunst en Cultuur zal het festi-
val om 14.20 uur openen. De vol-
gende koren zullen optreden: 
om 14.30 uur het Velser Senio-
renkoor ‘Vitaal’; 15.00 uur Ge-
mengd koor De Stem des Volks;    
15.30 uur Shantykoor ’t Staende 
Tuygh; 16.00 uur Popkoor Deci-
bel; 16.30 uur Het SwingStation; 
17.00 uur Gemengd koor Obelisk;    
17.30 uur Gospelkoor Get Toge-
ther Again; 18.00 uur Vrouwen-
shantykoor Grace Darling; 18.30 
uur Jeugdmusicalvereniging De 
Jonge Stem; 19.00 uur Shanty-
koor Nortada; 19.30 uur Amateur 
Theater VAT ‘71; 20.00 uur Zang-
groep Voices; 20.30 uur Shanty-
men Nelson’s Blood en om 21.00 
uur De Delta Singers.

Korenfestival in 
Witte Theater
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Santphappen, Broekbergen-
plein in Santpoort-Noord. Van 
17.00 tot 22.00 uur.
Workshop likeur maken om 
19.00 uur in de Voltreffer, Tols-
duinerlaan 8a in Velsen-Zuid. 
Kosten 35,-. Workshop wordt ge-
organiseerd door Gall & Gall van 
Setten en Rutte & Zn. 
Swingsteesjun Dance Clas-
sics met Dj Jeffrey, 20.00-
01.00, Station Haarlem, Wacht-
kamer 2e Klasse.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Spektrum XL: Qemists. 
23.00-04.00 uur. Toegang 12,-
/9,- met Beeckestijnbon. Vanaf 
18 jaar.

Zondag 14 juni
Zesde Kikarun. Start nabij 
Spaarnwoude Resort Het Bui-
tenhuis. Aanmelden via www.ki-
karun.nl.
Open dag Kuba Moskee, Plane-
tenweg in IJmuiden.
Rommelmarkt in de Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Zondag 
14 juni. Toegang gratis.
Paranormale beurs, zalencen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
IJmuiden. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Open dag bij Dier Medisch Cen-
trum Kennemerland, Zadelma-
kersstraat 94 Velserbroek. Van 
12.00 tot 16.00 uur.
Fietsexcursie Van juffer tot li-
bel. Vertrek 14.00 uur vanaf inf-
opaneel parkeerplaats Koevlak 
in Overveen. Kosten 2,50, kin-
deren/65+ 1,50. Aanmelden via 
www.npzk.nl.
CD-presentatie Carina Lemoi-
ne in Hippisch Centrum Velsen, 
Driehuizerkerkweg 13 in Velsen-
Zuid. 15.00 uur.
Santphappen, Broekbergen-
plein in Santpoort-Noord. 15.00 
tot 21.00 uur.
Slotconcert Zigeunerorkest 
Bagdalo in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis.
Vespers naar Engelse traditie 
in de Englemunduskerk in Drie-
huis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Popkoor Haarlem Goes Down-
town. 21.00 uur. Toegang 7,50.

Maandag 15 juni

Inloopuur hartfalen in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp, 10.30-11.30 uur. Info: 023-
8908360.

Dinsdag 16 juni
 

Open huis Kunstencentrum Vel-
sen, Troelstraweg 20 IJmuiden. 
Van 11.00 tot 15.00 uur.
Papierinzameling Parnassia-
school. Containcer staat op het 
grasveld bij de kerk Dinkgrevel-
aan in Santpoort-Noord en is ge-
opend van 16.00 tot 16.30 uur.
Informatieavond over drugs-
verslaving bij de Brijder Stich-
ting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info 

en aanmelding: 023-5307400.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Slumdog Millio-
naire’. 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Open-
luchttheater Caprera: Cocorosie. 
20.30 uur. Toegang 25,-.

Woensdag 17 juni

Inloopochtend voor vrouwen 
en mannen met borstkanker 
in het KG locatie noord, 10.00-
11.30 uur. Info: 023-5630899, of 
info.afdelinghaarlem@borstkan-
kervereniging.nl.
Ivo Opstelten spreekt over de 
liberale boodschap in hetVVD-
programma voor de gemeente-
raadsverkiezingen in de Thee-
schenkerij, Velserbeek 3 in Vel-
sen-Zuid. 20.15 uur, zaal open 
om 19.45 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Slumdog Millio-
naire’. 20.30 uur.

Donderdag 18 juni

MS-inloopuur in het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp, 10.00-
11.30 uur. Info: 023-8908360.
Papierinzameling Parnassia-
school. Containcer staat op het 
grasveld bij de kerk Dinkgrevel-
aan in Santpoort-Noord en is ge-
opend van 18.30 tot 19.30 uur.
Optreden Gewoon met z’n 2tjes 
in La Belle, Zeeweg IJmuiden. 
19.00 uur. Toegang gratis.
Open huis Iber Lengua Taal 
en Cultuur, Zaanenstraat 18 in 
Haarlem. 19.00 tot 21.00 uur. Zie 
ook www.iberlengua.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met DJ Paullie & Co. 24.00 
tot 04.00 uur. Toegang 5,-, gra-
tis met studentenkaart. Vanaf 18 
jaar.

Donderdag 11 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Curious 
Case of Benjain Button’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: LOS! met DJ Paullie & 
Co. 00.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar, studenten gratis.

Vrijdag 12 juni

Reünie voor oud-medewerkers 
op het terrein van Dijk en Duin 
in Castricum. Van 13.00 tot 17.00 
uur.
Swingsteesjun Feestje met 
DJ Danolio, 20.00-01.00 uur, 
Station Haarlem, Wachtkamer 
2e Klasse.
Pianorecitaal en So-Duo 
Opera Aria’s in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Curious 
Case of Benjain Button’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: Stream of Pasion. 21.00 
uur. 12,50. Café: The Intelligen-
ce. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: Troublema-
kers. 23.0-03.00 uur. 9,- vvk/11,- 
add. Vanaf 16 jaar. 

Zaterdag 13 juni

Beeckestijnpop zie elders in 
deze editie. Zie ook www.beec-
kestijnpop.nl.
Beleef de natuur eens op een 
andere manier: via je neus! Ver-
trek om 10.00 uur vanaf de ba-
lie De Zandwaaier in Overveen. 
Kosten 2,50, kinderen/6+ 1,50. 
Aanmelden via www.npzk.nl.
Zomerbazaar in de Hofstede 
Velserbroek. Vanaf 11.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk Haarlem. Van 13.15 
tot 13.45 uur. Vocaal ensemble 
‘Arcadelt o.l.v. Willem Mook.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Korenfestival. ‘Velsen 
Zingt!’ Van 14.00 tot 21.30 uur. 
Toegang gratis. Zie voor pro-
gramma www.develsergemeen-
schap.nl.
Theatervoorstelling ‘De Hos-
pita’ in bibliotheek Velsen, Du-
dokplein in IJmuiden. Aanvang 
14.30 uur. Toegang 2,50 leden, 
niet-leden 5,-.

Wat is
er te 
doen

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Menu van de dag: Bami. 
Woensdag 24 juni om 12.30 uur. 
Kosten 6 euro. 
Optreden ‘Bon Aparte’. Vrijdag 
26 juni om 15.00 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. In de maanden juni, 
juli en augustus is er geen open 
tafel. 
De eerstvolgende open tafel is 
op woensdag 2 september.
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la carte 
menu inclusief drankje voor 5,50. 
Zomerkien woensdag 17 juni 
om 19.00 uur. Kaartverkoop start 
8 juni om 09.00 uur.
Zomerfeest zaterdag 27 juni van 

15.00 tot 18.30 uur. Kosten 12,50 
incl. barbecue en gratis drankje. 
Kaartverkoop start vanaf 2 juni 
van 10.00 tot 11.30 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel Vrijdag 19 juni: prei-
soep met hamreepjes, witlof, 
aardappelen, braadworst, vla 
met slagroom en koffie toe. Op-
geven maandag 15 juni. Aan-
vang 12.30 uur. 
Zomerbazaar zaterdag 13 juni 
van 11.00 tot 15.00 uur.
Expositie schilderijen van me-
vrouw Gerda Schoenhuis. Elke 
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op zondag van 11.30 tot 14.00 
uur. Toegang gratis. 
Koersbal op maandag zijn nog 
leden welkom.
Restaurant is van 1 juni t/m 31 
juli gesloten. Vanaf 3 augustus 
kan met weer terrecht.

Rondleiding De Biezen
Santpoort-Noord - Wat hebben 
toneelkunstenaar Johannes van 
Dommelen, hoofdonderwijzer 
Pieter Vermeulen en barones Ol-
ga van Götsch gemeen? Samen 
met diverse andere bekende Vel-
senaren liggen zij begraven op 
De Biezen in Santpoort. Op za-
terdag 20 juni organiseren de 
gidsen Cor Moolenaar en René 
de Graaf twee excursies op deze 
prachtige Santpoortse begraaf-
plaats, die is aangelegd door de 
bekende tuinarchitect Zocher.
Moolenaar en De Graaf hebben 
zich jarenlang verdiept in de ge-
schiedenis van de Biezen en we-
ten alles over de monumenta-

le dodenakker. Van het ontwerp 
van de bekende tuinarchitect L. 
Zocher tot de vele opmerkelij-
ke graven die er op De Biezen 
te vinden zijn: het tweetal kan er 
boeiend over vertellen.
De rondleidingen starten om 
10.30 en 12.30 uur bij de karak-
teristieke doodgraverwoning aan 
de ingang van de Biezen aan de 
Kwekerslaan in Santpoort. De 
kosten bedragen 5 euro per per-
soon. Per keer kunnen er maxi-
maal vijftien personen mee. Het 
is daarom verstandig om vooraf 
te reserveren bij René de Graaf, 
telefoon 023-5383468 of email 
rdegraaf.58@tiscali.nl.

Allerzielen
in Velsen
Regio - Allerzielen is een katho-
lieke traditie. Deze vorm van do-
denherdenking voldoet aan de 
behoefte aan rituelen rond de 
dood. Kunstenaar Ida van der 
Lee nam in 2005 het initiatief tot 
een nieuwe manier van Allerzie-
len vieren. Het gaf veel lucht dat 
mensen daadwerkelijk met de 
doden naar buiten konden tre-
den. Dit jaar zijn er vijftien loca-
ties in het hele land, waar be-
graafplaatsen ontmoetingsplek-
ken zullen zijn voor de leven-
den en de doden. Ook in Velsen 
zal dit jaar op 28 oktober op be-
graafplaats de Biezen een Aller-
zielen Alomavond worden geor-
ganiseerd. Dinsdag 16 juni zal in 
‘t Mosterdzaadje van 19.30 tot 
21.00 uur een informatiebijeen-
komst zijn. De gemeente Velsen 
nam het initiatief voor een Aller-
zielen Alom viering en Alice Loe-
ters persoonlijke uitvaartzorg 
verzorgt de projectcoördinatie 
en is aanspreekpunt. Informa-
tie: info@aliceloeters.nl of 0255-
517452.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Kay Kuitwaard tweede 
tijdens finale turnen
Regio – In Zwijndrecht werd op 
7 juni de finale van het Neder-
lands kampioenschap turnen op 
toestellen gehouden. 
Hier haalde Kay Kuitwaard van 
Pax Haarlem een mooie score op 
de onderdelen ringen 18.15 pun-

ten, vloer 17.25 punten, rek 17.80 
punten en bij de brug 17.80 pun-
ten. Bij de ringen haalde hij zelfs 
de hoogste score. 
Hiermee bereikte hij de tweede 
plaats en is hij de vijfde van Ne-
derland. 
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Zware Alpe d’HuZes 
voor Laura en Edwin

VanDelden straatvoetbaltoernooi

DWS wint op Plein ‘45
IJmuiden - Zaterdag werd op 
het Plein ’45 fanatiek gestreden 
om de cup van het VanDelden-
Mode straatvoetbaltoernooi. Ti-
telverdediger De Zouaven moest 
het met 3-2 in de kwartfinale af-
leggen tegen VSV. ,,Ik heb de 
beker vanmorgen even in mijn 
handen mogen houden, jammer 
dat we hem niet mee terug mo-
gen nemen naar Grootebroek’’, 
zegt Rob Reijn, begeleider van 
het team. ,,Maar het is een fan-
tastisch evenement en voor ons 
een leuke afsluiting van het sei-
zoen.’’ Voorgaande jaren was er 
naast het voetballen ook het bal-
letje hooghouden, dit jaar wa-
ren daar twee elementen aan 
toegevoegd: panna en speeds-
hot, waarbij de snelheid van het 
schot gemeten werd. ,,Dat is 
echt een gouden greep’’, aldus 
Rob van Reijn. ,,Hiervoor moes-
ten de jongens soms lang wach-
ten tot ze weer aan de beurt wa-
ren, nu zijn ze de hele tijd lek-
ker bezig.’’ VSV werd uiteindelijk 
vierde, derde werd Bloemendaal. 
De finale ging tussen Stormvo-
gels en het Amsterdamse DWS. 
Vlak na de aftrap scoorde Mar-
gel Muzo voor Stormvogels 1-0. 
De teams waren aan elkaar ge-
waagd, even later was de stand 
1-1. De strijd werd steeds fana-
tieker en Stormvogels had enor-
me pech: twee keer ging de bal 
hoog over het doel en één keer 
stond de doelpaal in de weg. 

Het leek wel of de bal erl niet 
in mocht. Vlak voor rust maak-
te DWS 2-1. Daarna bracht Der-
rin Wijdenbosch van Stormvo-
gels de stand op 2-2. ,,Wat een 
mooi schot, het leek wel een 
achteloos veegje van Derrin’’, al-
dus commentator Frank Snoeks. 
Maar even later wist DWS weer 
te scoren en 3-2 werd ook de 
eindstand. Keeper Virgil en aan-
voerder Patrick van Stormvo-
gels kijken na afloop van de fi-
nale wat sip voor zich uit. ,,Het 
was een leuke dag, jammer dat 
we niet door de finale kwamen’’, 
zegt Virgil. ,,We brachten alles 
in de aanval omdat we gebrand 
waren op een doelpunt’’, zegt Pa-
trick. ,,Daarom stond er niemand 
laatste man en daar heeft DWS 
handig gebruik van gemaakt.’’ Hij 
besluit: ,,Naast techniek komt er 
bij voetballen ook een hoop ge-
luk kijken. En dat had DWS van-
daag meer dan Stormvogels.’’ 
Het panna werd gewonnen door 
Barry Slotman van De Zouaven, 
beste deelnemer van het balletje 
hooghouden was Imran Oulad 
Omar  van DWS met 357 keer. 
Bij het speedshot schoten Aӓron 
de Vries van VSV en Ken Darko 
van De Zouaven de bal allebei 
met een snelheid van 88 kilome-
ter per uur in het doel. Zij namen 
het daarna nog een keer tegen 
elkaar op en dit werd gewonnen 
door Ken met 93 kilometer per 
uur. (Carla Zwart)

Knappe overwinning 
van Armando Noordzij
IJmuiden - De computer had er 
afgelopen donderdag zin in, een 
aantal verrassende paringen bij 
het jeugdschaak kwamen uit het 
elektronische brein rollen. Daar-
op besloten de jeugdschakers 
ook maar hun beste beentje voor 
te zetten. 
Opvallend was de zege die Ar-
mando Noordzij (foto) op Menno 
Jaspers behaalde. Menno, nog 
in de race voor de eerste plaats 
in groep twee, kreeg geen voet 
aan de grond. Al vroeg in de par-
tij verspeelde hij zijn dame tegen 
een toren, en even later met twee 
torens tegen een dame blok-
keerde hij met zijn koning de lijn 
tussen zijn torens: weg torens en 
even later weg partij.
Heel knap was ook de overwin-
ning van Levi Denneboom op 
Thomas Lichtendaal. Levi nog 
niet zo lang aanwezig op de 
schaakclub, veroverde de dame 
van de gelouterde Thomas. En 
een aantal zetten later gaf Tho-
mas de strijd op.
Boy Wu liet zich niet verrassen. 
Over de a-lijn kwamen drie stuk-
ken op de koning van Lars Boes-
mans afgestormd, dit was voor 
de verdediging van Lars een 
beetje teveel van het goede.
Marco Wellinga verslikte zich le-
lijk in Mark Scholten, al na luttele 
zetten stond Marco mat.
Koen van de Velde bracht met 

zorgvuldig spel Tom Noordzij 
steeds meer in verlegenheid. Het 
resulteerde in materiaalwinst en 
een overwinning.
Barry Broek beleefde wat be-
nauwde ogenblikken tegen Er-
in Lucassen, en nadat zijn toren 
was verloren gegaan, werd het 
‘alle hens aan dek’. 
Maar een knap mat van Barry 
bezorgde hem alsnog de pun-
ten. Job Elsendoorn versloeg 
met verzorgd spel de hogere ge-
klasseerde Quinten Otte. Tho-
mas Otte met veel meer schaak-
ervaring behept dan Lyanne Lu-
cassen behaalde ook een over-
winning en Cory van Bellen won 
na een lange partij van Kim van 
Loon. Zie ook www.schaakclub-
kijkuit.nl.

Velsen - De Velsense Laura Ver-
hoeven en Edwin Schilling heb-
ben donderdag meegedaan 
aan de beklimming van de Al-
pe d’Huez om geld in te zame-
len voor het Koningin Wilhelmina 
Fonds ter bestrijding van kanker.
De beklimming vond plaats bij 
een temperatuur van 28 graden 
en in de volle zon. Bijna onmen-
selijke omstandigheden en dus 
te groter de prestatie.
Edwin Schilling is op 4 juni vijf 
keer omhoog gefietst en Laura 
Verhoeven zelfs acht keer. Sa-
men hebben zij 15.000 euro op-

gehaald voor het KWF. 
..Super’’, zegt Henk Brandjes, di-
recteur van Zebra Uitzendbu-
reau BV en sponsor van beide 
renners. Henk was ook dit jaar  
aanwezig op de Alpe ‘d Huez 
om beiden aan te moedigen. Bij-
zonder waren de sponsorbedra-
gen van alle collega’s van Edwin 
en diverse amateur voetbalver-
enigingen. ..Grote winnaar was 
het KWF, met een opbrengst van 
ruim 5 miljoen euro,’’ aldus Henk 
Brandjes.
Meer weten? Kijk op www.opge-
venisgeenoptie.nl.

Schoon-
maakbeurt
waterleiding
Regio - PWN Waterleidingbe-
drijf Noord-Holland start medio 
juni met de schoonmaak van de 
waterleidingen in Santpoort, Vel-
serbroek, Driehuis en Velsen-
Zuid. De werkzaamheden du-
ren tot oktober. Het doorspoelen 
van de leidingen, ‘spuien’, moet 
ervoor zorgen dat het water van 
goede kwaliteit blijft. PWN streeft 
ernaar de overlast tot een mini-
mum te beperken. Helder wa-
ter uit de kraan lijkt vanzelfspre-
kend, maar dat is allerminst het 
geval. Water in het leidingnet kan 
bruin worden, omdat het ijzer en 
mangaan bevat. Dat zijn stoffen 
die van nature voorkomen in het 
oppervlakte- en grondwater dat 
PWN gebruikt voor de productie 
van kraanwater. IJzer en man-
gaan zijn niet schadelijk voor 
de gezondheid. Ze worden voor 
het grootste gedeelte uit het wa-
ter gefilterd. Een kleine hoeveel-
heid komt door de filters heen en 
zet zich af in het leidingnet. Wan-
neer de stroomsnelheid van het 
water in het leidingnet plotseling 
toeneemt of van richting veran-
dert, kunnen stoffen opwervelen 
en wordt het water troebel. 
Om het leidingnet goed te kun-
nen reinigen, moet eerst de 
transportring door Santpoort 
en Velserbroek worden doorge-
spoeld. Om de klanten zo min 
mogelijk overlast te bezorgen zal 
de transportring ’s nachts wor-
den doorgespoeld in de week 
van 15 juni. Globaal ziet de ver-
volgplanning er daarna als volgt 
uit: Driehuis, Velserbroek, Sant-
poort Noord, Santpoort Zuid, 
Velsen-Zuid. De bewoners van 
deze gebieden worden voor-
afgaand aan de schoonmaak-
werkzaamheden schriftelijk ge-
informeerd.PWN reinigt dit jaar 
1100 kilometer waterleiding in 
de regio Zuid-Kennemerland. 
De werkzaamheden worden ge-
faseerd worden uitgevoerd in 
de gemeenten Haarlem, Velsen, 
Bloemendaal en Zandvoort. De 
planning en de voortgang van de 
werkzaamheden zijn dagelijks 
te volgen op www.pwn.nl/spui-
werkzaamheden.
De overlast voor de klanten 
wordt tijdens de werkzaamhe-
den tot een minimum beperkt. 
Tijdens het spuien is water ge-
woon beschikbaar. Wel is het 
mogelijk dat er tijdens de werk-
zaamheden minder waterdruk 
is. Ook kan er bruin water uit de 
kraan komen. 
De spuiwerkzaamheden du-
ren 15 tot 30 minuten per straat. 
PWN adviseert tijdens de door-
spoelwerkzaamheden het water-
verbruik te minimaliseren. PWN 
adviseert tijdens de werkzaam-
heden geen wasmachine te ge-
bruiken, vanwege de kans op 
bruine vlekken in de was. Mocht 
de was onverhoopt verkleurd 
zijn, dan is het raadzaam de was 
nat te houden en opnieuw te 
wassen.

LTC de Hofgeest
Jongens t/m 14 jaar 
ongeslagen kampioen
Velserbroek - Dit tennisseizoen 
moest het gebeuren. Het eerste 
team van LTC de Hofgeest tot en 
met 14 jaar, dat bestaat uit de 
spelers Nino Gubbels, Fons  Ha-
ver en Jasper Mors, speelde voor 
het tweede jaar in deze samen-
stelling. Vorig jaar wist dit team 
zich in de eerste klasse goed te 
handhaven. Maar door blessures 
in de laatste wedstrijden, ging de 
titel helaas aan hun neus voor-
bij.Van de 24 gespeelde partij-

en werden er maar liefst 21 ge-
wonnen: het ongeslagen kam-
pioenschap was een feit. Ni-
no, Fons en Jasper maakten met 
groot machtsvertoon duidelijk 
dat zij zich de terechte kampioe-
nen van de eerste klasse mogen 
noemen. 
Na afloop lieten zij de kurken van 
de champagne knallen, en werd 
het kampioenschap met de trou-
we supporters op gezellig wijze 
gevierd.
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Nieuwe naam voor jonge 
ondernemersvereniging
Regio - Het in 2006 opgerich-
te Jong MKB IJmond maakt zich 
los van MKB Velsen en MKB 
IJmond en gaat zelfstandig ver-
der als Jonge Ondernemers 
IJmond (JOIJ).
Ook als JOIJ wil de onderne-
mersvereniging zich sterk maken 
voor informatieve, innovatieve en 
gezellige activiteiten voor star-
ters. Nu dus met een leerzame 
workshop over de rol van de ver-
schijning bij zakelijke commu-
nicatie. Imagodeskundige Za-
beth van Veen legt op een speel-
se manier uit hoe bijvoorbeeld 
kleding en kleuren het onder-
bewuste van de gesprekspart-
ner kunnen beïnvloeden. Aan 
de hand van praktijkvoorbeel-
den leren de aanwezigen hoe zij 
met eenvoudige middelen veel 
effect kunnen bereiken qua out-

fit en uitstraling. Ook wethouder 
Frowijn van Beverwijk wil meer 
over dit onderwerp weten, want 
hij heeft aangegeven graag per-
soonlijk deel te willen nemen.
Als locatie is gekozen voor het 
trendy Timboektoe aan het 
strand van Wijk aan Zee. Dit pa-
viljoen ligt nabij de Noordpier, 
officieel in Velsen-Noord. Een 
meer IJmondiaanse plek bestaat 
bijna niet. Verzamelen kan vanaf 
19.30 uur, de workshop start om 
20.00 uur. Rond 22.00 uur ein-
digt het programma, dat wordt 
afgesloten met een netwerkbor-
rel. Alle jonge ondernemers en 
starters uit de regio kunnen zich 
aanmelden op info@joij.nl. Om-
dat JOIJ als netwerk graag wil 
groeien, hoopt het bestuur op 
een toestroom van veel nieuwe 
belangstellenden.

Portulaca 
bloeit langst
Santpoort-Noord - Portulaca 
grandiflora met zijn vrolijk ge-
kleurde bloemen is herontdekt.  
Portulaca stamt uit het warme, 
tropische deel van Zuid-Amerika, 
uit Brazilië, Argentinië en Urugu-
ay. In de kleuren van de bloemen 
klinkt de samba, de bossa nova 
en de tango. Het is een en al rit-
me en een werveling van kleur. 
Dat zuidelijke temperament zit 
ook in het gedrag van de bloe-
men. Ze gaan alleen open bij 
mooi zonnig weer, maar dan to-
nen ze ook alles wat ze hebben.
De nieuwe rassenseries zijn al  
bij ons ingeburgerd, ze bloei-
en sneller en ook veel eerder op 
de dag dan de oude rassen. De 
bloemen doen aan kleine pioen-
roosjes denken. Niet voor niets 
noemen de Engelsen en Ameri-
kanen deze plant ‘Moss Rose’. Ze 
blijven laag (tot 20 cm) en bloei-
en van mei tot september, of tot 
de eerste nachtvorst, als je re-
gelmatig de uitgebloeide bloe-
men weg haalt. Dan gaat de vor-
ming van de stroom aan bloe-
men gewoon door. De kleuren 
van de bloemen zijn heel opval-
lend: rood, geel, wit, lila en alle 
tinten daar tussenin. De nieuwe 
rassen hebben vooral halfgevul-
de bloemen, dus nog meer kleu-
rige blaadjes. De stengels zijn 
vaak opvallend rood tussen het 
grijzig groene blad. 
Het zijn prachtige planten voor 
de rotstuin, voor potten op het 
terras, als randplanten voor in 
de border en perfect voor een 
hanging basket of zoals Groen-
Rijk ze nu aanbiedt: in een aan-
trekkelijke schaal die je op ie-
der zonnig plekje kunt neerzet-
ten. Ideaal voor een vochtige tot 
droge, warme standplaats waar 
toch niet te veel regen valt of wa-
ter snel verdampt. Hoewel je aan 
de hand van de vetplantachtige 
blaadjes zou kunnen verwach-
ten dat het echte droogteplanten 
zijn, is het toch beter ze wel re-
gelmatig water te geven. Dankzij 
het vocht dat de planten in hun 
verdikte blaadjes en stengels op-
slaan, kunnen ze droge perioden 
goed overleven. Buiten uitplan-
ten in volle grond  kan pas als 
er absoluut geen kans op nacht-
vorst meer is. Je kunt leuke com-
binaties maken met andere één-
jarigen zoals vlasleeuwenbekjes, 
kleinbloemige petunia en lage 
zinnia’s. Of met het Mexicaan-
se madeliefje, deze plant krijg je 
daarna altijd weer terug want het 
zaait zich overal uit.

Beautycentre Renaissance 
naar Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Op een 
prachtig punt aan de Bloemen-
daalsestraatweg in Santpoort-
Zuid is vanaf vorige week Beau-
tycentre Renaissance gevestigd. 
Eigenaresse Jannie Broekhuij-
sen verhuisde haar praktijk van 
de Rijksweg in Velserbroek naar 
een prachtig pand aan Bloemen-
daalsestraatweg 60, waar ze een 
plaatje maakte van haar nieuwe 
schoonheidssalon en pedicure-
praktijk.
Wie hier binnen stapt is meteen 
onder de indruk van de bijzon-
dere sfeer, die licht en luxe is, 
met witte meubels en een prach-
tige renaissan-
ce stoel die 
echt niet alleen 
voor de sfeer is. 
Het voorste ge-
deelte van de 
praktijk is met-
een winkel met 
aan t rekke l i j -
ke cadeau-ar-
tikelen en ma-
ke-up van het 
merk Pupa. Er 
staat een gezel-
lige grote praat-
tafel in de win-
kel waar klan-
ten zich kun-
nen ontspan-
nen met een 
kopje koffie. Achter de win-
kel zijn twee praktijkruimtes. De 
eerste is voor de voetenklanten, 
de tweede voor gezichtsbehan-
delingen. Alle ruimtes zijn ge-
heel nieuw ingericht in fris wit, 
met professionele stoelen en ap-
paratuur. Jannie Broekhuijsen 
is zowel schoonheidsspecialiste 
als pedicure, trouwens ook voor 
de diabetische voet. In Beauty-
centre Renaissance werkt Jan-
nie met natuurlijke schoonheids-
producten van Decléor en de 
iets exclusievere lijn van Carita. 

Decléor producten zijn samen-
gesteld op basis van essentië-
le oliën en crèmes van bladeren. 
De natuur weet hoe het de huid 
moet voeden en verzorgen. Ca-
rita producten zijn op basis van 
zonnebloempitten. Carita pro-
ducten gaan veroudering van de 
huid tegen met etherische oli-
en. Uiteraard hebben beide mer-
ken producten voor verschillen-
de huidtypen.
Jannie vindt het heerlijk dat zij nu 
een praktijk midden in dit gezel-
lige dorp heeft. Met mooi weer 
staat de deur open en is ieder-
een welkom om kennis te ma-

ken. ,,Ik heb al 
kennis gemaakt 
met de naas-
te buren en kijk 
uit naar de rest 
van Santpoort-
Zuid,’’ zegt Jan-
nie. ,,De eerste 
kennismaking 
is heel goed 
bevallen.’’
Omdat bij 
Beautycentre 
Rena i s s ance 
ook nog eens 
leuke cadeau-
artikelen wor-
den verkocht 
zal deze prak-
tijk zeker een 

welkome aanvulling zijn op het 
gehele aanbod van winkels. Lek-
kere zeepjes, grappige thee-
potjes met kopjes en in de toe-
komst nog veel meer leuke en 
gezellige hebbedingetjes zijn 
bij Beautycentre Renaissan-
ce voor een aantrekkelijk prijsje 
te koop. Daarvoor hoeven Sant-
poorters echt niet meer het dorp 
uit. Beautycentre Renaissance 
werkt op afspraak. Voor een af-
spraak kan men de hele week 
even binnenlopen, of bellen met 
023-5380683. Op de foto Jannie 

36.300 euro voor eerste vaatje
Hartenkamp blij met 
opbrengst haringparty
IJmuiden - Het was dinsdag-
avond een drukte van belang 
in Restaurant IJmond. Veel 
ondernemers uit IJmuiden en 
omstreken waren aanwezig 
bij de jaarlijkse Haringparty.

Restauranthouder Ruud Nie-
borg had deze keer voor een 
andere opzet gekozen dan zo-
als de vorige jaren gebruikelijk 
was. Dit keer niet meer het eer-
ste of tweede vaatje bij opbod 
verkopen aan de meestbieden-
de, maar een loterij waarbij voor 
vijftig euro een lot kon worden 
gekocht. Een nieuwe strategie, 
mede ingegeven door de huidi-
ge economische situatie. 
De totale opbrengst van de lo-
terij en tenslotte ook de verkoop 
van meerdere vaatjes nieuwe 
haring zou in zijn totaliteit ten 
goede komen aan het Duinhuis. 
Dit is een opvangcentrum voor 
minder valide kinderen dat mo-
menteel in aanbouw is in Haar-
lem- Noord, achter het nieuwe 
Kennemer Gasthuis aldaar. 
Na de officiële aankomst van 
het eerste vaatje  per paarden-
koets, met Franca van Winkel, 
directievoorzitter Rabobank Vel-
sen en Omstreken en Ruud Nie-
borg in de koets, kon al snel de 

kwaliteit van de eerste nieu-
we haring worden getest. ‘Zeer 
goed’ was het algemene oordeel 
en wellicht mede hierdoor wist 
spreekstalmeester Steef Ham-
merstein in sneltreinvaart de lo-
ten aan de man te brengen.
Binnen een uur waren de lo-
ten, met onder andere prijzen 
als een kistje wijn en een pond-
je zalm, verkocht waarna toch 
nog enkele vaatjes haring te-
gen opbod van eigenaar wissel-
den. Na de officiële telling, on-
der het toeziend oog van notaris 
Mascini, kwam tenslotte de zeer 
verrassende mededeling van de 
opbrengst: 36.300 euro!
Rita Habekothé en Greet Vla-
ming van De Hartenkamp Groep 
konden hun geluk dan ook niet 
op na het bekendmaken van 
de opbrengst en de ingelijs-
te check met dit bedrag werd 
dan ook voorzichtig in de au-
to gelegd. Het ligt in de bedoe-
ling dit bedrag te besteden aan 
de inrichting van een nieuwe lo-
geerunit met speciale inrichting, 
waaronder bedden en badgele-
genheden. 
Meer informatie over het Duin-
huis is te vinden onder www.
hetduinhuis.nl. (Joop Waijen-
berg)

Tour de Vigne aux Pedales
Wijnproeven op de fiets
Velsen - Zondagmiddag wordt 
de Tour de Vigne aux Pedales of-
tewel de wijnfietstoertocht ver-
eden. Na het geweldige succes 
van de bockbiertocht kwam de 
organisatie van het Witte Theater 
Café op het idee om wijnproeve-
rij fietstoertocht te organiseren. 
Net als het grote broertje van de 
biertocht, gaat de wijnfietstocht 
langs diverse horecazaken. Bij 
elke zaak kunnen de deelnemers 
genieten van een lekker of ver-
rassend wijntje uit verschillende 
wijnlanden.
Ook wordt er bij de proeverij 
weer een culinaire versnapering 

aangeboden, die het beste bij de 
wijn past uit het land van her-
komst. De kaarten van de wijn-
tocht zijn te koop bij de deelne-
mende horecazaken en kosten 
8.00 euro. Dit bedrag is inclu-
sief hapjes en de minicruise van 
de IJmuidense rondvaart maat-
schappij. Aanvang van de tocht 
is 12.00 uur. De deelnemende 
horecabedrijven zijn Witte The-
ater Café, Café De Halve Maan, 
Grand Café La Belle, Grand Ca-
fé Valerius, Hoeve Duin en Kruid-
berg, Café Spaarndam, Restau-
rant Sea-You en Theeschenkerij 
Velserbeek.

Regio - De politie heeft dinsdag 
twee fietsendieven op het Stati-
onsplein in Haarlem aangehou-
den. De jongens reden op een 
fiets die zij bij het station hadden 
gestolen. Het gaat om twee jon-
gens uit Haarlem van 17 en 19 
jaar oud. Het tweetal heeft een 
proces-verbaal gekregen.

Fietsendieven 
gepakt
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Olga Commandeur in Huis ter Hagen

‘Ze kan lekker praten’
Driehuis – Het was vorige week 
donderdag gezellig druk in de 
gemeenschappelijke ruimte van 
woon- en zorgcentrum Huis ter 
Hagen tijdens de jaarlijks ver-
wendag. Werden de bewoners in 
voorgaande jaren wel eens in de 
watten gelegd, met bijvoorbeeld 
een maskertje van de schoon-
heidsspecialiste of een hand-
massage van de pedicure, dit 
keer moesten ze aan de bak. Ol-
ga Commandeur kwam met ze 
bewegen.
De voormalige atlete groei-
de op in IJmuiden en bezocht 
in Driehuis het Ichthus Colle-
ge. ,,De gymleraar daar, Joop 
van Rijn, stuurde me naar atle-
tiekvereniging Suomi, dat toen 
nog bij Schoonenberg was en 
zo is het allemaal begonnen’’, 
vertelt Commandeur. ,,In 1975 
werd ik Europees kampioen, in 
1984 deed ik mee aan de Olyp-
mische Spelen in Los Angeles. 
Daar won ik de 400 meter hor-
den. Na mijn sportcarrière ging 
ik verder als gymlerares. Daar-
naast presenteerde ik het radio-
programma NOS Sportief en nu 
op televisie Nederland in Bewe-
ging.’’ Een mevrouw, die geboeid 

zit te luisteren, concludeert: ,,Ze 
kan lekker praten.’’ Commandeur 
vervolgt: ,,Bewegen is goed voor 
een mens. Het is goed voor het 
hart en de bloedvaten, voor de 
botten en de spieren.’’ Een vrouw 
vult aan: ,,Het is ook goed voor 
je humeur.’’ Olga haakt daar op 
in: ,,Als je beweegt, komt er een 
stofje in je hersens vrij: endorfi-
ne, ook wel gelukshormoon ge-
noemd. Daardoor voel je je lek-
ker in je vel.’’
Dan volgt het bewegen. Het zijn 
simpele oefeningen, die zittend 
op een stoel uitgevoerd kun-
nen worden. ,,Doe mee in uw ei-
gen tempo en luister goed naar 
uw lichaam’’, adviseert Comman-
deur. Er worden vuisten gebald, 
met de handen gewapperd en 
de polsen draaien rondjes. De 
schouders worden opgehaald en 
de voeten gaan van de hak op 
de teen. Een heer in een rolstoel 
wilde wel even een vuist maken 
en met de handen wapperen. Als 
de schouders losgemaakt wor-
den, houdt hij het voor gezien. 
Tegen de begeleidster, die hem 
de bewegingen voordoet, zegt 
hij: ,,Ja, jij bent ook nog geen 96 
jaar.’’ (Carla Zwart)

Schip maakt water
IJmuiden - Een schip met een lengte van ruim zestig meter dreig-
de maandagavond rond 22.45 uur te zinken in het Noordzeekanaal 
langs de Steigerweg in IJmuiden. Het schip was geladen met zand. 
Diverse eenheden van de brandweer zijn ter plaatse gekomen om 
het schip boven water te houden. (foto’s: Michel van Bergen)

IJmuidenaar 
schrijft 
kinderboek 
‘Mik de Spin’
IJmuiden - IJmuidenaar Cees 
Pootjes heeft een kinderboek 
geschreven ‘Mik de Spin’.  De 
opbrengst van het boekje is ge-
heel voor de kinderen in wees-
huizen in Bolivia. Het boekje is 
onder meer te koop bij Boekhan-
del Erasmus en Bruna in IJmui-
den en kost 7,50 euro.
In ‘Mik de Spin’ staan vier ver-
halen met een boodschap. Grap-
pige verhalen. Over onderlinge 
verschillen en elkaar accepteren. 
Zoals over een vegetarische spin 
die bevriend raakt met een vlieg 
en dan een wereld zoekt waar 
ze kunnen leven. De tekeninge-
tjes in het boek zijn van de zoon 
van Cees, Michel Pootjes en een 
van Isabella, een meisje uit het 
weeshuis.
Cees is sinds twee jaar met pré-
pensioen en kan nu zijn tijd aan 
zijn grote hobby schrijven be-
steden. Hij werkte op Schiphol 
bij de afdeling vrachtreserve-
ring. ‘Mik de Spin’ is zijn eerste, 

maar waarschijnlijk niet zijn laat-
ste boek. Want aan een vervolg 
wordt al gewerkt. Een bekende 
van Cees Pootjes werkt als vrij-
williger in een weeshuis in Boli-
via. Cees richtte daarom in 2002 
Stichting Roberto op, om de kin-
dertehuizen van Amanecer te 
kunnen helpen. Door middel 
van shantyconcerten in het Wit-
te Theater en Stadsschouwburg 
Velsen en dankzij een aantal do-
nateurs haalt hij geld op voor 
Stichting Roberto. Het geld werd 
besteed aan diverse projecten, 
zoals schoolboeken, een tractor 
om een aardappelveldje te be-
werken, uitbreiding van de bibli-
otheek en zes computers.
Het boek ‘Mik de Spin’ kreeg 
een oplage van 500 stuks. Met 
de opbrengst zullen meer dan 
500 zwerfkinderen in diverse te-
huizen worden ondersteund. Zie 
www.amanecer-bolivia.org. Het 
boekje is geschikt voor kinde-
ren vanaf circa 4 jaar. Het boek-
je kan ook worden besteld via 
Cees Pootjes. Bel 0255-515338 
of e-mail naar agustina-cees@
quicknet.nl.

KiKa Fun, kinderplezier 
voor goed doel
Velsen-Zuid - Op zondag 14 juni 
vindt in recreatiegebied Spaarn-
woude voor de derde keer de Ki-
Ka Fun plaats. De KiKa Fun is 
een niet meer weg te denken 
onderdeel van de jaarlijkse KiKa-
run. Naast de KiKarun als spon-
sorloop wordt met KIKa Fun geld 
ingezameld voor kinderen kan-
kervrij. Hiermee wordt  spelen-
derwijs extra geld  ingezameld. 
KiKa (stichting Kinderen Kan-
kervrij) werft fondsen voor inno-
vatief onderzoek op het gebied 
van kankerbestrijding bij kinde-
ren. Vorig jaar werd ruim 84.000 
euro opgehaald.
KiKa Fun is een initiatief van stu-
denten van InHolland (Haarlem), 
die dit als Rookie Entertainment 
als schoolproject uitvoeren. De 
kinderactiviteiten bestaan onder 
andere uit oud-Hollandse spelle-
tjes, springkussen, schmink, po-
nyritjes en een loterij met mooie 

prijzen. Verder is er een spet-
terend optreden van niemand 
minder dan de hitsensatie van 
dit moment Dio bekend van de 
megahit ‘’Tijdmachine’’! Op de-
ze speciale dag worden niet al-
leen de kinderen vermaakt maar 
genieten ook de ouders van een 
sportieve en gezellige familie-
dag.
Bij KiKa Fun hoort ook een kleur-
plaatwedstrijd waar veertien ba-
sisscholen uit de omgeving van 
Spaarnwoude aan meedoen. De 
winnende klas wordt tijdens Kika 
Fun bekend gemaakt. De mooi-
ste kleurplaten worden op de Ki-
Ka Fun geëxposeerd. Op www.
kikafun.hyves.nl komt een pro-
grammaoverzicht te staan. Het 
KiKa Fun evenement wordt me-
de mogelijk gemaakt door Ra-
bobank Velsen en Stadsbiblio-
theek Haarlem. Zie ook www.ki-
karun.nl.

Veeker-prijs voor 
Frank Heeremans
IJmuiden – Veeking Theater-
producties, dat het KET-festival 
organiseert, heeft een jaarlijkse 
wisselprijs in het leven geroepen: 
de Veeker. Deze is bedoeld voor 
iemand die veel betekend heeft 
voor het amateur-theater in de 
regio. Alle verenigingen moch-
ten iemand voordragen en op-
vallend vaak werd de naam van 
Frank Heeremans genoemd, the-
atertechnicus van het Witte The-
ater. Hij mocht de prijs dan ook 
na afloop van het festival zater-
dag in ontvangst nemen uit han-
den van Bart Boele, journalist en 
columnist van de IJmuider Cou-
rant. Het enthousiasme en de 
gedrevenheid van Frank werd 

door de verenigingen genoemd, 
hij geeft complimenten maar als 
het moet ook opbouwende kri-
tiek en hij denkt met de vereni-
gingen mee. En niet onbelang-
rijk: hij geeft de mensen het ge-
voel dat ze echt welkom zijn in 
het Witte Theater. Zelf heeft hij 
moeite om complimenten in ont-
vangst te nemen en hij stond dan 
ook wat onwennig op de toneel-
vloer. ,,Ik zit liever boven in mijn 
hok om het licht en het geluid te 
verzorgen’’, geeft hij toe. ,,Ik heb 
veel respect voor de mensen die 
hier durven te staan. Het lijkt 
misschien makkelijk, maar dat is 
het niet en daar heb ik veel be-
wondering voor.’’ (Carla Zwart)

Schoolkinderen onwel
IJmuiden - Op basisschool De 
Klipper aan de Orionweg zijn vo-
rige week donderdag zes kin-
deren van 10 en 11 jaar tijdens 
de gymles onwel geworden. 
Omdat er geklaagd werd over 
een vreemde lucht zijn door de 
brandweer metingen verricht. 

Hierbij is niets gevonden wat de 
oorzaak kan zijn geweest. Mo-
gelijk hebben de kinderen last 
gehad van de inspanningen tij-
dens de les. Ze zijn door ambu-
lancepersoneel onderzocht en in 
orde bevonden. De school is na 
de melding direct ontruimd.
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Loting verricht voor 
Hannie Spronk toernooi
Driehuis - In augustus zal het 
vierde Hannie Spronk toernooi 
worden gehouden bij RKVV Vel-
sen in Driehuis. Net als de eer-
dere drie edities zullen de deel-
nemende verenigingen zijn: VSV 
Stormvogels, Terrasvogels en de 
winnaar van de afgelopen editie, 
RKVV Velsen. Het idee is voort-
gekomen uit de Koninginnewed-
strijd die een aantal jaar heeft 
plaatsgevonden bij Velsen. De 
organisatie zal ook dit jaar weer 
in handen zijn van het duo Her-
man Berg en Marcel Looij. Pi-
kant detail is dat beide ex-spe-
lers van Velsen komend seizoen 
elders bezig zijn. Berg zal pro-
beren met Spaarnwoude het zo 
goed mogelijk te doen in de 4e 
Klasse. Looij begint aan een trai-
nersavontuur bij SV Terrasvogels 
in Santpoort-Zuid.
Op vrijdag 5 juni vond de loting 
plaats onder het oog van de trai-
ners van de vier deelnemende 
verenigingen en het bestuur van 
Velsen in café De Wildeman. De 
loting werd verricht door de aan-
voerder van Velsen 1, te weten 
Maurice Thijssen. Hij deed dit 
samen met Han Spronk, de va-
der van Han. 
De voorronde wordt gespeeld 

op donderdag 13 augustus om 
19.15 uur. De wedstrijden die 
deze avond gespeeld zullen wor-
den zijn: VSV–RKVV Velsen en 
Stormvogels - Terrasvogels.
Op zondagmiddag 16 augustus 
zullen dan de winnaars van de-
ze twee wedstrijden tegen elkaar 
uitkomen in de finale en beide 
verliezers zullen strijden om de 
derde plaats. De aanvang van 
deze wedstrijden zal 13.00 uur 
zijn.
Ook dit jaar zal er na deze wed-
strijden een prijsuitreiking zijn 
en dit zal gepaard gaan met een 
feest dat muzikaal wordt onder-
steund door onder andere DJ 
Bas van Geldorp. De toegang 
van beide dagen is gratis en voor 
de vele fans is het altijd weer een 
mooi weerzien van jong en oud 
na een voetballoze zomer. Daar-
naast is het ook weer interessant 
om te zien hoe alle deelnemen-
de verenigingen in de maand 
mei zijn/haar selecties weer op 
peil heeft zien te brengen om 
het komende seizoen weer voor 
de prijzen te gaan strijden in de 
klassen waar ze uitkomen.
Dit toernooi wordt mede mo-
gelijk gemaakt door een aantal 
sponsors.

Zomerdrive bij
BC De Kennemers
Santpoort-Noord - Na een 
spannende competitie is het 
nu weer tijd om te gaan oefe-
nen, nieuwe afspraken uitpro-
beren op het gebied van bridge. 
Bridgeclub De Kennemers geeft 
daar de gelegenheid toe. Elke 
donderdagavond wordt tot en 
met 27 augustus (met uitzonde-
ring van 6 augustus dan ies er 
de feestweedrive) om 19.30 uur 

(aanmelden voor 19.15) de zo-
merdrive gehouden. De kosten 
bedragen 2 euro per persoon 
voor niet leden. Afhankelijk van 
de belangstelling wordt er ge-
speeld in 2 of 3 lijnen. Na afloop 
is er binnen een paar minuten de 
uitslag. De zomerdrive wordt ge-
houden in de recreatiezaal van 
Velserhooft, Valckenhoeflaan 1B 
in Santpoort-Noord.

Santpoort-Noord - Op dins-
dag 16 juni en woensdag 17 juni 
wordt er weer oud papier ingeza-
meld voor de Parnassiaschool in 
Santpoort-Noord.
De papiercontainer staat van 
18.30 tot 19.30 uur op het gras-

veld bij de kerk Dinkgrevelaan. 
Op dinsdagmiddag is de contai-
ner ook geopend van 16.00 tot 
16.30 uur. Bij het inleveren van 
het oud papier dingt u mee naar 
de heerlijke slagroomtaart, die 
maandelijks wordt verloot.

Papierinzameling 

Jeugd dressuurwedstrijd 
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag werden er door de jeugd 
tot 18 jaar dressuur proeven F5 
en hoger gereden op Manege 
Kennemergaarde. Het gaat er 
om wie het netste de proef kan 
rijden, de figuren correct kan rij-
den, aan kan galopperen op het 
juiste moment, enz. Daarmee kun 
je laten zien in hoeverre je con-
trole hebt over je paard. Er werd 
buiten losgereden in de prachti-
ge eb- en vloedbaan van 20 bij 
60 meter en de proef werd ge-
reden in de binnenbaan met de 
wedstrijdmaten 20 bij 40 meter.
In deze categorie proeven lopen 
zowel pony’s als paarden mee. 
Één van deze paarden is de mer-
rie Wellington die als veulen van 
3 maanden samen met het paard 
Watch Out op Manege Kenne-
mergaarde kwam. Toen Welling-
ton drie jaar was, is hij zadel-
mak gemaakt en ingezet in het 
manegewerk. Wellington is nu 6 
en best een mooi paard gewor-
den die goed is in dressuur, maar 
ook kan springen en een buiten-
rit erg leuk vindt. Ze loopt overi-
gens, net als alle manege paar-
den en pony’s, ook regelmatig in 
de wei. De uitslag van de jeugd 

dressuurwedstrijd is als volgt: 
De manegepaarden en de eigen 
paarden werden bij elkaar ge-
jureerd. Eigen paarden: 1e prijs 
Sara Geijsendorfer op Gina en 2e 
prijs Denice Jansens op Coletta.
Manegepaarden: 1e prijs Sophie 
Beintema op Evendi, 2e prijs An-
ne Brummelkamp op Riesling, 3e 
prijs Nelke Bakker op Untilthen 
en 4e prijs Lara Midjek ook op 
Untilthen.

Carina Lemoine in 
Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 14 ju-
ni zal zangeres Carina Lemoi-
ne in Hippisch Centrum Velsen 
haar nieuwe cd presenteren. Dat 
wordt een muzikaal feestje waar 
zelfs de paarden van zullen ge-
nieten. Niet alleen Carina Lemoi-
ne zal optreden, maar ook een 
aantal van haar collega’s zul-
len de cd presentatie door mid-
del van optredens opluisteren. 
Zo komen zondag Willem Barth, 

Yanni, J.J. Bauer, Jill, Jan Spel en 
Dennis.
Het muzikale spektakel begint 
om 15.00 uur en is gratis toe-
gankelijk. Mark Moreels doet die 
middag de presentatie. 
Hippisch Centrum Velsen ligt aan 
Driehuizerkerkweg 13 in Velsen-
Zuid. Voor informatie of boekin-
gen voor Carina kan men bellen 
met 06-26559761 of kijken op 
www.carina-lemoine.nl.

Duifjes doen het goed 
in hanging basket
Santpoort-Noord - In een hanging basket bij de familie Robben 
op het Burg. Enschedéplantsoen is een tortelduif neergestreken die 
daar haar nest heeft gebouwd. Sinds vorige week zijn er twee klei-
ne duifjes onder moeders vleugels. Kraambezoek kan op vaste tij-
den genieten van de voedingstijden van de kleintjes. Kennelijk is de-
ze moeder zeer bij de tijd. Of deze duif ook op tijd vliegt is niet be-
kend. (foto: Hans Voorting)

Parkeerders
op de bon
Velsen-Noord - Afgelopen zon-
dag hebben politiemensen toe-
zicht gehouden bij het Visbak-
festival  aan de Reyndersweg. 
Een flink aantal bezoekers nam 
niet de moeite om hun auto fat-
soenlijk te parkeren. Omdat dat 
gevaar opleverde voor de ver-
keersveiligheid en klachten van 
andere weggebruikers, hebben 
de politiemensen in totaal 20 be-
keuringen uitgeschreven. Verder 
is een bezoeker die op zijn mo-
tor wegreed, een 26-jarige man 
uit Alkmaar, gecontroleerd op al-
coholgebruik. Hij bleek zo veel te 
hebben gedronken dat zijn rijbe-
wijs diende te worden ingevor-
derd. Tegen de man is proces-
verbaal opgemaakt.

Santhappen
in Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag  
13 en zondag 14 juni wordt het 
inmiddels befaamde Santhap-
pen op het Broekbergenplein in 
Santpoort-Nood weer georga-
niseerd. Dit culinaire feest vindt 
plaats van 17.00 tot 22.00 uur. Op 
zondag van 15.00 tot 21.00 uur. 

Dronken
doorrijder
aangehouden
IJmuiden - Vorige week woens-
dag, na een melding, vonden po-
litieagenten op de Kennemer-
laan een lantaarnpaal die uit de 
grond was gereden. Na onder-
zoek achterhaalden zij korte tijd 
later op het S.P. Kuijperplantsoen 
de auto waarmee de aanrijding 
gebeurd was en ook konden zij 
korte tijd daarna de verantwoor-
delijke bestuurder aanhouden in 
zijn woning. Dat was een 56-ja-
rige IJmuidenaar. Hij bleek dron-
ken en kwam aan een promillage 
van 1,94. Zijn rijbewijs is daarop 
ingevorderd en er wordt proces-
verbaal tegen hem opgemaakt.

Rijbewijs
ingevorderd
Velsen-Noord - Surveillerende 
agenten zagen afgelopen zon-
dagmiddag rond 17.00 uur op 
de Velsertraverse een auto rij-
den waarvan de bestuurster een 
erg onzekere indruk maakte. Zo 
reed de vrouw veel te langzaam 
en stond veel onnodig stil. Ze 
reed met 60 kilometer per uur de 
snelweg op en de tunnel in en 
bracht daarbij het overige ver-
keer in gevaar. Na de staande-
houding had ze haar auto nau-
welijks onder controle. De vrouw 
bleek een 76-jarige inwoonster 
van Rijssen. De agenten heb-
ben besloten haar rijbewijs in te 
vorderen omdat ze vermoedden 
dat de vrouw niet meer in staat 
is haar auto op een verantwoor-
de wijze te besturen.
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Eenakterfestival bestaat dertig jaar
IJmuiden - Vorige week don-
derdag, vrijdag en zaterdag 
vond het dertigste Kenne-
mer Eenakter Theaterfestival 
plaats in het Witte Theater.

Het begon dertig jaar geleden als 
het Eenakterfestival in de Nieu-
we Slof te Beverwijk. Organisatie 
was toen voor rekening van het 
Noord Hollands Centrum voor 
Amateur-theater. Na vijf jaar ver-
huisde het festival naar het Wit-
te Theater. Later nam het Neder-
lands Centrum voor Amateur-
theater de leiding over, in sa-
menwerking met de Alkmaarse 
stichting de Kunst.
Dit was de derde keer dat de or-
ganisatie in handen was van Vee-
king Theaterproducties. Clau-
dia Kingma en Jerry Veenen-
daal veranderden de naam om-
dat zij wilden dat er, naast een-
akters, ook plaats zou zijn voor 
bijvoorbeeld cabaret of muziek-
theater. Het lijkt wel of de be-
langstelling tanende is: slechts 
twee plaatselijke groepen speel-
den tijdens het festival, terwijl de 
regio er toch heel wat meer telt. 
Het spits werd donderdag af-
gebeten door ’t Voetlicht (foto) 
uit IJmuiden. In het programma 
stond aangekondigd dat zij Par-
ty Time van Harold Pinter zouden 
spelen, maar daarmee was het 
publiek op het verkeerde been 
gezet. Ze brachten een bewer-
king van Pitten van Herman He-
ijermans. Joep kwam het podi-
um oplopen en vertelde het pu-

bliek dat ’t Voetlicht eigenlijk op 
vrijdag zou spelen. Dat kon niet 
doorgaan, want dan was hij een 
weekendje weg, dus ze speelden 
die avond. Protesten van spe-
lers uit de zaal. ,,Ik ken mijn tekst 
niet, want die hoefde ik pas mor-
gen te kennen’’, aldus Sonia. Be-
sloten wordt, om dan maar met 
een souffleur te spelen en dit 
leidt tot allerlei misverstanden en 
komische ontwikkelingen.
Hekkensluiter was zaterdag 
(Ver-)afgoden van Veeking, ge-
schreven door Jerry Veenendaal. 
Frank Sinatra, Marilyn Monroe, 
Janis Joplin en Elvis Presley den-
ken als een soort Idols te moe-
ten strijden om te mogen reïn-
carneren. Dit was drie jaar gele-
den ook al te zien, nu in een iets 

andere bezetting. Kippenvel als 
Mieke Koers als Janis Joplin het 
nummer Cry Baby inzet.
Tussen deze verenigingen in 
was ook veel moois te zien. Zo-
als Drie Maal Plankenkoorts uit 
Roosendaal, Warenar uit Rot-
terdam was er met een juweel-
tje van een eenakter en cabare-
tier Robert Derksen  uit Arnhem 
haalde vreemde caperiolen uit 
met een vissenkom.
Het festival kreeg jammer ge-
noeg niet het publiek dat het 
verdiende: de zaal zat elke avond 
nog niet eens half vol. Zo is het 
niet rendabel en het evenement 
wordt daardoor in zijn bestaan 
bedreigd. Dus verenigingen uit 
de regio: volgend jaar allemaal 
meedoen! (Carla Zwart)

Nieuwe show
IJmuider Harmonie
IJmuiden – Zondagmiddag liet 
de IJmuider Harmonie op het 
Velserduinplein voor het eerst 
de nieuwe show aan het publiek 
zien. Met deze show doen zij op 
25 juli mee aan het Wereld Mu-
ziek Concours in Kerkrade. Het 
zag er gelikt uit. Bij het nummer 
‘Play that funky music’ werd er 
zelfs door de muzikanten gezon-
gen en dat klonk niet verkeerd.
De show bestaat uit drie delen. 
Klaas Oosting verzorgde de cho-
reografie van het gedeelte ‘Sing 
Sing Sing’. Voor de overigen de-
len, ‘My favorite things’ en ‘Sway’, 

werd René Ranzijn ingehuurd. 
Drummajor Anrnold Korzelius 
toonde zich na afloop tevreden. 
,,Dat ging lang niet slecht, jul-
lie mogen jezelf een compliment 
geven’’, zegt hij tegen de muzi-
kanten.
,,Het blijft een lastige combi-
natie, een instrument bespe-
len en figuren lopen tegelijk, die 
veel concentratie vraagt’’, meent 
trombonist Bart. ,,Er moet nog 
wel het één en ander aan ge-
schaafd worden, maar voor een 
eerste keer ging het best rede-
lijk.’’ (Carla Zwart)

Ondertekening 
overeenkomst 
Velsen - Het stichtingsbestuur 
van Serviceflat De Luchte (Drie-
huis) heeft besloten de toekom-
stige renovatie/nieuwbouw en 
het groot onderhoud in samen-
werking met Woningbedrijf Vel-
sen uit te voeren. Het bestuur 
heeft hiervoor gekozen omdat 
Woningbedrijf Velsen veel er-
varing heeft met renovatie- en 
nieuwbouwprojecten en alles 
wat daarbij nodig is. Beide par-
tijen hebben op woensdag 3 ju-
ni een samenwerkingsovereen-
komst gesloten. Deze overeen-
komst houdt in dat beide par-
tijen samen onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn op het ge-
bied van onderhoud, nieuwbouw 
en/of renovatie en of deze te re-
aliseren zijn.

Wendy van Leeuwen 
naar Zuid-Afrika 
IJmuiden – Het televisiepro-
gramma Groeten uit de Rimboe 
bracht de IJmuidense Wendy 
van Leeuwen (22) op een idee: 
ze wilde graag van dichtbij an-
dere culturen meemaken. ,,Maar 
ik wil er niet heen om aapjes te 
kijken Als ik er dan ben, wil ik 
ook iets voor de bevolking bete-
kenen’’, zegt Wendy, die de op-
leiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening volgt.
Op 20 juli vertrekt ze als vrijwil-
liger voor de stichting Be More, 
dat via kleinschalige projecten 
de bevolking in ontwikkelings-
landen helpt. Wendy gaat wer-
ken voor Mother of Peace in het 
Zuid-Afrikaanse Durban. Daar 
wonen kinderen die een moei-
lijke achtergrond hebben, mis-
bruikt zijn of verlaten. Vaak ook 
hebben ze hun ouders verloren 
aan aids, een groot probleem in 

Afrika. Ze gaat onder andere de 
huismoeders die voor de kinde-
ren zorgen helpen. Ook gaat ze 
de vrouwen nieuwe vaardighe-
den leren zoals het bieden van 
een dagelijkse structuur en de 
Engelse taal. 
Op dit moment zamelt Wen-
dy geld in, om straks ter plekke 
dingen aan te kunnen schaffen 
die hard nodig zijn. Het project 
kan elk beetje hulp hard gebrui-
ken en Wendy vraagt mensen 
geld te doneren, zodat het le-
ven van de kinderen wat draag-
lijker gemaakt kan worden. Een 
bijdrage kan naar rekeningnum-
mer 121774228 ten name van Be 
More te Nijmegen, onder ver-
melding van Wendy van Leeu-
wen. Op haar weblog zal Wendy 
vermelden wat er met het geld 
gedaan wordt: http://wendyvan-
leeuwen.helptmee.nl

Rommelmarkt
op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 20 juni 
wordt op Plein 1945 weer een 
gezellige rommelmarkt gehou-
den. Net als vorige maand zal 
het plein weer vol staan met kra-
men. De markt wordt gehouden 
van 09.00 tot 16.00 uur. Voor het 
huren van een kraam kan men 
contact opnemen met telefoon-
nummer 0255-518380 of 06-
42456182. 

Nu ook renovatie tafelbladen
Framas Meubelfabriek 
maakt alles op maat
IJmuiden - Aan James Watt-
straat 7A huist al sinds 1977 
Framas Meubelfabriek, waar 
massief eiken en noten meu-
bels op maat worden ge-
maakt. De meubelfabriek was 
ooit eigendom van dezelf-
de eigenaar als Woontoon. 
Maar sinds ruim vijf jaar zijn 
Jack en Corrie Schoorl de ei-
genaren van Framas Meubel-
fabriek. 

Jack werkt al sinds 1977 bij Fra-
mas. Hoewel het een klein bedrijf 
is met zeven man en een vrouw 
maken zij meubels voor zaken 
in Nederland, Duitsland, Enge-
land en België. Veel meubels 
worden in standaardmaten be-
steld. Maar particulieren kunnen 
bij Framas alles op maat bestel-
len. Framas maakt vooral tafels 
en kasten en daarbij is heel veel 
mogelijk. Corrie vertelt dat men-
sen regelmatig met een schetsje 
of een foto binnenkomen, maar 
het meubel dan net iets anders 
willen. Bijvoorbeeld met een ex-
tra la of kastdeurtje. ,,En dat is bij 
ons geen enkel probleem, alles 

kan precies naar wens worden 
vervaardigd.’’ De meubelmakers 
vervaardigen de meubels met 
behulp van moderne machines, 
maar er komt ook handwerk aan 
te pas. Een spuiter maakt bij Fra-
mas het meubel helemaal af met 
een beits, lak of combinatie van 
die producten. Noten meubels 
worden meestal niet gekleurd, 
maar in eiken is heel veel mo-
gelijk qua afwerking. Zoals white 
wash, antiek, matlak met olieg-
lans of vergrijsd eiken. De lever-
tijd voor particulieren is vanaf zes 
weken. Wie nieuwsgierig is naar 
alle mogelijkheden kan eens een 
afspraak maken bij Framas Meu-
belfabriek. Massief houten meu-
bels gaan ontzettend lang mee. 
Toch kan met name een tafelblad 
veel te lijden hebben. Bij Framas 
kunnen alle massief houten ta-
felbladen worden opgeknapt 
met een flinke schuurbeurt en 
een afwerking naar keuze. Ta-
felbladen kunnen worden opge-
haald en worden weer thuis ge-
bracht. Framas Meubelfabriek, 
telefoon 0255-512525. Zie ook 
www.framas.nl.
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Gescheiden inzameling 
plastic verpakkingen
De inzameling van glas, papier en 
karton loopt al jaren via vertrouwde 
systemen. Wat er binnenkort nieuw 
bijkomt is de gescheiden inzameling 
van de plastic verpakkingen uit huis-
houdens. ReinUnie zal deze inzame-
ling in Velsen gaan verzorgen.

Het ligt in hun planning om vanaf septem-
ber 2009 plastic verpakkingen geschei-
den te gaan inzamelen. Praktisch houdt 
dat in dat er, vergelijkbaar met de inzame-
ling van glas, op diverse plaatsen boven-
grondse containers komen te staan waar 
bewoners hun plastic afval naar toe kun-
nen brengen. In principe zullen glas- en 
plastic-containers dan ook altijd bij elkaar 
staan. Naar verwachting zal een huishou-

den elke week een plastic 
boodschappentas met 
kunststof gescheiden
inzamelen.

Laatste fase

Reconstructie
Van Dalenlaan 
Maandag 15 juni a.s. start firma De Bie 
Wegenbouw BV met het opbreken van 
een gedeelte van de Van Dalenlaan om 
de laatste fase van het project ‘Rioolver-
vanging + Herinrichting Van Dalenlaan’ 
in Santpoort-Zuid uit te voeren. Deze fase 
loopt vanaf het nieuwe straatwerk van de 
Van Dalenlaan richting het spoor.

De werkzaamheden houden in:

• het verwijderen van het asfalt;
• het aanvoeren en verwerken van zand;
• het aanbrengen van de bestrating.

De werkzaamheden nemen een week 
in beslag, van maandag 15 juni t/m vrij-
dag 19 juni a.s. Het doorgaande verkeer 
van Bloemendaal naar Santpoort-Zuid en 
vice versa wordt omgeleid via de Rus-
burglaan, de Duinlustparkweg, de Van 
Ewijckweg, de Brederodelaan, de Duin-
weg of Duivelslaan, de Willem de Zwij-
gerlaan en de Wüstelaan.

Na deze fase zijn alle werkzaamheden 
aan de Van Dalenlaan en de Bloemen-
daalsestraatweg afgerond en kan het ver-
keer zijn normale doorgang weer vinden.

Leefbaarheidsmonitor 2009
De gemeente Velsen wil graag we-
ten of mensen tevreden zijn over hun 
woonomgeving en zich veilig voelen. 
Daarom wordt iedere twee jaar een 
onderzoek naar de leefbaarheid en 
veiligheid in Velsen gehouden. Het 
vorige onderzoek was in 2007. De 
komende weken vindt het onderzoek 
weer plaats.

De gemeente heeft onderzoekbu-
reau  I&O Research opdracht gege-
ven het onderzoek uit te voren. Een 
aantal Velsenaren, willekeurig geko-
zen uit het bevolkingsregister, is be-

naderd om voor dit onderzoek een 
vragenlijst in te vullen.

De uitkomsten worden na de zomer 
verwacht en worden gebruikt bij het 
opstellen van plannen voor de leef-
baarheid en veiligheid, niet alleen 
door de gemeente maar ook door 
belangrijke partners, zoals bijvoor-
beeld de politie.

De gemeente wil samen met de in-
woners de sterke punten in de wij-
ken behouden en oplossingen zoe-
ken voor eventuele problemen.

Westelijke Randweg
Informatiecentrum geopend
Op maandag, woensdag en vrijdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur kunt u terecht 
bij het informatiecentrum Westelijke 
Randweg Beverwijk. Deze randweg 
loopt vanaf Velsen-Noord rond Bever-
wijk tot aan Heemskerk. 

In het informatiecentrum vindt u meer in-
formatie over het tracé, de omringende 
natuur, de verkeersmaatregelen en meer. 
Blikvanger is een speciale tafel die geheel 
in de vorm van het tracé is ontworpen en 

uitgevoerd. U ziet op de tafel waar de ro-
tondes komen, de fietstunnel, de verlich-
ting, de fietspaden, de faunatunnels en 
alle andere kenmerken van de weg. Daar 
omheen ziet u de plannen van het Groen 
en Waterplan die samenhangen met de 
N197. Wij nodigen u graag uit om een 
kijkje te nemen.

De routebeschrijving naar het informa-
tiecentrum kunt u vinden op de website 
www.noord-holland.nl/projecten/N197.

Bevordering van deelname aan cultuur
Uitvoeringsprogramma
Kunst en Cultuur
Op 25 september 2008 is de Kader-
nota Kunst- en Cultuurbeleid ge-
meente Velsen 2009-2012 in de 
raad vastgesteld. De speerpunten 
uit deze nota, cultuureducatie, cul-
tuurparticipatie en cultuurhisto-
rie, zijn samen met de culturele in-
stellingen uitgewerkt in een Uitvoe-
ringsprogramma kunst en cultuur 
2009/2010.

De gemeente wil met dit uitvoerings-
programma de actieve en ontvankelijke 
deelname aan cultuur bevorderen, met 
name gericht op de jeugd tot 18 jaar. 

Verder wil de gemeente de bewustwor-
ding van het belang van de waarde van 
ons erfgoed en cultureel verleden ver-
groten.

Enkele onderwerpen uit het uitvoerings-
programma zijn: 

• het ontwikkelen van een probeerles-

sensysteem voor de schooljeugd bij 
het Kunstencentrum

• het inzetten van de gemeentelijke 
kunstcollectie voor educatieve doel-
einden

• werven van subsidie bij de provincie 
voor lokale culturele evenementen 

• onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
om zogenaamde ‘community art’-pro-
jecten op te starten

• ontwikkelen van een fietsroute langs 
de kunstwerken in de openbare ruim-
te, eventueel gekoppeld aan de jaar-
lijkse fietsroute in het kader van de 
open monumentendag

• het laten ontwikkelen van activiteiten 
binnen het Historisch Informatie Punt 
(‘TOEN’)

De evaluatie van het Uitvoeringspro-
gramma kunst- en cultuur zal eind 2010 
plaatsvinden. De evaluatie vormt de in-
put voor het Uitvoeringsprogramma 
2011/2012.
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Prijs voor aanstormend talent
Visbak Award uitgereikt
Wethouder Ineke Edzes-Altena 
(rechts op de foto) heeft zondag 7 
juni de Visbak Award uitgereikt aan 
de band Wonderful World. Het festi-
val vond dit jaar voor het eerst plaats 
op strand Noordpier in Velsen-Noord. 
Voorgaande edities vonden plaats in 
Wijk aan Zee.

Zoals ieder jaar vindt op de festivaldag 
de uitreiking van deze Award plaats. De 
band die volgens de jury het meest aan-
spraak maakt op de titel ‘aanstormend ta-
lent’, wint de bij de Award horende geld-
prijs van  500 (te besteden aan de ont-
wikkeling van de band).

Dit jaar waren de bands Satisfaction In-
jection, Spine Echo, Probation, Wonderful 

World & The Hype genomineerd voor de 
Visbak Award.

Het Visbak Festival staat sinds 1998 voor 
de promotie van progressieve live bands 
en is een ideaal podium voor aanstor-
mend talent, lokale/regionale acts & pro-
fessionele bands. De basis van de pro-
grammering ligt bij bands uit de regio en 
de provincie Noord-Holland die een im-
puls kunnen gebruiken om een groter pu-
bliek te bereiken. 

In combinatie met de grotere bands uit 
het Nederlandse clubcircuit is de Visbak-
formule een garantie gebleken voor veel 
publiek. Hierdoor kan het onbekende ta-
lent zich prominent presenteren aan hun 
toekomstige fans. (foto: Jacob Rooij)

Contrôle op hondenbeleid
Afgelopen week hebben 
vier BOA’s (buitengewoon 
opsporings ambtenaren), 
samen met de politie, de 
naleving van het honden-
beleid extra gecontroleerd. 
Deze extra contrôles zijn 
met name in de ochtend- 
en avonduren uitgevoerd. 
In de omgeving van het 
Duinpark in Zee- en Duin-
wijk, zijn acht bekeuringen 
uitgedeeld aan hondenbe-

zitters die hun hond niet 
aangelijnd hielden of de 
poep niet opruimden, waar 
dit wel verplicht is. 
Ter informatie: Er is een 
aanlijnplicht voor hon-
den in de gehele gemeen-
te Velsen, behalve op de 
losloopplaatsen. Dit zijn 
de plaatsen waar honden 
mogen loslopen en deze 
zijn aangeduid met speci-
ale borden.

Gemeente vraagt input
Nota sportaccommodaties
Voor het opstellen van de nota sport-
accommodaties vinden binnenkort 
drie bijeenkomsten plaats. De bedoe-
ling van deze bijeenkomsten is bouw-
stenen te verzamelen voor de nota 
sportaccommodaties. De planning is 
om na de zomer van dit jaar de nota 
aan de gemeenteraad te presenteren. 

In 2008 is de kadernota sportbeleid 2008-
2011 ‘De kracht van sport’ vastgesteld 
door de gemeenteraad. Hierin is als doel-
stelling opgenomen dat de gemeentelij-
ke sportaccommodaties naar het huidige 
sportbeleid worden geactualiseerd. Het 
opstellen van een nota sportaccommoda-
ties vloeit hieruit voort. 

De gemeente nodigt sportverenigingen, 
bestuurscommissies primair- en voortge-
zet onderwijs, scholen, diverse adviesra-
den en andere organisaties in Velsen, die 
op enigerlei wijze betrokken (kunnen) zijn 
bij de sport, van harte uit om input te ge-
ven tijdens deze bijeenkomsten. 

De bijeenkomsten zijn ingedeeld rond 
vier thema’s: knelpunten, behoeftepei-

ling sportaccommodaties, beheersaspec-
ten en visie op samenwerking. Er worden 
3 identieke bijeenkomsten georganiseerd: 
maandag 22 juni, dinsdag 23 juni en don-
derdag 25 juni 2009. 

De avonden zijn als volgt verdeeld:

• Binnensport: maandag 22 juni, raads-
zaal stadhuis. Tijd: 19.30-21.30 uur.

• Buitensport: dinsdag 23 juni, raadszaal 
stadhuis. Tijd: 19.30-21.30 uur.

• Zwemsport: donderdag 25 juni, raads-
zaal stadhuis. Tijd: 19.30-21.30 uur.

Wij laten u de keuze welke bijeenkomst 
u wilt bijwonen. Indien u belangstelling 
heeft één van de avonden bij te wonen, 
dan horen wij dat graag van u voor 22 ju-
ni a.s. U kunt dit kenbaar maken bij mw. 
C. Kamoen (afdeling Sportzaken), email: 
sportzaken@velsen.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met dhr. D. de Wit (afdeling Beleid Maat-
schappelijke Ontwikkeling): 0255-567200 
of dwit@velsen.nl.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 09.00 - 

14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

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

het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 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 WERKbedrijf te 
Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, 
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 
16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: dagelijks 
tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het 
huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie, 
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wet-
houder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 18 JUNI 2009
 
Donderdag 18 juni 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
 
Raadzaal
 
Sessie 1-1
19.00 - 22.00 uur  Voorjaarsnota 2009 inclusief 

Verdeling ReinUnie gelden 
(indicatief)

 
Inspreken tijdens de carrousel:
Over het agendapunt kan niet worden ingesproken.  
 
U kunt de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
 
De sessie in de Raadzaal wordt vanaf 19.00 uur live 
uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. 
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort           
Dreefplantsoen 3 13 bomen 
Wulverderlaan 65 3 iepen  
Eksterlaan 33  2 sparrenbomen  
Kerkerinklaan 71 2 coniferen  
De Papemuslaan 11 1 den  
Jupiterstraat 2   3 coniferen 

en 1 den 
Kriemhildestraat 7 1 den   
Hagelingerweg 281 1 conifeer  
Hagelingerweg 281 2 coniferen  
Antillenstraat 29 1 den   
Radarstraat ong. 2 fraxinussen 
Schoterkerkpad ong.  2 wilgen en 

1 esdoorn 
(de bomen mogen worden gekapt vanwege het 
vervangen van de beschoeiing)
Valeriuslaan 6  3 bomen                                  
(de bomen zijn direct gekapt omdat deze door een 
slechte conditie een ernstig gevaar vormden voor de 
directe omgeving) 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 9 juni 
2009.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-99-2009  Industriestraat 22B te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een bedrijfs-
pand

BP-100-2009  Deutzstraat ong. te IJmuiden; het oprich-
ten van 24 bedrijfsunits

BP-101-2009  Deutzstraat ong. te IJmuiden; het oprich-
ten van 11 bedrijfsunits

BP-103-2009  Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-
Zuid; het gewijzigd uitvoeren van 
BP-137-2008 (het oprichten van een 
hoofdgebouw met tribune)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG FASE 1
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-8-2009  Breesaapstraat 2 te IJmuiden; het plaat-

sen van een dakopbouw
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-103-2009  Bickerlaan 87 te Santpoort-Noord; het  

veranderen en vergroten van een woning 
met een erker en het veranderen van de 
voorgevel van een aanbouw

BL-104-2009  Middeloolaan 12 te Driehuis NH; het 
veranderen van een garage naar hobby-
ruimte

BL-105-2009  Olga von Gotschlaan 1 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-106-2009  Harddraverslaan 51 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-107-2009  Charlotte de Bourbonlaan 6 te Santpoort-
 Zuid; het oprichten van een garage

BL-108-2009  Wüstelaan 16 en 18 te Santpoort-Zuid; 
het oprichten van 2 bergingen

BL-109-2009  Hektjalk 2 te Velserbroek; het oprichten 
van een berging

BL-110-2009  Hoofdstraat 150 RD te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een dakkapel 
(zijgevel)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTVANGEN EN ONTWERP 
VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS  
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen 
op 3 juni 2009 en zijn voornemens vrijstelling/buiten-
planse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-102-2009  Hoofdstraat ong. te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een kunstwerk (rotonde 
Wüstelaan)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 12 juni t/m 23 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), bezoek adres Dudokplein 1 
te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-39-2009 Santpoortse Dreef 1 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een fietsenstalling
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 12 juni t/m 23 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoek adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-63-2009  Waalstraat ong. te IJmuiden; het oprich-

ten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-69-2009  Sluisplein 80 te IJmuiden; het 

plaatsen van een kantoor/opslagunit 
(tijdelijk)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 12 juni t/m 23 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), bezoek adres Dudokplein 1 te 
IJmuiden.



M E D E D E L I N G E N
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ONTWERPBESLUIT 
MONUMENTENVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
is voornemens monumentenvergunning te verlenen 
voor:
MO-1-2009  Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid; het ver-

vangen van het rieten dak en een viertal 
dakramen

MO-3-2009  Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid; het 
plaatsen van reclameborden

 
Conform het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht liggen de stukken welke betrekking 
hebben op het ontwerpbesluit bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 12 juni 
t/m 23 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/ 
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 12 t/m 25 juni 
2009 ter inzage.
BP-77-2009   Lindenstraat 20 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:

BL-68-2009  Lindenstraat 43 te IJmuiden; het plaat-
sen van een dakkapel (voorzijde)

BL-80-2009  Wüstelaan 18 te Santpoort-Zuid; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BP-280-2007  Middenhavenstraat 98 te IJmuiden; het 
veranderen van een bedrijfsgebouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BP-40-2009  Kennemergaardeweg 1 te Santpoort-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-55-2009  Uitweg 9 te Velsen-Noord; het oprichten 
van een garage

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-28-2009  Kruisberglaan 7 t/m 293 te IJmuiden; het 

verwijderen van asbesthoudende materi-
alen van het dak

SL-29-2009  Strandweg 80 te IJmuiden; het slopen 
van 10 geschakelde portacabins

SL-33-2009  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbesthoudende 
componenten uit de schoorsteen van de 
Sinterfabriek (2C-16)

SL-34-2009  Hazevlak 13 t/m 18 en 43 te IJmuiden; 

het verwijderen van diverse asbest-
houdende materialen bij 7 woningen

SL-35-2009  Huis te Wissenlaan 40 te Santpoort-
Noord; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen

SL-36-2009  Gerstland 24 t/m 38 en 21 t/m 35, 
Haverland 2 t/m 16 en 15 t/m 29, Grote 
Buitendijk 50 t/m 58, Langemaad 2 t/m 
64, Roggeland 16 t/m 30 en 11 t/m 19, 
Tarweland 19 t/m 33) te Velserbroek; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen bij 90 woningen

SL-37-2009  De Raetstraat 1 t/m 51 te Velsen-
Noord; het verwijderen van asbest-
houdend plaatmateriaal bij 51 
woningen

SL-38-2009  Wijkerstraatweg 65 t/m 71 en 81 t/m 111 
te Velsen-Noord; het verwijderen van 
diverse asbesthoudende materialen bij 
20 woningen

SL-40-2009  Frans Halsstraat 9 te IJmuiden; het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen

SL-41-2009  Orionweg 288 te IJmuiden; het verwijde-
ren van een asbesthoudende vensterbak 
in het ketelhuis

SL-42-2009   Raafstraat 48 te IJmuiden; het verwijderen 
van asbesthoudend zeil en restanten

SL-43-2009  Van Rijswijkstraat 28 t/m 36, 44 t/m 54 
en 58 t/m 72, Ir. Krijgerstraat 1 t/m 22, 23 
t/m 31, 35, 24 t/m 36, Melklaan 1 t/m 23, 
27 t/m 35, 2 t/m 12, 14 t/m 24, 
Wardenaerstraat 1 t/m 35, 2 t/m 36 en 
Zeeuwstraat 1 t/m 7) te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbesthoudende 
materialen bij 125 woning

SL-44-2009  Stratingplantsoen 2 t/m 80 te Velsen-
Noord; het verwijderen van asbest-
houdende materialen

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

Rozalle en Jocelyn Brown komen naar Spaarnwoude

Souldiva’s op het LoveDance festival
Velsen - LoveDance presen-
teert deze zomer een festival 
met alle soorten muziek on-
der de zon, van ouderwetse 
disco en klassieke house tot 
ruige rock, underground ita-
lo beats en funky techno - 
alles komt ruimschoots aan 
bod. In zes stralende kleuren 
van de regenboog presente-
ren zes groepen van absolu-
te queer doch zeer straight-
friendly smaakmakers hun 
crème-de-la-crème op het 
gebied van... feest!

Party Powerhouses als Rapi-
do, Furball, Meubel Stukken, 
M.u.l.t.i.s.e.x.i, ArtLaunch, Spell-
bound, Unk en ga zo maar door, 
iedereen doet mee! Ze brengen 
allemaal hun favoriete arties-
ten en djs in stelling en dit heeft 
nu al geresulteerd in een bui-

tensporige line up. Vorige week 
zijn een paar onvervalste Soul 
Diva’s aan het programma toe-
gevoegd voor de ORANGE DI-
VA’s tent.

Twee spectaculaire zangeres-
sen van Hollandse bodem ge-
ven acte de presence: zoals de 
wonderschone BYentl, die dit 
jaar al maar liefst 24.000 exem-
plaren van haar ijzersterke sin-
gle ‘No One But You’ heeft ver-
kocht. Haar nieuwste track 
‘Nowhere to Run’ kan elk mo-
ment uitkomen en klinkt sensa-
tioneel met haar eigen 11-kop-
pige soulband. 
Of wat te denken van Berget Le-
wis die Nederland al jaren be-
stookt met dampende shows en 
hits als de house classic ‘Dee-
per Love’ en vorig jaar met het 
verrassende ska-style ‘Let Me 

See You Move’. Door haar werk 
met o.a. Total Touch en het te-
levisieprogramma Just the Two 
of Us is Berget al jaren een van 
de meest gevraagde zangeres-
sen van het land.

Vanuit Londen komt de van oor-
sprong Zambiaanse zangeres 
Rozalla Miller die een van de 
meest bekende klassieke house 
vocals op haar conto schreef 
met de wereldwijde superhit 
‘Everybody’s Free (to feel good)’. 
Van regelrechte wereldklasse 
en ijzersterke vintage house.

Maar de absolute top of the bill 
in dit rijtje is echter niemand 
minder dan Jocelyn Brown, 
onbetwist de Queen of Soul-
ful House met een ongeloof-
lijke staat van dienst. Het was 
haar stem die menige track tot 

tophit maakte, van haar eigen 
‘Somebody Else’s Guy’ tot ‘Al-
ways There’ voor Incognito en 
‘Don’t Talk Just Kiss Me Boy!’ 
voor Right Said Fred.

Het is duidelijk dat deze tantes 
één voor één het dak van de gi-
gantische Orange Diva’s tent 
eraf gaan blazen en dat is maar 
goed ook want daar wil ieder-
een bij zijn.

Maar even nog een serieu-
ze noot: Met LoveDance Festi-
val vieren we onderlinge soli-
dariteit, vrijheid en LIEFDE, de 
liefde voor jezelf, voor anderen 
en voor het leven. We vieren de 
vrijheid om te zijn wie je bent en 
de vrijheid om je liefde te delen 
met wie je wilt. 

Het hele organiserende team 

doneert geheel belangeloos 
tijd en energie, de onafzienbare 
stoet aan deelnemende arties-
ten en organisaties zijn onwaar-
schijnlijk gul met talent en net-
werk. Het doel van het festival is 
behalve het bevorderen van be-
wustwording en het vieren van 
solidariteit, vrijheid en liefde: 
zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor het Aids Fonds. Because 
it’s all about love, baby! 

Het Love Dance Festival, The 
World’s First Outdoor Dance 
Festival for Gays, Lesbians and 
Friends, vindt plaats op zater-
dag 18 juli in Recreatiegebied 
Spaarnwoude in Velsen-Zuid. 
De poorten van het festival-
terrein zijn open van 11.00 tot 
23.00 uur. Tickets kosten 45 eu-
ro per stuk. Zie ook www.love-
dancefestival.com.


