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Onze nieuwe
folder is uit!
Vol ideeën voor
Vaderdag
www.groenrijksantpoort.nl

Let op!
Volgende week
bij u in de bus:
Speciale uitgave

250 jaar
Harddraverij Santpoort

Beste editie in historie Velsens festival

SELECTWINDOWS

Beeckestijn Pop ‘rules’
Velsen - De organisatie van Beeckestijn Pop spreekt van de meest succesvolle editie in de historie van
het festival. Druk was het zeker, afgelopen zaterdag op Landgoed Beeckestijn. Aan het begin van de
avond brak zelfs even paniek uit toen de tank met 5000 liter bier leeg bleek te zijn en er overgestapt
moest worden op losse fusten. Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers en drankleverancier Boonekamp heeft vrijwel niemand hier iets van gemerkt. Hoogtepunten van Beeckestijn Pop waren de optredens van Drive Like Maria, De Jeugd van Tegenwoordig (foto) en Che Sudaka. Het festival trok naar
schatting 15.000 bezoekers. (foto: Roderik de Veen) Zie het verslag elders in deze editie.
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Dagelijks dichtbij!
Het is tijd voor u.

muziek & meer
Zaterdag 4 juli 2009
zie advertentie elders in deze krant

Regio - Een attente getuige meldde afgelopen zondag
rond 10.15 uur dat een man een

schoolgebouw in de Voorhelm
straat in Haarlem was binnengedrongen. Politiemensen hebben de school afgezet en zijn op
zoek gegaan naar de man. Ze
zagen de verdachte wel klimmen
op steigers maar konden niet bij
hem in de buurt komen. Er is een
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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 buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.
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Santpoort-Noord en
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Verwen vader met
cadeau van Drankenier
IJmuiden - Zondag is het weer
de dag dat alle vaders extra in
het zonnetje worden gezet. Uiteraard blijft de Drankenier aan
niet achter en heeft voor deze
speciale gelegenheid exclusieve
vaderdagcadeaus in zijn assortiment opgenomen.
Zo heeft eigenaar Ron Wilmink
voor de vaders met een voorliefde voor whisky, naast zijn normale collectie, enkele zeer fraaie
vaderdaggeschenken van het
merk Millstone ingekocht. Tegen verrassend scherpe prijzen,
kan men vader trakteren op bijvoorbeeld een Millstone Golf
Box. Naast een overheerlijke vijf
jaar oude Millstone Whisky (van
Nederlandse origine), kan vader
dubbel worden verrast met een
lederen golfetui en een edelstalen zakflacon en dit alles in een
warme luxe verpakking. Voor de
sigaarrokende whiskyliefhebber
is ook een pakket samengesteld
dat menig verzamelaar niet in
zijn collectie wil zien ontbreken.
Nipt vaderlief echter liever aan
een jenevertje of verwent hij
zichzelf eerder op zijn tijd met
een tongstrelende wijn, Ron
heeft aan al deze vaders gedacht. Een zeer gevarieerde ver-

zameling aan merken van allerlei
soorten dranken lacht de klanten
tegemoet, wanneer zij de Drankenier aan de Lange Nieuwstraat
binnentreden. De altijd opgewekte eigenaar garandeert vaders tevredenheid, na een bezoek aan de Drankenier. Als vader eenmaal het met zorg ingepakte cadeau heeft uitgepakt,
zal een glimlach de eerste dagen
niet van zijn gelaat weg te toveren zijn. Doe vader dus een groot
plezier en bezoek de Drankenier
aan de Lange Nieuwstraat 183
aan de Noordarcade.
Ook dit jaar kan men bij de Drankenier kans maken op DanceValley kaarten op initiatief van het
MKB Velsen. Kom langs bij de
Drankenier IJmuiden voor meer
informatie en wees live getuige
van dit prachtige evenement.
Tenslotte is er nog de mogelijkheid van partyverhuur van slijterij De Drankenier. Van stoelen
tot partytenten en van glazen tot
biertaps, het is allemaal te huur
bij de Drankenier. Alles wordt
netjes op het gewenste adres
afgeleverd en opgehaald. Voor
meer informatie of reserveringen: 0255-513396 of e-mail naar
ron.wilmink@12move.nl.

Wereld Wijn Tour
Santpoort-Noord - Zondag 21
juni organiseren zeven regionale horecazaken in samenwerking met Wijnhuis ten Bilt
en Zwagers Wijnimport uit
Santpoort de jaarlijks terugkerende Wereld Wijn Tour.
Deze fietstocht voert langs zeven karakteristieke horecazaken
in de regio. Iedere deelnemende horecazaak heeft een wijnland uitgekozen, waarvan men in
dat lokaal een rosé of een witte
wijn kan drinken. Uiteraard behoort een frisdrank ook tot de
mogelijkheden. Zo kan men op
een originele en sportieve manier kennis maken met de diversiteit van de wijnwereld.
Café ’t Hemeltje, Proeflokaal de
Blauwe Druif, Café ’t Kantoor,
Tapas Bar El Pincho, Café Bartje, Villa Westend en Saplaza

(Spaarnwoude) hebben ieder in
het thema van het gekozen wijnland hun zaak aangekleed. Deelname kost bij voorinschrijving 20
euro en op zondag 21 juni 22,50
euro.
Hiervoor krijgen de deelnemers
in ieder café een glas wijn of
frisdrank, een routebeschrijving,
een stempelkaart en een aandenken aan de Wereld Wijn Tour.
Bovendien worden de ‘wijnfietsers’ in iedere zaak onthaald met
een heerlijk hapje, passend in
het themaland van deze horecagelegenheid.
Opgeven voor de Wereld Wijn
Tour kan, bij voorkeur bij vóórinschrijving in verband met een
maximum aantal deelnemers, in
de deelnemende bedrijven. De
fietstocht start op zondag 21 juni
tussen 12.00 uur en 13.30 uur en
eindigt uiterlijk om 19.00 uur.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: 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 Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden,
tel. 0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, 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-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie 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 raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, 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 Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Je kunt de wereld niet verbeteren met mopperen op alles wat fout is. Van gemopper
word je niet vrolijk en verbetert
niets. Daarom heeft GroenLinks
in Velsen moeite met azijn-zure mopperpartijen. Natuurlijk hebben we oog voor wat er
mis is. Dat is overigens niet weinig. Maar GroenLinks zoekt naar
verbeteringen. Zo zijn wij een
kritische en constructieve partij die zich praktisch inzet om de
kwaliteit van het leven in Velsen te verbeteren en echt groen
te zijn. Als oppositiepartij hebben we laten zien dat uitstekend
te kunnen.
Zo zette GroenLinks Velsen op
de regionale kaart door in open
brieven de landhonger van Amsterdamse havens aan de kaak
te stellen en de discussie over
de toekomstige Metropoolregio Amsterdam waarbij Velsen
niet was betrokken omdat in de
vorige raadsperiode het lokale denken overheerste. Gevolg?
Toekomstplannen voor de regio
kregen de aandacht van onze gemeenteraad, de havenwethouder van Amsterdam kwam
naar Velsen dat nu in de regio

meespreekt. In het kader van
het John van Dijkfonds dachten
jongeren mee over hoe hun Velsen er in 2040 uit moet zien.
GroenLinks is bekwaam en bereid om na maart 2010 bij te
dragen aan het dagelijks bestuur van Velsen. Het liefst niet
met verzuurd mopperende bestuurlijke partijen, wel met partijen die constructief bijdragen
aan een beter Velsen.
Natuurlijk houdt GroenLinks
aandacht voor de groen-rode
balans: milieu, duurzaamheid en
natuur naast zorg voor zwakkeren, ouderen en jongeren, economie, cultuur, sport en echt
hoogwaardig openbaar vervoer.
De huidige coalitiepartijen vinden ons wel ongeduldig omdat
we aandacht vragen voor kinderopvang, brede scholen, voor
mensen met psychische problemen, huiselijk geweld, een gymzaal in Santpoort-Zuid.
Die aandacht blijven we koesteren. Ook de komende jaren.
Daar heeft GroenLinks zin in. U
toch ook?

Met enige verbazing heb ik de
afgelopen weken kunnen lezen
hoe collega raadsleden deze rubriek gebruiken om een onofficiële start van de gemeenteraadscampagne aan te kondigen (of om nog even een statement/partij politieke opvatting te
plaatsen, zonder enige vorm van
wederhoor).
Aangezien ik van mening ben
dat men hiermee tekort doet
aan deze rubriek, dit keer geen
eenzijdige politieke column!
Nee, vandaag een echte ‘Blik
op de raad’ vanuit de ogen van
een deelnemer aan dit Velsense
poitieke proces.
Als relatieve nieuweling in de
Velsense politiek kwam ik in januari 2007 in de raad. Je stapt,
bijna letterlijk, in een rijdende
trein en mijn geval in de milieucoupe. Binnen een vastgestelde vergaderstructuur probeer je,
samen met je eigen fractie en
andere partijen, te werken aan
oplossingen (die natuurlijk niet
altijd door iedereen gedeeld zullen worden). Samen met zoveel
mogelijk partijen, probeer je tot
een goede afweging te komen
van dillema’s en tegengestelde
belangen , gemaakte afspraken
na te komen (en te controleren
of dat ook gebeurd). Politiek bedrijven is beslissingen nemen.
(maar het liefst goede afgewogen beslissingen. Immers, deze
beslissingen grijpen vaak direct
in, in het leven en welzijn van de
samenleving)

De opkomende (of bestaande) politieke stromingen die met
‘echte’ oplossingen komen en
blijven roepen dat politiek ‘simpel’ is (en het bovenstaande eigenlijk als ‘elitair’ gedrag beschouwen) zullen op het moment dat zij resultaat moeten leveren (regeren) onderuit gaan!
Maar functioneert de raad op dit
moment voldoende om bovenstaande duidelijk over te laten
komen? Met andere woorden:
zijn wij een naar binnen gekeerd
groepje? Naar mijn mening niet.
Kan het beter? Altijd! Effectief vergaderen, naar buiten toe
stappen (door bijv. buitengewone vergadertafels, een referendumverordennig of de succesvolle projecten van het John van
Dijkfonds) en een goed beleid
met betrekking tot burgerparticipatie zullen bijdragen aan het
betrekken van burgers en groeperingen bij het maken van beleid en het nemen van beslissingen door de Velsense politici.
De raad, als geheel, zal zijn wijze van functioneren altijd tegen het licht moeten houden,
en open moeten staan voor vernieuwing. Op het moment dat
de raad dit goed op de rails
heeft staan kan men van de
deelnemers enige vorm van verdieping eisen (en verwachten).
Dit zal het functioneren van de
raad, en de uiteindelijke besluitvorming ten goede komen!

Wim Westerman, GroenLinks
Velsen

Ouderennieuws
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.

2Generations
in de Philharmonie
Haarlem - Het is nog ver weg,
maar alle voorbereidingen zijn
alweer in gang gezet om op 3
oktober wederom een spectaculair feest neer te zetten in de
Philharmonie in Haarlem. De
laatste editie was een groot succes met een uitverkocht huis en
een bomvol programma.
Op 3 oktober zal in ieder geval
de feestband Jamento weer optreden. Daarnaast zijn vele regionale DJ’s weer van de partij
en zal er nog een mystery guest
optreden. Houd voor de laatste ontwikkelingen de website www.2generations.nl goed in
de gaten.
2Generations staat voor een
breed scala aan artiesten voor
verschillende leeftijden. Om dit

nog meer te benadrukken zullen
de verschillende zalen dit keer
duidelijk een eigen stijl hebben.
Zo is er dit keer een echte disco-zaal ingericht met bijbehorende klassiekers, waar niemand
stil bij kan blijven staan. Steeds
weer blijkt dat bezoekers in grote groepen naar het feest komen, voor deze mensen is er een
aantrekkelijke actie. Wanneer u
met een groep van 10 personen
komt, krijgt men een ticket gratis, bestelt u deze tickets wel tijdig want de actie duurt tot na de
zomer. Naast de editie in de Philharmonie zal 2Generations dit
jaar ook nog plaatsvinden op 7
november in SnowPlanet in Velsen-Zuid. Er is dit jaar geen zomereditie van 2Generations.
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Hans Klok presenteert
CD Carina Lemoine
Velsen-Zuid - Zondag werd op
manege Hippisch Centrum Velsen aan de Driehuizerkerkweg
13 de nieuwe cd van Carina Lemoine door Hans Klok gepresenteerd.
Carina Lemoine is bekend van
de meidengroep L.U.V en Lady’s Dc. Carina heeft het afgelopen jaar met producer Martin
Sheffer in de studio gezeten om
het album ‘Dans met mij’ te maken, waarin Carina naast twee
zelf geschreven nummers ‘Dans
met mij’ en ‘Luister naar je hart’

klassiekers als ‘Proud Mary’ van
Creedence Clearwater Revival en
‘Simply the Best’ van Tina Turner
ten gehore brengt.
,,Het album ‘Dans met mij’ is
een droom die uitkomt, ik ben
erg trots op het resultaat,’’ vertelt Carina.
Deze zondag was zeer geslaagd
met veel afwisselende muziek en
leuke optredens van collega’s als
Yanni, JJ Bauer, Jill, Jan Spel en
Dennis. De cd is bestellen via de
website www.carina-zangeres.
nl. (Foto: L. Kuijt)

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, 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 op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00
en 13.00 uur (rond 11.30 uur
aanwezig zijn). U kunt genieten
van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor 5,50.
Zomerkien woensdag 17 juni
om 19.00 uur. Kaartverkoop is al
gestart.
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 26 juni: champignonstoep, kibbelingen, groenten, aardappelen, vanilleyoghurt
met ananas en slagroom en koffie toe. Opgeven maandag 22 juni tussen 11.00-12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. Kosten 5,-.
Zomerbazaar zaterdag 13 juni
van 11.00 tot 15.00 uur.
Expositie schilderijen van mevrouw Gerda Schoenhuis. Elke
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur
en op zondag van 11.30 tot 14.00
uur. Toegang gratis.
Zomerkien vrijdag 17 juli van
13.30 tot 16.30 uur.
Koersbal voor op maandag zijn
nog leden welkom.
Restaurant is van 1 juni tot en
met 31 juli gesloten. Vanaf 3 augustus kan met weer terrecht.
Vrijwilligers voor de felicitatiedienst, verzorgen en onderhouden van de volière en voor de
keuken gezocht
KBO afd. Velsen, Wally de
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997
06-17044490
Autozegening 5 juli door Fons
Captijn op het voorplein van de
Naaldkerk in Santpoort. 11.30
uur.
Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
Actiemaanden in juni, juli en
augustus 50 procent korting op
tiffany, darten, klaverjassen, tekenen, schilderen, modelbouw
en houtbewerking.
Aanmelden voor 1 augustus voor
het seizoen 2009/2010, 50 procent korting over de maand september.
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Korenfestival
vol afwisseling
IJmuiden – Afgelopen zaterdag
vond het Korenfestival ‘Velsen
zingt’ plaats, georganiseerd door
de werkgroep Zang van de Velser Gemeenschap. Op verzoek
van de koren was er dit keer
geen juryrapport en was er voor
een andere locatie gekozen dan
een kerk: het Witte Theater. Dat
zat die middag en avond afgeladen vol met publiek, dat in totaal
veertien zeer uiteenlopende gezelschappen voorbij zag komen.
Wethouder mevrouw Ineke Edzes-Altena opende het festival.
Zij is geboren in Friesland en
zong als openinghandeling het
refrein van het Friese volkslied.

Veel mensen in de zaal konden
dit meezingen. Het spits werd afgebeten door het Velser Seniorenkoor Vitaal, dat die naam eer
aandeed. Zij lieten een Kroatisch
lied en twee liederen uit de renaissance horen, maar schuwden ook het modernere werk
niet. De Stem des Volks opende traditiegetrouw hun optreden
met het socialistische Morgenrood en bracht daarna onder andere semi-klassieke liederen ten
gehore.
Nortada, ’t Staende Tuygh, Nelson’s Blood en Grace Darling
lieten shantyliederen horen, ieder op geheel eigen wijze, terwijl

Eerste prijs in Engeland

Whit (Wet) Friday
met Felison Brass
Velsen-Noord - Brassband Felison Brass uit Velsen-Noord was
van 4 tot 8 juni naar de bakermat van de brassbandmuziek,
om daar mee te doen aan de beroemde traditionele Whit Marches in Engeland. 149 brassbands speelden dit jaar twee
muziekstukken in de openlucht,
één lopend werk en één stilstaand muziekstuk. Dit kan in
20 dorpen op de meest uiteenlopende locaties zijn. Bands reizen per bus zo snel mogelijk van
dorp naar dorp om zich daar in
te schrijven, en daarna te spelen voor een zo hoog mogelijke

plaatsing waar aan prijzengeld
is gekoppeld. Deze Marches zijn
altijd de vrijdag na Pinksteren,
Whit Friday.
Het 50-jarige Felison Brass trof
het niet. Vanaf het moment van
afvaart op donderdag achtervolgde een regenbui, die wel
twee dagen duurde, de vereniging. Zo ook op de vrijdagavond
in Engeland. Bij het eerste optreden in Denshaw was de gehele vereniging al helemaal doorweekt. In het beroemde plaatsje Delph opnieuw. Om hier met
de band in de straat Millgate /
King St, te lopen is een beleving

Get Togehter Again en Obelisk
mooie gospels zongen. Popkoor
Decibel (foto) zong popsongs,
die opvielen door de bijzondere
arrangementen. Het SwingStation repeteert al sinds 2004, maar
trad nog niet vaak op. De laatste
keer profileert het koor zich wat
meer en dit optreden klonk als
een klok. Ze beheersen het a capella zingen heel goed, een bijzonder moeilijke discipline.
VAT ’71 verzorgde een wervelend optreden, De Jonge Stem
liet onder andere een swingende medley van Madonna horen
en een lied uit de musical waarmee zij dit najaar in de schouwburg staat: Moulin Rouge. Wat
een kwaliteit hebben deze jonge
mensen in huis.. Zangroep Voices liet een enthousiast en swingend optreden zien en hekkensluiter de Delta Singers wisten
met hun Nederlandstalige levensliederen de hele zaal aan
het zingen te krijgen.
Sommige mensen waren verbaasd dat zij tijdens de optredens
niet de zaal in en uit mochten lopen. Dit kan bij sommige andere
korenfestivals wel, maar zou in
dit theater te veel gestoord hebben. Ook kwamen veel mensen
verhit de zaal weer uit: door de
aanwezigheid van zoveel mensen was het er erg warm. Nou ja,
dat was weer goed voor de drankomzet. Al met al kan de organisatie terugkijken op een geslaagd korenfestival, waar veel
mensen van genoten hebben.
(Carla Zwart)
die altijd zal worden onthouden,
daar deed de zware regen niets
aan af. Na het optreden in het
plaatsje Friezland besloot men
om niet meer verder te spelen.
In de volgende plaats Greenfield
stonden tien bands te wachten
voor Felison Brass mocht spelen.
Na een hele avond flinke regen,
en een temperatuur van 6 graden, was het einde verhaal. Van
de beoogde zes plaatsen werden
er slechts drie gehaald. Er werd
besloten om bij de bevriende
Boarshurst Band in Greenfield
een verfrissing te halen. Hier gaf
Felison Brass de volgende dag
een prachtig optreden van twee
uur in een volle zaal, wat door iedereen met enthousiasme werd
ontvangen. ‘The Dutch are coming’. Die zaterdag werd Felison
Brass verblijd met het nieuws
dat de brassband de dag ervoor
met de Whit Marches in Denshaw de wedstrijd in de vierde divisie had gewonnen en daarmee
de eerste Nederlandse brassband in de geschiedenis van de
Whit Friday Marches is, die dit
gepresteerd heeft.
Ondanks het slechte weer in Engeland, is het een zeer mooie
vijfdaagse trip geweest met vele uitdagingen en gezelligheid.
Met dank aan de sponsoren,
die deze reis mede mogelijk gemaakt hebben. Felison Brass is
weer geheel opgedroogd te beluisteren op zaterdag 20 juni tijdens de driedaagse thuismarkt
in Velsen-Noord om 15.00 uur in
de grote feesttent op het Strating
Plantsoen.

Welkom in Kuba Moskee
IJmuiden – Kuba is de naam
van een plaats in Saoedi-Arabië, waar ooit de eerste moskee
ter wereld gebouwd werd. Omdat de moskee hier de eerste is
in IJmuiden, werd besloten het
gebouw Kuba Moskee te noemen. Zondag was er een open
dag, die druk bezocht werd. Er
werden rondleidingen gegeven,
mensen konden vragen stellen
over de Islam en er was een informatieve film te zien.
Voor het eerst kon ook de nieuwe vleugel bezocht worden, die
aan de moskee gebouwd is en
die dit jaar in gebruik genomen
werd. Ruim vijftien jaar geleden werd de Kuba Moskee gebouwd. Boven was er een gebedsruimte voor de mannen, beneden een kleine ontmoetingsruimte. Maar de tijden veranderen. Vrouwen gingen meer activiteiten organiseren en ook de
kinderen en jongeren wilden een
eigen plek. Door de komst van
de nieuwe vleugel is er een plek
voor iedereen en is de moskee
niet meer exclusief voor de mannen. Ook de functie van de Kuba
Moskee veranderde. Het is niet
meer alleen een gebedsruimte,
maar heeft ook een sociale functie. In de nieuwe vleugel hebben de jongeren hun wekelijkse filmavond, kinderen krijgen er

computerles en vrouwen geven
er volksdansles. Een dag eerder was er een informatieavond
van de politie over veiligheid,
die goed bezocht werd. Daarnaast wil de politie een afspiegeling zijn van de maatschappij, die
ook werknemers van Turkse afkomst in dienst heeft. Na afloop
konden bezoekers iets schrijven
in het gastenboek. ‘Met veel interesse geluisterd, werd ontvangen met een warm hart’, staat er
te lezen en ook: ‘Bedankt voor
de gastvrijheid en het inzicht.’
Deze woorden zijn van Martin
uit IJmuiden. Hij is opgegroeid
met het Christelijke geloof, al is
hij niet meer praktiserend, maar
wist niet veel over de Islam. Martin fietste langs, zag dat er een
open dag was en bracht een bezoek aan de Kuba Moskee.
,,Ik ben blij dat ik dat heb gedaan.
Zo dacht ik dat de Islam vrouwen
achterstelde, maar dat is helemaal niet zo’’, vertelt hij. ,,Zo zie
je maar, dat je niet op vooroordelen af moet gaan, op wat je leest
en hoort. Luister naar de informatie, stel vragen en vorm dan
een oordeel.’’
Een bezoeker verlaat de moskee, groet iedereen in het algemeen en roept: ,,Ik zie jullie wel
weer bij het Suikerfeest!’’ (Carla Zwart)

Campingafscheid van
juf Martha Jongejan
IJmuiden - De Vuurtoren West heeft vrijdag afscheid genomen van
juf Martha Jongejan. Overdag ging ze de klassen langs om alle leerlingen nog een keer te zien. Het afscheid van het team en bestuur
was aan het einde van de middag. Omdat Martha een fervent fan van
de camping is, werd het een afscheid in campingstijl. En zo stonden
er ineens tentjes, campingstoelen en een barbecue bij VuurtorenWest. Samen met familie en vrienden van Martha was het gedenkwaardige afscheid van deze geweldige juf.
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Donderdag 18 juni
Papierinzameling Parnassiaschool. Containcer staat op het
grasveld bij de kerk Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord en
is geopend van 18.30 tot 19.30
uur.
Optreden Gewoon met z’n
2tjes in La Belle, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 19.00 uur. Toegang gratis.
Open huis Iber Lengua Taal
en Cultuur, Zaanenstraat 18 in
Haarlem.Van 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,-,
gratis met studentenkaart. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 19 juni
Dorpsfeest
Velsen-Noord.
Zie ook www.dorpsfeestvelsennoord.nl.
Swingsteesjun Feestje, station Haarlem, wachtkamer 3e
klas van 20.00 2tot 01.00 uur.
Toegang 7,-, tot 21.00 uur, daarna 9,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Showoptreden klein
orkest, slagwerkgroep en majorettes Muziekvereniging Soli.
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Want
Want. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 20 juni
Dorpsfeest
Velsen-Noord.
Zie ook www.dorpsfeestvelsennoord.nl.
Rommelmarkt van 09.00 tot
16.00 op Plein 1945 in IJmuiden.
Open beeldentuin bij beeldhouwster Pim Hieselaar, Genestetlaan 12 in Driehuis. Van
10.00 tot 17.00 uur.
FC Velsenoord organiseert
een straatvoetbaltoernooi op
het Stratingplantsoen in VelsenNoord. Aanvang 10.00 uur.
Rondleiding op De Biezen om
10.30 en 0m 12.30 uur. Start ingang De Biezen, Kwekerslaan in
Santpoort-Noord.
Papa-show in Winkelcentrum
Velserbroek. Om 12.00 en om
13.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Kinderfeest en
concert Muziekvereniging Soli.
Vanaf 12.00 uur.
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Lezing door Conny Braam bij
Zorgvrij, Genieweg in VelsenZuid. Aanvang 13.00 uur. Toegang 5,-.
Open huis Iber Lengua Taal
en Cultuur, Zaanenstraat 18 in
Haarlem.Van 13.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.iberlengua.nl.
Optreden Felison Brass op
het Stratingplantsoen in VelsenNoord. Aanvang 15.00 uur.
Opening Quantumvis V in RC
de Ruimte, J.P. Coenstraat 51-55.
17.00 uur.
Zomeravondconcert Bel Canto in de Dorpskerk in SantpoortNoord.
Swingsteesjun Dance Classics met DJ Danolio, station
Haarlem, wachtkamer 3e klas
van 20.00 tot 01.00 uur. Toegang
7,-, tot 21.00 uur, daarna 9,-.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Irrational Library: The Black Diamond
Heavies. 20.30 uur. Toegang gratis. Dommelsch zaal: Retro DeLuxe. 23.00-04.00 uur. Toegang
10,- vanaf 18 jaar.

Zondag 21 juni
Dorpsfeest
Velsen-Noord.
Zie ook www.dorpsfeestvelsennoord.nl.
Rommelmarkt bij AV Suomi in
Santpoort-Noord.
Open beeldentuin bij beeldhouwster Pim Hieselaar, Genestetlaan 12 in Driehuis. Van
10.00 tot 17.00 uur.
Lezing door Fons Captijn in de
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Toegang gratis.
Levend verleden, familie evenement over de historie van
Spaarnwoude. Van 11.00 tot
16.00 uur. Informatie Boerderij Zorgvrij. Toegang gratis, een
doe-kaart voor kinderen van 6 t/
m 11 jaar kost 5,-.
Kinderexcursie ‘Volg het natuurpad!’ rond informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude.
Van 11.00 tot 12.15 uur. Vertrek
bij de balie.
Wijnontdekkingstocht. Start
tussen 12.00 en 13.30 uur. Zie
www.hemeltje.nl.
Afsluitingsconcert van het
Geelvinckkoor in dienstencentrum Watervliet, Doelmanstraat
in Velsen-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis.
Parterre opent om 16.00 uur
haar deuren voor de tentoonstelling van Rob Thijsen uit Amsterdam. Locatie Raadhuis voor de
Kunst, Torenstraat 7 in VelsenZuid. Geopend van donderdag
t/m zondag van 14.00 tot 17.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Projectorkest Soli 100.
Aanvang 16.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Terror. 20.00 uur. Toegang
15,-.

in de raadszaal van het stadhuis
op de Grote Markt.

Dinsdag 23 juni
Informatieavond over drugsverslaving bij de Brijder Stichting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info
en aanmelding: 023-5307400.

Woensdag 24 juni
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Einduitvoering van het
Kunstencentrum met ensembles
en kinderkoor ‘Caramba’. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 25 juni
Inloopochtend kankerpatiënten in het Spaarne Ziekenhuis,
Hoofddorp, 10.00-12.00 uur. Info:
023-8908360.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
LOS! 24.00 tot 04.00 uur. Toegang vanaf 18 jaar, 5,-, gratis
voor studenten.

Drankrijders
aangehouden

Regio - De politie heeft afgelopen weekend 12 drankrijders
aangehouden in de regio Kennemerland tijdens de surveillance
en tijdens gerichte alcoholcontroles. De politie vorderde van
drie bestuurders direct het rijbewijs in, omdat zij zwaar onder invloed van alcohol hadden gereden. Aanhoudingen werden verricht in Boesingheliede, Hoofddorp, Badhoevedorp, Haarlem,
Beverwijk, IJmuiden en Velsen.
Het rijden onder invloed van alcohol is geen normale verkeersovertreding; het is een misdrijf.

Velsen
Centraal op
Seaport TV

IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag 19 juni starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden worden. Komende week zijn
de fractievoorzitters van de SP,
ChristenUnie en VVD van de gemeenteraad van Velsen de studiogasten. In het andere programma interviewt eindredacteur Gertjan Huijbens en Doutsen Brunner van Studyconsultancy. Deze en andere onderwerpen zijn te zien en te horen
in de dagelijkse uitzendingen om
17.00 en 21.00 uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen Centraal zien via het analoge
Ziggokanaal (12++), het digitale
kanaal 951 en via de internetsite
van Seaport TV. Op de teletekstpagina’s 331 en 332 van Seaport
Stadsgesprek
Tunnelstudie TV staan deze TV- programma’s
Haarlem van 18.00 tot 19.30 uur vermeld.

Maandag 22 juni

Avondvierdaagse
weer gelopen
IJmuiden – Vorige week werd
de avondvierdaagse weer gelopen, georganiseerd door wandelvereniging de Kennemer Jagers. Bijna 1800 wandelaars van
15 Velsense basisscholen legden
in vier dagen afstanden af van
vijf, tien of vijftien kilometers die
langs mooie plekjes in de omgeving voerde. Donderdagavond
verzamelden alle wandelaars
zich op het Tiberiusplein, om
vanaf daar achter de muziek aan
terug te lopen naar het vertrekpunt: speeltuin de Veilige Haven.
Een groep jongens buitelt over
elkaar heen om hun verhaal te
mogen doen (,,Mag ik nu wat
vertellen?’’, ,,Nee, ik was aan de
beurt’’, ,,Dit wordt de derde keer
dat ik in de krant sta’’, ,,Komen
we nu in de Volkskrant?’’). Het
zijn de vrienden Julius, Tristan,
Maarten, Yuri en Cees uit groep
4 en 5 van de Toermalijn in Driehuis. ,,Alleen de eerste dag vond
ik het niet zo leuk, toen had ik
weinig snoep mee’’, zegt Julius.
,,Je had 13 rolletjes Mentos mee’’,
werpt een vriendje tegen. Ze zijn
het er over eens: de avondvierdaagse is heel leuk, vijf kilometer
is geen lange afstand. Ze liepen
onderweg met elkaar te kletsen

en lol te maken en voordat ze het
wisten, hadden ze de vijf kilometer onder de schoenen. Nou ja,
een beetje moe waren ze wel en
zere voeten hadden ze ook. Zonder uitzondering vinden ze deze
laatste dag het hoogtepunt van
de avondvierdaagse, met bloemen, medailles, veel mensen en
muziek.
Als de wandelaars zich voor het
vertrek op gaan stellen verzamelen de meeste kinderen bij het
spandoek van hun school. Erben (7), die de avondvierdaagse
al voor de derde keer liep, staat
met wat andere kinderen en volwassenen apart. ,,De Sint Franciscusschool organiseert geen
vijf kilometer, alleen de tien kilometer. Die mogen ze pas lopen
als ze negen jaar zijn, tot die tijd
zijn wij de klos’’, vertelt zijn moeder. ,,Nou ja, we doen het toch
maar mooi.’’
Het duurt even voordat de stoet
vertrekt en sommige kinderen
worden ongedurig. Als er eindelijk beweging in de wandelaars komt, gaat er een luid gejuich op.
Daar gaan ze, achter de muziek
aan, terug naar de speeltuin.
(Carla Zwart)

Rotary Club Velsen

Kinderen naar
kamp op Vlieland
Velsen - Twee kinderen uit Velsen krijgen door de Rotary Club
Velsen (RCV) een vakantie aangeboden.
Het gaat om een geheel verzorgde vakantie. De kinderen gaan
tien dagen naar een vakantiekamp op Vlieland. Zij worden
gebracht en gehaald door leden
van de RCV. Alle kosten worden
betaald.
Het Vlielandkamp is een jaarlijks
initiatief van Rotary Nederland
en wordt begeleid door vrijwilligers. Tijdens het kamp worden
allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd.
Het Vlielandkamp is bedoeld
voor kinderen, die anders niet

op vakantie zouden kunnen. De
kinderen komen altijd heel enthousiast en vol verhalen terug.
Op www.rotary.nl/vlielandkamp
kunt u foto’s van de afgelopen
jaren bekijken. De RCV stelt zich
ten doel bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal
van de Rotary door het verlenen
van steun aan personen die hulp
behoeven en aan instellingen
van algemeen maatschappelijk
belang die zich de bestrijding
van bepaalde maatschappelijke
noden tot taak stellen.
Lokale, nationale en internationale initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.
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Website Dorpsfeest
Velsen-Noord online

Glynor Plet
op stage
Velsen - Van 19 juni tot en met
26 juni loopt Glynor Plet stage
bij Odense BK. De Deense topclub is serieus geïnteresseerd
en wil hem voor een eventuele definitieve inlijving graag in
de groep zien acteren. Telstar
gunt Glynor deze kans. Begin
juli 2008 kwam hij als de grote
onbekende bij de selectie binnen. Het grote vertrouwen van
Edward Metgod heeft hij het
afgelopen seizoen binnen en
buiten het (trainings)veld meer
dan waargemaakt. Telstar is
trots dat het talent van Glynor
is herkend. De Witte Leeuwen
hopen echter dat hij met heimwee terugkeert, de training bij
Telstar hervat en zijn contract
in het TATA Steel Stadion uitdient.

Mini’s IJmuiden sluiten
jaar af in speeltuin
IJmuiden - De mini’s van VV
IJmuiden hebben dit voetbaljaar
afgesloten met een speelmiddag in de Veilige Haven. De mini’s waren uitgenodigd met hun
ouders, broers en zussen om een
leuke middag te spelen.

Na afloop kreeg iedereen een
zakje chips en een cadeautje.
Iedereen ging daarna weer tevreden naar huis. De mini’s hopen volgend jaar weer een leuk
team te hebben. Zie ook www.
vvijmuiden.nl.

Velsen-Noord - www.dorpsfeestvelsennoord.nl is een nieuwe site waar het programma van
het Dorpsfeest vermeld staat. Dit
wordt gehouden op 19, 20 en 21
juni.
Op vrijdag spelen er diverse uit
bands Velsen Noord. Zaterdag
is er vanaf 9.00 uur een rommelmarkt; vanaf 10.00 uur een braderie. De opening van het nieuwe voetbalveldje wordt met een
voetbaltoernooi georganiseerd
door FC Velsenoord.
Helaas zijn de nieuwe speeltoestellen niet op tijd klaar. Er is tegenslag omdat de planning van
de werkzaamheden én de aanlevering van de speeltoestellen
niet goed op elkaar aansloten.
De hele dag zijn er diverse optredens, zoals van shantykoor Nel-

son’s Blood en een demonstratie van WII sports en Mario Cart.
Aan het einde van de middag is
er een grote dorpsbarbecue met
muziek van de Cubaanse groep
Estudiantina Ensemble. Afsluitend een feest met de Spaanse
band Ponto Final. Zondag is er
van 10.00 tot 14.00 uur een sportieve zeskamp.
Teams kunnen zich melden
bij Herman Slotman vis telefoon 0251-494041. Het geheel
wordt afgesloten met een Amsterdamse middag met optredens van Harold, John Eeltink
en Sjaak Verkade. Barbecuebonnen (geen varkensvlees) zijn te
koop bij bloemenkiosk Leo Aardenburg en bij Buurtcentrum de
Mel. Meer informatie via telefoonnummer 0251-210050.

Opening Quantumvis V
in RC de Ruimte
Gewoon
met z’n 2tjes
IJmuiden - Donderdag 18 juni
spelen singer/songwriters Dorien
Teeuwisse en Gerard Biersteker,
hun ‘derde donderdag van de
maand’ in Grand Café La Belle,
aan de Zeeweg in IJmuiden. Het
optreden begint om 19.00 uur en
de toegang is gratis. Tijdens de
pauzes van bestaat de gelegenheid hun nieuwste CD te verwerven.

IJmuiden - Zaterdag 20 juni wordt om 17.00 uur bij RC de
Ruimte de lustrumtentoonstelling Quantumvis V geopend.
Uitgangspunt was het bijeen
brengen van een grote groep
kunstenaars, met zoveel mogelijk invalshoeken en disciplines.
Het openingswoord wordt verzorgd door Ben Loerakker, er
is muziek van Fons van Laar
en MAF. Aansluitend is er een

straat- en dinerfeest. Het diner is
gratis, donaties zijn welkom. Reserveren is gewenst, dit kan via
0255 527435 of via de mail: rcderuimte@gmail.com. RC de Ruimte is gevestigd aan de J.P. Coenstraat 51-55.
Deze tentoonstelling is in samenwerking met de Service Garage en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord
Holland.
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Jubilaris schenkt geld
aan Dierenambulance

De Mel

IJmuiden - Ruud Welting wilde
zijn 25-jarig jubileum bij werkgever Ursa Paint, van Rigo aan
de IJmuiderstraatweg, liever niet
vieren. Hij stelde voor het bedrag
voor het jubileum te doneren aan
Dierenambulance Velsen.

de dierenarts. Ook was de jubilaris zeer te spreken over de begeleiding van de vrijwilligers.
De heer van Westerhoven hoefde hier niet over na te denken
en stemde direct in met de heer
Weltings verzoek.
Dierenambulance Velsen mocht
daarom een cheque van 250 euro in ontvangst nemen. Op de
foto Ruud Welting in het midden, en rechts algemeen directeur van Westerhoven van Ursa
Paint.
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Fietsdriedaagse 23, 24 en 25 juni.
Start tussen 17.00 en 19.00 uur bij
het buurthuis. Kosten 4,-. Open
dag woensdag 24 juni van 14.00
tot 16.00 uur voor kinderen. Van
18.00 tot 21.00 uur voor volwassenen. Vanaf 21.00 uur speelt de
band Verhage & Co. Afsluitavond
donderdag 25 juni met shantyen seasongavond.

IJmuiden - D4F is een vorm van
streetdance, waarbij choreografieën van clips die te zien zijn op
bijv. TMF en MTV zo goed mogelijk nagedanst worden. Dit is zo’n
10 jaar geleden komen overwaaien uit Duitsland, waar D4F
razend populair is.
In Nederland zijn nog weinig
dansscholen met dit concept
aan de slag gegaan. Een van de
dansscholen die dit wel hebben
gedaan is danscentrum ter Horst
in IJmuiden. Hier zijn inmiddels
al veel dansers actief bezig met
deze vorm van dansen. Afgelopen zaterdag werd het Nederlands Kampioenschap gehouden in Biddinghuizen. Aan dit
N.K. deden van danscentrum ter
Horst drie dansers mee in de categorie adults. Fien Arisz, Annelies Oldenburg en Debby Pronkling deden de choreografie van
Whine up.
Fien werd 7e, Debby werd 9e en
Annelies werd (bij de gevorderden) 16e. Dit is een mooi resul-

Nieuws voor de
schoter?
Nieuws voor
info@deschoter
de schoter?.nl
info@deschoter.nl

taat, gelet op het grote aantal
deelnemers. Ook voor de D4F’s
is het wedstrijdseizoen nu ten
einde.
Zie ook danscentrumterhorst.nl.
Ook daar worden de resultaten
enzovoort bijgehouden. In het
nieuwe seizoen wordt Zumba
toegevoegd aan het assortiment
van danscentrum ter Horst. Zumba is de jongste fitness/ dans rage overgewaaid uit Amerika.
Zumba is een combinatie van fitness- en dansbewegingen op
wereld- en Latinmuziek, zoals
Salsa, Merenque en Hip Hop.
Zumba kent geen moeilijke choreografie en is dus heel geschikt
voor iedereen die van swingende
muziek houdt.
Iedereen kan in dezelfde les op
zijn eigen niveau meedoen en
toch een complete work out volgen. Bijkomend voordeel is dat
Zumba goed kan helpen bij het
bereiken van gewichtsverlies. Al
na een paar weken voel je verbetering aan je taille en dijbenen.

Hij koos voor de dierenambulance vanwege zijn goede ervaringen toen zijn hond door de vrijwilligers van de Stichting Dierenambulance Velsen uitstekend
was behandeld en vervoerd naar

Velsen-Noord - De voetbalvereniging FC Velsenoord zal dit jaar
tijdens het dorpsfeest op 20 juni een straatvoetbaltoernooi organiseren. Verschillende teams
hebben zich reeds aangemeld
voor dit evenement dat op het
Stratingsplantsoen vlak naast de
feesttent zal worden gehouden.
FC Velsenoord heeft de primeur
om als eerste op het nieuwe verharde voetbalveld te mogen spelen. Aanvang van dit toernooi zal
zijn om 10.00 uur vlak na de ope-

ning van het nieuwe veld. Tevens
is er een ballonnenwedstrijd met
leuke prijzen voor de beste ballonvaarder.

ad? Bel 0255-533900
gehad?
n krant gehkrant
GeeGeen
Bel 0255-533900
Geen krant gehad? Bel 0255-533900

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900
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Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Berengoede
kraam op
rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag zal op de
rommelmarkt op Plein 1945 ook
een kraam van W.S.P.A. (World
Society for the Protection of animals) staan. Deze dag zal geld
worden ingezameld voor een berengoed doel. Men wil de uitbuiting van de zogenaamde ‘galberen’ in Azië stoppen. Daar worden naar schatting 12.000 beren in veel te kleine kooien gevangen gehouden vanwege hun
gal, dat via een open wond in
de buik wordt afgetapt. De beren lijden helse pijnen. Door pijn
en stress slaan ze met hun hoofd
tegen de tralies en vreten ze hun
eigen poten aan. Als een beer
niets meer oplevert sterft hij de
hongerdood of worden zij afgemaakt. Geef daarom voor deze
beren. Men kan ook spullen bij
de kraam afgeven, die ten behoeve van de beren zullen worden verkocht.

Nieuws
uit de huizen De Spil De Mel
Zomerbloemen:
t
r
u
u
b
maandenlang kleur
Santpoort-Noord - In zon en
in schaduw: zomerse kleur kan
overal. Daar zijn zomerbloemen
meesters in. Die bloeien maar
door en lijken niet uitgeput te raken. De zomerbloemen in draagtas bij Groenrijk van Duijn zijn
makkelijk mee te nemen. Kies uit
de volgende soorten (of neem
ze allemaal): vlijtig liesjes (Impatiens Walleriana) zijn alleskunners. Ze bloeien lang, heel
lang. Koop ze als jonge planten
in 9 cm potjes in draagtas. Dat is
veel makkelijker dan zelf opkweken. Er zijn veel rassengroepen.
Onder andere rassen met ‘ogen’,
andere hebben een ‘sterrenhart’.
Surfinia’s zijn verbeterde petunia’s met enkelvoudige bloemen.
Ze bloeien langer, rijker en zijn
minder weergevoelig dan andere petunia’s, maar zonder warmte en zon kunnen ze niet. Surfinia’s zijn hangplanten. Ze zijn er
in diverse kleuren, maar paars
overheerst. Je kunt ze ook over
de grond laten kruipen, maar het
mooist zijn ze in hanging baskets
en wand- en balkonbakken.
Begonia’s hebben dikke, glimmende bladeren die groen zijn of
bruine tinten vertonen. Ze houden van vochtige, humusrijke
(pot)grond en lichte schaduw.
Zon kan ook, maar dan mag de
grond niet uitdrogen. Begonia’s
bloeien rijk en maandenlang. Ze
hebben mannelijke en vrouwelij-

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur
Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

ke bloemen aan dezelfde plant.
De grote of juist kleine bloemen
zijn rood, roze of wit met allerlei tussentinten. Ook tweekleurige rassen komen voor.
Lobelia’s zijn onmisbaar met
hun vooral blauwe, maar ook roze, paarsrode of witte bloemen.
De rankende vormen (hanglobelia’s) horen gewoon in hanging baskets. Heel klassiek is
een combinatie met rode geraniums. Lobelia’s doen het goed in
de zon, maar laat ook hierbij de
grond niet uitdrogen.
Afrikaantjes (Tagetes) komen
helemaal niet uit Afrika. Het zijn
van oorsprong Midden-Amerikanen (Mexico en omgeving).
Afrikaantjes scheiden een stof
uit waarmee ze bodemaaltjes
(die schadelijk zijn voor onder
andere rozen) verdrijven. Het zijn
echte zonliefhebbers.
Plant deze zomerbloemen in
goede bemeste potgrond of tuinaarde. Geef planten in potten en
bakken eens per week wat vloeibare plantenvoeding in het gietwater. Laat de (pot)grond niet
helemaal uitdrogen. Je kunt met
de diverse zomerbloemen leuke
combinaties maken in fleurige
potten. Keuze genoeg bij GroenRijk.
Tip: Haal regelmatig de uitgebloeide bloemen weg, dan bloeien alle hier genoemde soorten
nog uitbundiger door.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
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Dit weekeinde open
beeldentuin in Driehuis
Driehuis - Komend weekeinde,
zaterdag 20 en zondag 21 juni,
houdt beeldhouwster Pim Hieselaar uit Driehuis een expositie
van haar beelden in eigen tuin
en atelier aan de De Genestetlaan 12 in Driehuis.
Zo’n dertigtal beelden van brons
en alumniumcement staan dan
langs en tussen de borders van
haar in Engelse stijl aangelegde
tuin opgesteld.
Pim Hieselaar maakt al vijftien
jaar beelden. Zij werkt voornamelijk figuratief, waarbij met name vrouwenfiguren en dieren
haar inspireren. De hoogte van
de sculpturen variëren van 20 tot
circa 70 centimeter.
Pim Hieselaar exposeert regelmatig in het land (onder meer op
de jaarlijkse Kunst 10-daagse in
Bergen) en eenmaal per jaar in
eigen tuin.
Bezoekers zijn komend weekeinde zowel op zaterdag als zon-

dag welkom tussen 10.00 uur en
17.00 uur.

Dae rsDe lDwgger Leukste
rustation
B
li
ei
o
b
sluit zijn deuren

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Regio - Na vier en een half
jaar feesten op station Haarlem
mag Swingsteesjun later dit jaar
plaats maken voor een eerste
klas haute cuisine horeca voorziening.
Natuurlijk, leuk is anders voor
organisator William Appelman
en zijn honderden swinggasten,
maar het swingende vervolg, elke zaterdag bij strandpaviljoen
Club Maritime in Zandvoort, in
juli en augustus, staat al klaar.

Het laatste weekend op het station staat in het teken van dankbaar terugkijken op zoveel leuke feesten en bijzondere evenementen.
Voor de gelegenheid gaat Swingsteesjun op vrijdag en zaterdag
al om 18.30 uur open met een
over heerlijk buffet. De kosten
hiervoor zijn slechts 20 euro (inclusief entree dansen). Reserveren is verplicht. Dit kan via www.
swingsteesjun.nl.

weken is bij veel eigen woning
bezitters in de gemeente Velsen
een brief van waterleidingbedrijf PWN in de bus gevallen. De
strekking van de brief is de volgende: Is de woning of bedrijf op
de juiste manier geaard?’ PWN
stuurt een brief naar alle klanten
waarvan het vermoeden bestaat
dat de metalen waterleiding gebruikt wordt voor de aarding van
hun woning of bedrijf. In die brief
vraagt PWN de klant een verklaring af te geven waaruit blijkt dat
hun installatie op een juiste manier geaard is.
Aarding is het verbinden van de
elektrische installatie met de aarde. Dit is nodig om kortsluiting te
voorkomen. Bij oudere huizen of
bedrijfspanden komt aarding via
de waterleiding nog regelmatig
voor. Maar omdat waterleidingbedrijven steeds meer niet-geleidende kunststof waterleidingbuizen gebruiken, is deze manier
van aarding onveilig geworden.
Daarom is het sinds 1979 verboden om de waterleiding voor
aarding te gebruiken.
Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat elektrische installaties goed geaard zijn. Huiseigenaren of huurders zijn daar
zelf verantwoordelijk voor. Het is
echter moeilijk om zelf te constateren of de elektrische installatie geaard is op de waterleiding.
Daarom adviseert PWN dit door
een installateur te laten doen. De
installateur adviseert ook over de
juiste manier van beveiligen van
de installatie. Wie een installatie-

kijken of het bureau aangesloten
is bij UNETO-VNI, de brancheorganisatie van de installatiebureaus. U kunt dit controleren
op www.uneto-vni.nl. Na controle ontvangt de huiseigenaar een
‘Certificaat van de installateur’.
Deze verklaring geeft de huiseigenaar en PWN de garantie
dat de controle volgens de wettelijke eisen is uitgevoerd. PWN
verzoekt de huiseigenaar/huurder een kopie van die verklaring
naar PWN te sturen.
Gebleken is dat menig bewoner
schrikt van de kosten die zo’n
keuring met zich meebrengt.
Voor deze bewoners is het goed
om te weten dat er binnen de
gemeente een installateur is die
deze keuringen verricht voor een
zeer concurrerende prijs, die vaak
de helft is van de door PWN aanbevolen installateur. Dit bedrijf
is Buijs Elektrotechniek uit Velserbroek, een bij de Uneto-VNI
aangesloten landelijk erkend installateur. Buijs Elektrotechniek
heeft alle expertise en meetapparatuur in huis om de keuring
tegen een vast, vooraf afgesproken bedrag te verrichten. Mocht
het zo zijn dat tijdens de keuring blijkt dat er iets mis is met
de aarding, dan zorgt Buijs Elektrotechniek ervoor dat dit zo snel
mogelijk verholpen wordt. Uiteraard ontvangt men bij goedkeuring het in de brief van PWN genoemde certificaat.
Voor meer info: www.buijselektrotechniek.com of bellen met
Marinus Buijs, 023-5379208.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900
Levend
Buijs
verzorgt keuring
Geen
krant
gehad?
Verleden
en aarding installatie
Bel
0255-533900
op
Zorgvrij
Velsen - In de afgelopen paar bureau wil inhuren, zou moeten
Velsen-Zuid - Zondag 21 juni
komt het verleden van Spaarnwoude weer tot leven op Informatieboerderij Zorgvrij. Tijdens
het evenement ‘Levend Verleden’ wordt de geschiedenis van
het gebied op ludieke wijze verbeeld. Bij alle stands zijn oude foto’s te zien en is informatie
over de plaatsen te lezen. Voor
kinderen tussen de 6 en 12 jaar
is er een doe-kaart om aan alle activiteiten mee te doen. Deze
kost 5 euro en is te koop bij de
receptie. Tijdens deze dag zijn er
optredens door de muziekschool
van Amsterdam en Haarlem. Een
verhalenvertelster komt legenden vertellen over Spaarnwoude
(2 euro). Op het erf staan kramen
van plaatselijke verenigingen en
ondernemers en de draaimolen
is aanwezig. Levend verleden is
van 11.00 uur tot 16.00 uur. Zie
ook www.spaarnwoude.nl.

Beautycentre
Renaissance
Santpoort-Zuid - In het artikel van vorige week over Beautycentre Renaissance staat een
fout huisnummer vermeld. Deze
schoonheidssalon en pedicure is
gevestigd aan Bloemendaalsestraatweg 93 in Santpoort-Zuid.
Beautycentre Renaissance werkt
op afspraak. Voor een afspraak
kan men de hele week even binnenlopen, of bellen met 0235380683. Er worden ook leuke
cadeau-artikelen verkocht.
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Rabobank Velsen en Omstreken

BOMS ontvangt bijdrage
Coöperatiefonds
Velsen - Het Coöperatiefonds
stimuleert maatschappelijke activiteiten in het werkgebied van
Rabobank Velsen en Omstreken.
Op deze manier werkt de Rabobank samen met u aan een betere maatschappij. Zo heeft afgelopen maandagavond de officiële uitreiking plaatsgevonden
van de bijdrage aan Musicalgroep BOMS. De bijdrage is gebruikt om zenders aan te schaffen om de verstaanbaarheid van
het koor te verbeteren.

,,Een vurige wens is in vervulling
gegaan met de bijdrage vanuit
het Coöperatiefonds van Rabobank Velsen en Omstreken voor
de aanschaf van 25 zenders met
toebehoren’’. aldus voorzitter
Agaath Steenbergen. ,,Bijna alle leden van de groep kunnen
hiermee worden versterkt. De
verstaanbaarheid en de klankbalans van ons koor tijdens uitvoeringen, bijvoorbeeld van onze voorstellingreeks ‘Weer wat
nieuws’, is aanzienlijk verbeterd.

Tijdens de officiële uitreiking
was uit de reacties van de musicalgroep wel op te maken dat dit
volledig is gelukt.
Margreet van der Meer-Wortel,
ledenraadslid en lid van de Commissie van Aanbeveling van het
Coöperatiefonds vertelt: ,,De investering is voor een groot aantal jaren en we zijn erg blij dat
enerzijds de leden er plezier van
beleven door kwalitatief goede
optredens te verzorgen en dat
anderzijds het publiek, de luisteraars, hier profijt van hebben.’’
Franca van Winkel, directievoorzitter van Rabobank Velsen en
Omstreken voegt toe: ,,Om ook
andere verenigingen hiervan te
laten profiteren wordt via een
leenconstructie tegen onkostenvergoeding de apparatuur ter
beschikking gesteld. Ook bij de
vereniging komt dus de coöperatieve gedachte terug, wat wij
zeer waarderen.’’
De Commissie van Aanbeveling van het Coöperatiefonds,
bestaande uit een afvaardiging
van de ledenraad van de Rabobank, beoordeelt per kwartaal
de binnengekomen verzoeken.
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor het Coöperatiefonds? Stuur dan voor 17 september a.s. het aanvraagformulier in. Dit formulier is te downloaden via www.rabobank.nl/velsen of op te vragen middels een
e-mail aan communicatie@velsen.rabobank.nl. Bellen kan natuurlijk ook op 023-5133715.

Basisschool
De Toermalijn
laat oude liedjes
herleven

Vaders en vlees

Barbecue-actie bij
Groenrijk van Duijn
Santpoort-Noord - De meeste mannen doe je bij de maaltijd geen groter plezier dan met
een lekker stukje vlees. Met een
beetje inlevingsvermogen snap
je dan dat een barbecue met
een scala aan lekkere vleessoorten helemaal luilekkerland
is voor mannen. Bovendien vinden mannen het heerlijk om ‘fikkie te stoken’.
Het ultieme vaderdagcadeau
moet dan ook wel een van de
schitterende Weber barbecues
zijn die deze week bij Groenrijk
van Duijn een prominente plek
innemen. Met de fikse kortin-

gen komen deze barbecues zeker binnen handbereik. De ultieme aanbieding is de Weber Spirit
Classic E320 (zie foto), een gasbuitenkeuken, nu met 400 euro
korting. Alleen voor vaderdag.
Voor vaders die al zo’n mooie
barbecue hebben zijn er nog
meer fijne cadeaus, zoals handige barbecue accessoires en leuke andere avontuurlijke cadeaus
zoals een vuurkorf of, voor vijverbezitters, de Bubblelight lampen.
Kortom, gewoon naar Groenrijk
van Duijn voor de mooiste vaderdagcadeaus. Adres? Biezenweg 70, Santpoort-Noord. Zie
ook www.groenrijk.nl.

IJmuiden - Vorige week vrijdag
was het een uurtje niet zo stil
als normaal in de bibliotheek in
IJmuiden.
Groep 5/6 van juf Danielle Bohm
en juf Petra Matthew van basisschool De Toermalijn uit Driehuis
trad daar namelijk op met allemaal leuke liedjes uit ‘Ja Zuster
Nee Zuster’.
Voor de ouderen onder u; ‘Bello’,
‘De kat van ome Willem’, ‘Hendrik Haan’, ‘Wosni Nowgarad’,
‘De Bullebak’, ‘de Twips’ en natuurlijk ‘Ja Zuster Nee Zuster’.
De liedjes uit de gelijknamige tv
serie van vroeger met Hettie Blok
en Leen Jongewaard en Wim
Zonneveld, geschreven door Annie M.G. Schmidt.
Het theatertje was ‘uitverkocht’
en er stonden zelfs mensen te
kijken die toevallig in de bibliotheek aanwezig waren, zo leuk
was het!
De kinderen hadden maanden
geoefend en wisten de liedjes
niet alleen prachtig te zingen,
maar ook perfect uit te beelden.
Zelfs de decors hadden de kinderen zelf gemaakt.
Ook hadden ze zelf voor de attributen gezorgd en zagen ze er
schitterend uit. De juffen waren
dan ook reuze trots op groep
5/6!

Ook kinderen profiteren mee

Volop voordeel bij Gallo
Santpoort-Noord – Deze week
is de uitverkoop begonnen bij
Gallo Originals. Niet alleen dames en heren kunnen daar slagen, ook voor kinderen is er veel
keuze in leuke, casual en moderne kleding. Van stoere korte en
lange broeken voor de jongens
tot lieve jurken en overgooiers
voor de meisjes.
De hele collectie kinderkleding is
nu afgeprijsd. Retour is een sterk
merk in jeans, ook mooi zijn de
merken Tommy Hilfiger, Airforce en Quiksilver. Veel kleur biedt
de collectie van de huismerken s.
Oliver en Tom Tailor. Er is een ruime keuze en voor iedere smaak
hangt er bij Gallo wel iets in de
rekken.
Ook bij de collectie dames- en
herenkleding zijn er leuke aanbiedingen, bijvoorbeeld van het
merk Gaastra. Voor heren is er
kleding van de merken Vanquard, Camel Active en New Zealand. De dameskleding voert de
merken Geisha en Jackpot en
ook hier de huismerken s. Oliver

en Tom Tailor. Heel apart is het
Spaanse merk Desiqual, dat heel
kleurrijk is. QS is een speciale lijn
van s. Oliver voor jongeren, die te
groot zijn geworden voor de kinderkleding maar nog geen volwassen maat hebben.
Er zijn weer volop slippers en
gympen van het All Stars merk
Converse binnen. Die hebben
een speciaal voetbed en lopen
daardoor heerlijk. Niet alleen in
de basiskleuren, maar ook in bijzondere kleuren zoals roze en
zilver. Ook komen er momenteel
veel leuke zomerjurken binnen.
Deze laatste twee zijn niet in de
uitverkoop. De collectie wordt
elke maand aangevuld, dus er is
steeds nieuwe kleding bij Gallo.
Leuke aanbiedingen dus in de
heren en damesmode en de hele collectie kinderkleding is afgeprijsd. Dat maakt een bezoekje aan Gallo Originals aan
de Hoofdstraat 189b de moeite waard. De zaak is telefonisch
bereikbaar via 023 5384433, kijk
ook op www.gallo-originals.nl.

Camera inruilactie
bij Foto Loek Anderson
IJmuiden - De camera inruilactie van Loek Anderson wordt in
verband met vaderdag opnieuw
geprolongeerd.
Dit is de kans om oude camera’s,
al dan niet digitaal, werkend of
niet, in te ruilen tegen een van de
nieuwste modellen. Met een kor-

ting van 7 tot 10 procent op de
nieuwe camera en toebehoren,
wordt al gauw een aardig voordeel behaald.
De korting geldt trouwens ook
op actiemodellen. Foto Loek Anderson is gevestigd aan Kennemerlaan 85-87 in IJmuiden.
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Lezing door
Conny Braam
op Zorgvrij

Heropening gemaal
De Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag werd
de feestelijke heropening gevierd van gemaal De Velserbroek in Velsen Zuid. In aanwezigheid van diverse genodigden,
zoals sponsoren en vrijwilligers,
maar ook vanuit de gemeente in
de persoon van wethouder mevrouw Edzes-Altena.
Eerst werd in het Spaarnwoude Resort door voorzitter Rob
van Gaalen uit de doeken gedaan hoeveel werk er de afgelopen periode is verzet om deze
opening mogelijk te maken. Onder andere schilderen, metselen
schoorsteen en muren, leidingwerk, ontroesten, timmeren en
schoonmaken maar zeker niet
in de laatste plaats het weer aan
de praat proberen te krijgen van
de unieke 1-cilinder Bronsmotor.
Hiervoor moest uiteindelijk een
nieuwe cilinder worden gemaakt
door de Soester Gieterij daar reparatie tenslotte niet de oplossing bleek te bieden. Alles met
elkaar een dure aangelegenheid die, zonder hulp van diverse

sponsors, donateurs en vrijwilligers, niet tot dit resultaat zouden
hebben geleid.
De nieuwe hoofdsponsor, Kees
van der Vlugt, werd hiervoor
door de voorzitter nog eens bijzonder bedankt. Na al deze lovende woorden brak dan toch
hét grote moment aan waarop
alle aanwezigen hadden zitten
wachten: krijgt Piet (de machinist) de motor aan de gang? Na
het wat moeizaam doorknippen
van het openingslint was daar
dan toch eindelijk het moment
supreme: de 1-cilinder Bronsmotor begon langzaam te draaien. Eén van de grote wensen
is nog om ook de centrifugaalpomp aan te sluiten op de motor, zodat ook de oorspronkelijke, oude gemaalfunctie kan worden getoond. Maar ook voor deze restauratie is weer geld nodig
op grond waarvan voorzitter Van
Gaalen niet schroomde om extra
geld respectievelijk donateurs te
vragen voor deze klus. Zie ook
www.velserbroek.gemaal.nl.

Velsen-Zuid - Schrijfster Conny
Braam geeft op zaterdag 20 juni
een lezing op Informatieboerderij
Zorgvrij met als thema de aanleg
van het Noordzeekanaal. In haar
historische roman ‘De woede van
Abraham’ beschreef zij de mensonterende leef- en werkomstandigheden van de graafarbeiders.
In deze lezing zal zij vooral ingaan op tweede maatschappelijke impact van deze ambitieuze onderneming. De lezing begint om 13.00 uur en kost 5 euro. Inschrijven niet nodig. Voorafgaand aan de lezing is er een
historische fietstocht en een
boerenlunch. Meer informatie op
www.spaarnwoude.nl. Informatieboerderij Zorgvrij ligt in recreatieschap Spaarnwoude, Genieweg 50 in Velsen-Zuid, telefoon
023-5202828.

Politieman
geslagen

IJmuiden - Vorige week woensdag omstreeks 19.15 uur zagen
surveillerende politieagenten op
de Kennemerlaan een bromfiets
rijden, met daarop twee mensen
die geen helm droegen. Toen zij
hen daarover wilden aanspreken, gingen het tweetal er vandoor, maar kon iets later toch
aan de kant worden gezet. De
passagier ging er direct lopend
vandoor. De bestuurder gaf een
van de politieagenten een klap
en reed weg. De verdachte, een
19-jarige jongen uit Velserbroek
meldde zichzelf op het politiebureau.

Aangenaam

Geboren: Xena Reijs
Dochter van: Sabrina en André Reijs
Zus van: Donny (10), Desley (6)
en Djace (4).
Geboren op: 28 januari 2009 om
14.35 uur
Geboortegewicht: 3335 gram
IJmuiden – Sabrina en André
vonden hun gezin, met drie kinderen, eigenlijk wel compleet.
De komst van Xena was dan ook
niet gepland. Maar ze was welkom en het is natuurlijk geweldig om na drie jongens als toetje
nog een meisje te krijgen.
In de 31e week van de zwangerschap kreeg Sabrina al weeën.
Ze werd in het ziekenhuis opgenomen en ging aan de weeënremmers. Ook kreeg ze een injectie om de longen van de ba-

by te laten rijpen. Gelukkig bleef
Xena uiteindelijk zitten waar ze
zat en na een week mocht Sabrina weer naar huis. Wel bleef ze
al die tijd last houden van harde buiken. Ze was dan ook blij
dat ze zich met 38,5 week zwangerschap weer mocht melden in
het Rode Kruis Ziekenhuis. Xena
kwam, net als haar broers, via de
keizersnede ter wereld. ,,Ze komen allemaal uit dezelfde ritssluiting’’, lacht André. Na drie dagen mochten moeder en dochter naar huis. De schoonmoeder
van Sabrina hielp en helpt veel,
André was een week vrij en zo
werd het een gezellige kraamtijd.
Nu gaat het prima. ,,Vergeleken
met de jongens is Xena erg makkelijk’’, zegt Sabrina. ,,De binken
waren veel drukker en vaak wakker. Xena is een heel rustig en
tevreden kindje, ze slaapt al door
’s nachts.’’ Het scheelt ook dat de
jongens al heel zelfstandig zijn.
Ze weten zich prima te redden,
wassen en aankleden doen ze
al helemaal zelf. De jongens zijn
dol op hun zusje. ,,Ze is mooi en
lief’’, aldus Djace. Desley is helemaal weg van Xena en verzorgt
haar al helemaal, als het nodig
was. Donny had aanvankelijk liever een broer gehad, om mee te
voetballen. Een heel elftal, dat
leek hem wel wat. ,,Maar nu ben
ik blij dat ik eindelijk een zusje
heb’’, zegt hij. Trouwens, Donny:
wie zegt er dat meisjes niet kunnen voetballen? (Carla Zwart)

Parterre:
nieuwe galerie
in Velsen-Zuid

Haringparty HOV IJmond

Netwerken met
lekker visje erbij

IJmuiden - De haringparty van HOV IJmond werd ook dit jaar door
honderden mensen uit het bedrijfsleven en de politiek aangegrepen om de contacten met collega’s op te vijzelen. Netwerken is de
belangrijkste bezigheid tijdens het jaarlijkse feestje in de vishal. Er
werden tientallen visitekaartjes uitgewisseld en regelmatig werd de
agenda getrokken om een afspraak te maken. Ondertussen kon er
genoten worden van een geweldig visbuffet, met de Hollandse Nieuwe als populairste lekkernij. (foto: info@larissastrating.nl)

Velsen-Zuid - Het is zover, zondag 21 juni om 16.00 uur opent
voor de eerste keer Parterre zijn
deuren voor een tentoonstelling
met nieuw werk van Rob Thijssen uit Amsterdam. Rob Thijssen
heeft wel vaker in de regio zijn
werk getoond, echter nu geen
grafieken op grote stalen platen
geëtst. Nu laat hij ander werk
zien. Een serie schilderingen op
papier ontstaan in de loop der
jaren. Associatieve zelfportretten
en overschilderingen van oud
werk, die uitdraaiden op stedelijke landschappen. Veel van dit
werk is nog nooit eerder geëxposeerd en Parterre is blij als eerste deze persoonlijke geschiedenis te mogen tonen. Parterre
is een nieuw initiatief en hoopt
met deze start een voor de regio
interessant expositie beleid te
gaan voeren. Parterre is ondergebracht in het Raadhuis voor
de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid, geopend van donderdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur.

Examenuitslagfeest
donderdag in Rico’s
IJmuiden – Na twee weken van
bloed, zweet en tranen zitten de
examens er weer op. De spanning steeg de afgelopen weken
bij de examenkandidaten, want
deze week is de uitslag van de
(zware) examens.
Voor wie is geslaagd, gaat Rico’s het vieren. En voor de gezakten is er de troost van een
feestje. Op donderdag 18 juni is
er een examenuitslagfeest in de
meest trendy uitgaansgelegenheid van IJmuiden. De heetste
zomertracks, de koelste club, de

zwoelste R&B, de beste classics
zullen je om de oren vliegen in
Rico’s, Al dan niet gedraaid met
bijbehorende videoclips. Kortom iedereen kan helemaal los
gaan in de na op donderdag 18
juni modernste hotspot van de
gemeente. Het feest begint om
22.00 uur en is toegankelijk voor
iedereen vanaf 16 jaar. Legitimatie verplicht. De entree is helemaal gratis.
Wie niets wil missen komt op tijd.
Kijk voor de complete agenda op
www.ricos.nl.
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Straatventers
aangehouden

Full Count speelt
in Villa Westend
Velserbroek - Op zondagmiddag 28 juni speelt Full Count
in Villa Westend aan de Westbroekplas aan de rand van Velserbroek. De band speelt een
aanstekelijk repertoire, dat bestaat uit soul, rock, Nederlandstalig en huidige hits. Het optreden begint om vier uur, de entree is gratis en jong en oud zijn
welkom. Bij mooi weer staan de
negen muzikanten opgesteld op
het terras!
De leden van Full Count hebben
elkaar gevonden in hun liefde
voor de betere nummers uit de
rijke historie van de pop-, rocken soulmuziek. Naast klassiekers
als I Feel Good van James Brown,
Dansen op de Vulkaan van De
Dijk en What I like about You van
de Romantics, spelen zij ook moderner werk zoals No Good en
Valerie van Amy Winehouse en
Good God van Anouk. Met deze
en andere nummers op de setlijst kiest Full Count voor dansbare, energieke muziek met veel
dynamiek, waarin de omvang en
de samenstelling van de band
goed tot hun recht komen.

Het is de tweede keer dat Full
Count optreedt in Villa Westend.
Vorig jaar op 26 oktober speelde de twee jaar oude groep hier
als een van de eerste live-bands
en dat druk bezochte optreden
werd een groot succes. Daarom
zijn Dana en Bob van Villa Westend blij dat ze hun gasten nu
opnieuw op Full Count kunnen
trakteren. Daarnaast speelde de
band onder andere in het Witte Theater, tijdens de dorpsfeesten van Driehuis en Santpoort
en op menig besloten feest. Zie
voor meer informatie www.fullcount.nl.
Even eruit op zondagmiddag. Alleen, met z’n tweetjes, met een
groep vrienden of met het gezin.
Wat drinken, praten en luisteren
naar aanstekelijke livemuziek in
een sfeervolle en prettige omgeving. De kinderen kunnen onder de ogen van hun ouders lekker spelen op het strand. Wie wil
gaat dansen en aansluitend kan
er smakelijk worden gegeten in
het restaurant. Alles mag, niets
hoeft. Dat is live@villawestend
in Villa Westend.

Inschrijving Rabobank
Pierloop Velsen gestart
Velsen - De inschrijving voor
de 19de Rabobank Pierloop Velsen is gestart. Het grootste loopevenement in de gemeente Velsen wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 12 september. Het parcours en de afstanden zijn gelijk
aan die van de loop van 2008. 2,7
Kilometer, jeugd tot en met 12

jaar en de scholenloop. 8,3 Kilometer recreanten en businessloop. 15 Kilometer, wedstrijdlopers, recreanten en businessloop. Voor inschrijven is mogelijk tot en met 1 september via
www.pierloop.nl. Informatie: over
de 19de Rabobank Pierloop Velsen surf naar www.pierloop.nl.

LoveDance afgelast
Velsen - Na lang wikken en wegen is besloten om het LoveDance Festival wat plaats zou vinden
op zaterdag 18 juli 2009, dit jaar
niet door te laten gaan. Door de
tegenvallende kaartverkoop is
het moeilijke besluit genomen
om het festival niet meer door te
laten gaan.
Bij deze willen we alle deelnemende organisaties, artiesten en
vrijwilligers bedanken die zo veel
tijd, energie en enthousiasme in

het festival hebben gestoken.
LoveDance – ‘Because it’s all
about love’- staat voor het versterken van de solidariteit en de
awareness voor het nog steeds
heersende HIV en Aids probleem. Het festival zou een benefiet festival zijn, waar de opbrengsten ten goede zouden komen aan het Aids Fonds.
Reeds gekochte kaarten kunnen
geretourneerd worden via het
respectievelijke verkooppunt.

IJmuiden - Politiemensen troffen vorige week dinsdag omstreeks 10.45 uur, tijdens surveillance, twee personen aan in een
auto op het Plein 1945. De mannen probeerden vanuit hun auto kleding te verkopen. De politie heeft de mannen aangehouden en trof op de achterbank
van de auto diverse zakken aan
met (nep) merkkleding. De mannen van 24 en 40 jaar oud en afkomstig uit Italië zijn aangehouden wegens het venten van mogelijke nepkleding. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau
en zullen worden verhoord.

Doorrijden
na aanrijding

IJmuiden - Afgelopen maandag
rond 00.15 uur meldde een man
uit Driehuis dat een vrouw op de
Zeeweg met haar auto tegen zijn
auto was aangereden en schade
had veroorzaakt, en na de aanrijding was weggereden. Agenten zijn op zoek gegaan naar
de vrouw en zagen haar op de
Kennemerlaan rijden. Bij controle bleek ze een 47-jarige vrouw
uit IJmuiden die flink onder invloed van alcohol was. De vrouw
is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Bel Canto geeft
zomeravondconcert
Santpoort-Noord - Het Velser
Operagezelschap Bel Canto sluit
het seizoen af met een feestelijk
zomeravondconcert op zaterdag
20 juni in de Dorpskerk in Santpoort-Noord.
Na de succesvolle uitvoering in
2008 van de opera ‘Nabucco’ van
Giuseppe Verdi is Bel Canto hard
aan het werk met haar volgende project: ‘L’Elisir d’Amore’ (De
Liefdesdrank) van Gaetano Donizetti wordt in 2010 in de Stadsschouwburg van Velsen uitgevoerd.
Om de spanning en het enthousiasme bij het koor levend te houden, is een concert zeer stimulerend: het koor laat horen waar
ze mee bezig is en het publiek

krijgt een voorproefje van wat
het in de schouwburg muzikaal
verwachten kan. En wat geeft
er meer voldoening dan aan het
eind van het (theater)seizoen in
de mooie dorpskerk van Santpoort-Noord er een muzikaal
festijn van te maken?
Niet alleen stukken uit de nieuwe opera worden uitgevoerd,
ook bekende en mindere bekende koorwerken uit andere opera’s worden ten gehore gebracht.
Kaarten à 10 euro zijn te verkrijgen bij de vóórverkoopadressen
Bredero Boeken in Santpoort,
Tromp Speciaalzaak in Driehuis
en Boekhandel Gillissen in Haarlem. Informatie: www.vo-belcanto.nl.

Recht op
bijzondere
bijstand?

Velsen - Bijzondere bijstand
is een eenmalige uitkering die
men kan ontvangen als er sprake is van noodzakelijke kosten
die niet van het inkomen betaald
kunnen worden. De bijzondere bijstand kan worden gebruikt
voor onder anderex de eigen bijdrage tandartskosten, (mits u
voldoende verzekerd bent voor
de tandarts bij uw ziektekostenverzekering), aanschaf van een
bril, gehoorapparaat, meerkosten maaltijdvoorziening en een
wasmachine. De Formulierenbrigade Velsen kan kijken of iemand in aanmerking komt voor
de regeling. Op werkdagen zijn
zij bereikbaar tussen 09.00-17.00
uur op telefoonnummer 0255533885 en via formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. Bij mensen die graag hulp willen maar
niet mobiel zijn komt de Formulierenbrigade thuis.

Autoinbreker
aangehouden

IJmuiden - Vorige week dinsdag
trof de politie, na een melding
van een getuige, rond 18.15 uur
een 20-jarige man uit Roemenië
aan op het Velserduinplein. De
man probeerde in een personenauto in te breken en kon op heterdaad worden aangehouden.
Hij is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.

Zonnige Beeckestijn Pop
trekt 15.000 muziekfans
Velsen-Zuid - Niet alleen het
prachtige festivalweer trok
zaterdag zo’n 15.000 muziekfans naar Beeckestijn Pop. De
organisatie had een perfect
programma samengesteld op
drie podia, waar echt voor iedereen wat te smullen was.
De sfeer bij Beeckestijn Pop
was dan ook opperbest.

Vanaf de start van het gratis festival was het al druk op het landgoed. Heel veel jongeren, maar
zeker ook ‘oudere jongeren’
kwamen af op de muziek, de zon
en de gezelligheid. En alhoewel
eigenlijk vooral het kleine podium Irrational Library bedoeld
was om lekker te ‘chillen’, ge-

beurde dat in feite overal. Languit liggend op de zachte grasmat, met vrienden, kinderen en
anderen om je heen, een glaasje
gerstenat binnen handbereik en
natuurlijk fantastische muziek is
het leven ‘vurrukkuluk’.
Publiekstrekkers op het hoofdpodium waren vooral De Jeugd
van Tegenwoordig en Drive Like
Maria, een nog nieuwe band.
Op het Oxypodium (in de tent)
gaf Het Brein Dat Kwam Uit de
Ruimte een spetterend optreden
(zie de foto met wc papier). Fabianne Dammers deed het hier
ook goed. Op het kleinste podium vielen Horse The Band, Daily Bread en John Doe’s Revenge
op. (foto: Karin Dekkers)
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Beekvliet Nederlands
kampioen Robotdansen
Velserbroek - Al verschillende
jaren wordt er op het Mendelcollege in Haarlem les gegeven in
‘robotica’. Dit schooljaar vonden
ze het tijd worden om hun kennis en hun passie te delen met
anderen. Hiervoor werd een Scienceclub opgericht. Basisscholen uit de regio werden uitgenodigd om lid te worden. Hieraan
hebben maar liefst negen scholen gehoor gegeven, waaronder

de Beekvliet. Ashley de Jong,
Fabian Nijhof, Nick WilmsFloet,
Thom Koster en Glenn Weber
hebben het afgelopen schooljaar
doorgebracht in het technieklokaal van het Mendelcollege. Onder de bezielende leiding van de
heer Schalkx en zijn leerlingen
leerden ze een robot bouwen. De
wedstrijdrobot is opgebouwd uit
een motortje, een chipplaatje en
k’Nex. Op school werd het ge-

raamte verder vorm gegeven met
een hoofd van papier-maché en
kleding van textiel.
De leerlingen maakten twee robots: een stier en een matador. Met behulp van een piepkleine laptop werden de robots
geprogrammeerd om met elkaar
te kunnen dansen. Na het winnen van de regionale wedstrijden werd de act verder uitgewerkt om hoge ogen te kunnen
gooien op de Nederlandse kampioenschappen, die gehouden
werden in NEMO.
De vijf Beekvlieters hebben niet
alleen een heleboel over robots
geleerd, maar ook over samenwerken en tegenslag. De robots
hebben nogal wat last van storing gehad. Maar dat heeft het
oordeel van de juryniet beïnvloed. De robots bleven keurig in
het wedstrijdvlak.
De matador danste vol passie
rond de stier, die met zijn hoofd
en staart uithaalde naar zijn belager. Ondertussen danste Ashley in een prachtige Spaanse
jurk haar dans en moedigde de
jongens haar aan met handengeklap.
Vreugde, maar ook ongeloof
stond er op de gezichten van de
‘stiersterke matadors’, zoals ze
zichzelf noemen, te lezen, toen
ze de eerste prijs overhandigd
kregen. Een mooie beker voor de
prijzenkast ging mee terug naar
school.

Onder de Platanen
heeft kok met rijbewijs
Velsen-Zuid - Het is moeilijk te zeggen wie er nu het meest trots is,
Stephan Kort, fulltime kok bij Pannenkoekenboerderij Onder de Platanen, of eigenaren Josje en Ruud van der Putten. Stephan haalde
onlangs zijn rijbewijs en rijdt nu rond in een gloednieuwe bedrijfsauto. Josje van der Putten zegt: ,,Stephan is een rondrijdende reclame
voor jongeren. Vanaf zijn dertiende heeft hij keihard gewerkt om zijn
droom te realiseren: kok worden. Zijn rijbewijs halen was een andere wens van hem die nu is uitgekomen. Hij heeft er keihard voor gewerkt.’’

LTC Brederode
1 tot en met 12
jaar kampioen

Grote drukte
bij Santhappen
Santpoort-Noord - Het leek afgelopen zaterdag wel het begin
van de Dorpsfeest Santpoort, zoveel belangstelling was er op het
Broekbergenplein in Santpoort
Noord voor het Santhappen dat
dit jaar voor de 9e keer werd georganiseerd.
Uiteraard speelde het prachtige
weer een belangrijke rol wat betreft het grote aantal belangstellenden voor dit evenement. Vanaf vijf uur kon er bij de deelnemende ondernemers
gegeten en gedronken worden,
maar kort daarna was er al bijna
geen doorkomen meer aan.
Voor veel plaatsgenoten blijft het
een evenement waar men komt
voor de gezelligheid en die tevens de mogelijkheid biedt be-

kenden te ontmoeten die men
al een tijdje uit het oog verloren
was. Voor de kinderen, die culinaire hapjes als scampi’s en parelhoen niet zo zagen zitten, waren er natuurlijk de overheerlijke poffertjes, gebakken met
het eigen meel van molen De
Santhaas. Ook bij de kraam van
buurman restaurant Boschbeek
viel over belangstelling niet te
klagen.
Bescheiden smakelijke hapjes,
volgens opdracht van de organisatie aldus de kok, zodat men
nog genoeg eetlust overhad om
ook elders van de aangeboden
lekkernijen te proeven. Tenslotte
maakte de live muziek van Yvonne Wijers met Jazz en Bossa Nova de feestvreugde compleet.

Santpoort-Noord - Het gemengde tennisteam van Brederode in de leeftijd tot en met
twaalf jaar kwam in de voorjaarscompetitie uit in de eerste
klasse. Het team, bestaande uit
de meisjes: Luca van Essen en
Danique van de Burg, en de jongens: Noud en Gijs de Jongh en
Jelle Wester, hadden er veel zin
in! De eerste wedstrijd was op
8 april en werd met 4-1 gewonnen. Toen ook de volgende competitiewedstrijden tegen onder
andere Zandvoort, Merlenhove
en Eindenhout werden gewonnen, lonkte het kampioenschap.
Woensdag 27 mei was de laatste competitiewedstrijd. Als eerste gingen de singles de baan op
en de mix. Dit had een 2-1 voorsprong tot gevolg.
De dubels werden allebei gewonnen dus met een 4-1 overwinning werd het team ongeslagen kampioen.
Op woensdagmiddag 10 juni
werd er in Amstelveen gespeeld
om het districtskampioenschap.
Brederode kwam uit tegen Badhoevedorp, de winnaars van de
andere poule in de eerste klasse. Er werden een jongens single, een meisjes single en een
mix gespeeld. De winst was voor
Brederode: met een 3-0 overwinning mogen zij zich districtskampioen noemen. En daar mogen Gijs, Noud, Luca, Danique
en Jelle trots op zijn!

Straatspeeldag
Velserbroek groot succes
Velserbroek - Woensdag 10 juni vond de jaarlijkse Nationale
Straatspeeldag plaats in de Johanna Westerdijkstraat Velserbroek. Nog meer dan de voorgaande jaren was dit een groots
evenement dat ook uit de andere buurten van Velserbroek veel
kinderen trok. De organisatie
van dit spektakel was in handen
van een buurtcomité onder leiding van Tineke Rendering, bewoner van de Johanna Westerdijkstraat en tevens bestuurslid
van de Dorpsvereniging Velserbroek. De vele buurtvrijwilligers
bemanden met elkaar 20 onderdelen, zodat de circa 250 kinderen zich die middag werkelijk
geen moment verveelden.
Ad Otten van Buurtsport Velsen
(Stichting Welzijn Velsen) verzorgde de sportieve kant van het
evenement. De jeugd kon zich
uitleven op een grote opblaas-

klimuur, men kon boogschieten,
volleyballen en zijn krachten testen met een metershoge Kop van
Jut. Het speelterrein van de Johanna Westerdijkstraat konden
de kinderen en hun ouders amper genoeg ruimte bieden. De
kinderen kon geschminkt worden, onder water snoep happen,
stelten lopen en bowlingkegels
van een tafeltennistafel gooien
of schieten. De kleinsten konden
prijsjes winnen met het opvissen
van houten vissen uit een kinderbadje. Bij het kraampje voor de
suikerspin en de popcorn vormden zich lange rijen kinderen en
voor de ouders was er koffie en
thee. Ook waren er poffertjes gepland voor de afsluiting om 5 uur
met de buurtbewoners. Helaas
gingen om kwart voor 5 de hemelsluizen wagenwijd open en
werd in een oogwenk het plein
‘schoongeveegd’.
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Gratis schateren met
je voetjes in het zand

Draaiorgels
in Velsen-Noord

Velsen-Noord – Zaterdag 27 juni is er een draaiorgelmiddag op
en rond het Stratingsplantsoen,
van 12.00 tot 16.30 uur. Dit wordt
georganiseerd door de heer Mellies in samenwerking met DraaiAmusement Haarlem. Het is gelukt om een aantal mooie draaiorgels naar Velsen-Noord te krijgen: de Noorderkroon uit Assen,
de Cementmolen uit Rotterdam,
de Domino uit Amsterdam en
de Blauwe Pilaar uit Leiden. Uit
Haarlem komen de draaiorgels
de Adriaan en de Mascotte. Ook
is er een klein handdraaiorgeltje.
Kinderen tot tien jaar mogen laten zien, wie hier de mooiste muziek uit weet te krijgen. Zij kunnen zich opgeven bij het orgeltje. Draaiorgels staan voor mooie
muziek en een hoop gezelligheid,
dus dat wordt een leuke middag
op 27 juni in Velsen-Noord.

Verplaatsen
Gildenspoor
Velsen-Noord - Sinds 2006
wordt er gesproken over het verplaatsen van het Gildenspoor. De
uiteindelijke keuze, of het nu blijft
liggen of verplaatst wordt, heeft
grote gevolgen voor de ruimtelijke inrichting. Een spoorlijn hoort
eigenlijk niet in de bebouwde
kom. Het geeft overlast, geluidshinder en kinderen spelen op het
spoor. Daarom is het goed om
naar verplaatsen te kijken. Het
onderzoek loopt nu al drie jaar
en het kan nog heel lang duren.
Al die tijd kunnen de plannen uit
het Wijkontwikkelingsplan rond
het bestaande of het verplaatste spoor niet plaatsvinden. Wijkbelangen Velsen-Noord wil via
een enquête de mening van de
inwoners van Velsen-Noord weten. Willen zij met betrekking tot
het Gildenspoor een ongewisse
toekomst door het te proberen te
verplaatsen en daardoor mogelijk meer woningbouw, of gaan
de bewoners voor een duidelijk
standpunt met een snellere aanpak van plannen uit het Wijkontwikkelingsplan? Meer inlichtingen bij Marc Commandeur via
telefoonnummer 0251-217224.

Concert
Geelvinckkoor

Velsen-Noord -Zondag middag 21 juni om 15.00 uur houdt
het Geelvinckkoor uit VelsenNoord haar jaarlijkse afsluitingsconcert. Het programma zal bestaan uit liederen en musicalsongs. Op deze zondag hebben
zij een gastsoliste Martha Koper uit Zandvoort. De pianist is
de heer Wijnen en de algemene
leiding is in handen van Wim de
Vries. Het beloofd dus weer een
gezellige middag te worden. Het
concert vindt plaats in Dienstencentum Watervliet aan de Doelmanstraat in Velsen-Noord. De
toegang is gratis.

Kompas Oost vierde
met schooldammen
IJmuiden - Dat Kompas Oost
kampioen van Nederland zou
worden leek trainer Jesse Bos
zeer onwaarschijnlijk, omdat op
met name veel scholen met de
Bijbel veel gedamd wordt. Kompas Oost was de enige school
uit Noord-Holland die zich geplaatst had voor de finale in Assen. Toch bleven Rick Hartman,
Jelmer Gouda, Dana van der
Wiele en Jerry Visser prima overeind in het geweld en eindigden
zij uiteindelijk als gedeeld vierde tussen de zestien geselecteerden. De laatste ronde was
trouwens heel curieus. De Tamarisk uit Biddinghuizen had zeven partijen gewonnen en waren
onbereikbaar en kampioen geworden en moesten in de laatste
ronde tegen Kompas Oost. Maar
daar zijn we IJmuidenaren voor.
Tegen de kampioen gaat er altijd
een tandje bij. De sterkste speler
van de Tamarisk werd tegen Rick
Hartman gezet en werd hard-

handig door Rick van het bord
gespeeld. ‘Wie is dat?’ werd er
in het publiek geroepen, want de
kopman van de Tamarisk wordt
al als de toekomstige wereldkampioen beschouwd. Dana van
der Wiele was ook in topvorm en
won snel. En toen hadden we
nog een puntje nodig voor de
overwinning. Jerry Visser verloor.
Jelmer Gouda, een oer-IJmuidense naam natuurlijk en kleinzoon van de bekende vishandelaar Willem Gouda had de hele
dag geweldig gedamd en was op
dat moment topscorer van Kompas Oost. Hij kwam in een mindere stelling en gaf nog alles om
remise te maken, maar moest
helaas in een spannend eindspel
het onderspit delven. Desalniettemin grote klasse van de IJmuidense ploeg dat ze als enige niet
verloren van De Tamarisk. In totaal hebben in Nederland ongeveer 6000 scholen meegedaan
met het schooldammen.

Mogelijk huiskamer voor
hangjongeren in IJmuiden
IJmuiden - Op initiatief van vrijwilliger Joachim Kramer wordt
momenteel gesproken over de
mogelijkheid voor een huiskamerproject voor hangjongeren in
IJmuiden.
Binnen de gemeente Velsen is
veel overlast van jongeren. Met
de jongeren daadwerkelijk in gesprek gaan om overlast op te lossen, gebeurt helaas nog te weinig. Daarom is het initiatief van
IJmuidenaar Joachim Kramer
ook zo bijzonder.
Kramer is vrijwilliger in Dorpshuis de Driehoek en De Spil en
heeft in zijn eigen omgeving ook
wel te maken met hangjongeren.
Hij is zo iemand die er wel op afstapt en met hen in gesprek gaat.
Met stafmedewerkers en jongerenwerkers van Welzijn heeft
Joachim Kramer zijn ideeën voor
hangjongeren in IJmuiden besproken. Ook heeft hij gesproken met Johan Zwakman van
Wijkplatform Noord en buurtbewoners tijdens een wijkplatformvergadering. Tenslotte heeft hij
ook gesproken met Henk Pierlo,

manager bij Stichting Welzijn.
Na deze gesprekken concludeerde hij dat er voor een grote groep jongeren geen goede plek is in IJmuiden, waar zij
gebruik van willen maken. Een
huiskamerproject voor hangjongeren, geleid door vrijwilligers
is wat hij zou willen vormgeven.
Jongeren kunnen daar ontvangen worden met een kopje thee
en er een luisterend oor vinden.
Deze huiskamer zou hij dagelijks
van maandag tot en met zaterdag van 17.00 tot 23.00 uur met
een team van vrijwilligers kunnen bemannen. Hiervoor is hij
op zoek naar een plek net buiten
de directe woonomgeving, zoals
BPS destijds een geschikte plek
voor jongeren was, zodat er voor
de omgeving weinig overlast is.
Op deze plek kaneen eenvoudige bouwunit geplaatst worden
en een veldje om een balletje te
trappen zou ideaal zijn.
Om steun van de gemeente Velsen te verkrijgen is Kramer momenteel in gesprek met ambtenaren en wethouder Baerveldt.

Velsen-Noord - Deze zomer
heb je niet altijd de zon nodig om
het strand te bezoeken. Veronica
introduceert namelijk Summer of
Comedy met Javier Guzman.
De cabaretier trekt langs zomerse lokaties met een speciale cabaretshow om van de zomer de
leukste ooit te maken!
De eerste show is op vrijdag 19
juni in strandtent Aloha in Velsen-Noord. Er valt deze zomer
heel wat af te lachen bij Veronica. De komende maanden staan
namelijk helemaal in het teken
van Veronica’s Summer of Comedy. Naast de beste sitcoms,
lachfilms en de cabaretregistraties die dagelijks bij Veronica te

zien zijn, is er ook live cabaret.
Cabaretier Javier Guzman en zijn
cabaretcollega’s toeren langs
zomerse locaties zoals het strand
en het park.
Speciaal voor Veronica hebben
ze op maat gemaakte cabaretshows samengesteld. De eerste
editie is volgende week vrijdag
19 juni en vindt plaats bij strandtent Aloha op de Noordpier van
Wijk aan Zee. Vanaf 20.30 uur
geven Javier en zijn comedycollega’s daar het startsein voor Veronica’s Summer of Comedy @
the Beach.
De toegang voor dit unieke evenement is gratis en werkelijk iedereen is welkom.

Geen straatspeeldag
maar grasveldspeeldag
IJmuiden – Vorige week woensdag was het de Nationale Straatspeeldag, georganiseerd door
Veilig Verkeer Nederland. Het
thema dit jaar was Sport en Bewegen, buurtcentrum de Dwarsligger had dit vertaald in oudHollandse spelen.
Die ochtend was het speciaal
voor de scholen in Zee- en Duinwijk, in de middaguren waren alle kinderen uit de buurt welkom.
In de Bellatrixstraat liepen kinderen met aardappels op lepels
die ze niet mochten laten vallen,
even verderop lopen ze een parcours op loopklossen en in de
Betelgeuzestraat zijn ze druk in
de weer met stoepkrijt. Maar de
meeste activiteiten vinden op het
grasveld naast het buurtcentrum
plaats. Daar kunnen de kinderen
sjoelen, stokvangen, zaklopen,
blikgooien en ringwerpen. De
grote favoriet is het springkussen in de vorm van een stormbaan. Kinderen moeten hier
door een tunnel kruipen en dan
langs een veld vol met boksballen. Rico (11) is hier aan het helpen. ,,Ze mogen niet stoeien bij
de boksballen, ze moeten daar
doorlopen anders krijg je een file’’, zegt hij. Rico is streng: als ze
niet luisteren, dan moeten ze van
het springkussen af. ,,De mees-

te kinderen gaan wel vijf of zes
keer achter elkaar. Sommige willen wel tien keer en dat mag niet.
Maar dat houdt die echte man
wel in de gaten’’, zegt Rico, wijzend op vrijwilliger Klaas. Hij bedoelt, dat dit een echte vrijwilliger is, terwijl hij een hulpje is.
Lucille en Sophie waren ‘s ochtends al met de hele school geweest. Ze vonden het zo leuk, dat
ze die middag de straatspeeldag
voor de tweede keer bezochten.
,,Boven verwachting is het mooi
weer. Het is lekker druk, de kinderen zijn vrolijk en uitgelaten’’,
zegt beroepskracht Sivia tevreden. Haar collega Nanda omtrekt
met stoepkrijt een meisje, dat op
de stoep ligt en de grootste lol
heeft. Als het silhouet klaar is,
geeft ze het krijt aan het meisje:
,,En nu ga jij de ogen en het haar
en zo tekenen, en de kleren.’’ Fabio staat te wachten tot het wat
rustiger wordt op het springkussen.
Thuis speelt hij ook vaak buiten,
maar meestal niet op straat: ,,Wij
hebben een trampoline en een
springkussen in de tuin.’’ Terwijl hij het veld vol met activiteiten rondkijkt, zegt hij: ,,Eigenlijk
is dit geen straatspeeldag, maar
meer een grasveldspeeldag.’’
(Carla Zwart)
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Velserbroek op zoek
naar ‘papa van het jaar’

Auto in beslag
genomen

IJmuiden - De politie heeft vorige week vrijdag rond 10.15 uur
op de Stationsweg een auto in
beslag genomen van een 36-jarige man uit Zwaagdijk Oost. Hij
reed daar met een snelheid van
120 kilometer per uur. Er is daar
50 kilometer per uur toegestaan.
Ook kreeg de man proces-verbaal.

Springen en
carrousel op
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen zondag waren er de maandelijkse springlessen en carrouselrijden op Manege Kennemergaarde.
Voor de ruiters die normaal in
de dressuurlessen rijden, biedt
Kennemergaarde één keer per
maand de gelegenheid om in
een springles te rijden wat een
leuke afwisseling is.
Door af en toe te springen, dit
begint natuurlijk met wat cavalettiewerk –de paarden over
balkjes laten draven- ontwikkelt de ruiter op een andere manier, namelijk in de verlichte zit,
balans op zijn paard. Dit kan later bij een buitenrit weer van pas
komen, want als er een heuveltje
op gereden moet worden, moet
de ruiter ook een goede balans
hebben in de verlichte zit. En het
is natuurlijk leuk om te doen, dat
springen. Na het springen volgen twee carrousellessen, één
voor de jeugd en één voor de senioren.
De carrouselgroepen bestaan uit
zestien personen die allemaal ingewikkelde figuren naast elkaar
rijden. Het rijden van figuren en
het paard netjes naast een andere paard houden, is best moeilijk. Zaterdag 20 om 20.30 uur
en zondag 21 juni om 14.30 uur
wordt op Manege Kennemergaarde een manegeshow gehouden.
De toegang is gratis en er worden nog veel meer leuke demo’s
gegeven, waaronder voltige, pas
de quatre en voetbal te paard.

Autodemontage Rutte
al zes jaar sponsor
Velserbroek - Het zesde 123
Makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi in Velserbroek
wordt pas gehouden op zaterdag 10 oktober 2009 maar is ongekend populair. De voorbereidingen voor de zesde editie van
het toernooi zijn al weer in volle gang. 24 Straten kunnen meedoen aan dit toernooi. 22 Straten hebben zich al ingeschreven,
dus twee straten kunnen zich
nog aanmelden.
Het toernooi wordt gehouden in
het Polderhuis.
Vanaf 15.00 tot 21.00 uur zal er
weer gestreden gaan worden om
het kampioenschap. De organisatie gaat uit van minimaal zeven
en maximaal tien speelsters per
straat, leeftijd minimaal 16 jaar.

Wanneer de straat te klein is om
een dames zaalvolleybalteam te
formeren dan mag er ook een
deelneemster uit een aangrenzende straat meedoen. Opgave kan via info@straatvolley.nl of
bel met Jankees Holst, telefoon
023-5386471
Het gaat heel goed met de sponsoring van het 123 Makelaar dames straten zaal volleybal toernooi. Sponsoren wil het toernooi
graag ondersteunen.
Diverse onderhandelingen en
gesprekken met Kees Rutte van
Autodemontage M.J. Rutte hebben tot resultaat gehad dat Kees
Rutte weer zeer enthousiast werd
om ook het dames straten zaalvolleybaltoernooi ook in 2009 te
sponsoren.

Vierdaagse Velserbroek
Velserbroek - Deze week is het
zo ver. De avondvierdaagse Velserbroek 2009, 17de editie is van
start gegaan. Van dinsdag tot
en met vrijdag lopen bijna 1500
deelnemers mee in deze wandeltocht door en om Velserbroek.
Dorpsvereniging Velserbroek, die
deze tocht dit jaar voor het eerst
heeft georganiseert had het de
afgelopen tijd druk met onder
andere routes maken en uitzetten, medailles tellen en verdelen, bands en vergunningen regelen enzovoort. Mede dankzij
de bijna 25 vrijwilligers waarop
het bestuur van Dorpsvereniging
Velserbroek kon rekenen is het
mogelijk deze wandeltocht te organiseren.
Vrijdag 19 juni is de feestelijke intocht van deze vierdaagse.
Iedereen is natuurlijk van har-

te welkom. Rond ongeveer 20.00
uur zullen alle lopers aankomen
op het Vestingplein. Het plein is
voor de gelegenheid afgezet, zodat men de lopers kunnen verwelkomen en feliciteren met het
behalen van het welverdiende
kruisje. Deze optocht zal worden ondersteund door de drumbands: Jong Damiate, HHK en
de IJmuider Harmonie.
Het bestuur van Dorpsvereniging Velserbroek en alle vrijwilligers van de Avondvierdaagse
Velserbroek wensen alle lopers
naast succes ook een sportieve
wandel tocht toe! Voor alle inwoners van Velserbroek en omstreken hoopt Dorpsvereniging Velserbroek op begrip tijdens het
lopen van de route door straten
en wijken, waardoor men mogelijk wat hinder kan ondervinden.

Zomercrossloop
Santpoort-Noord – Vrijdag 26
juni vindt om 19.30 uur de zomercross van de Duin- en Kruidberglopers plaats. Er kunnen diverse afstanden gelopen worden, 3215 meter, 6430 meter of
9645 meter. Het startschot gelost
worden door een bekende sporter en de tijdmeting wordt pro-

fessioneel en zéér nauwkeurig
verzorgd. Alle deelnemers ontvangen twee consumptiebonnen om na de cross te genieten
van een koel drankje bij De Hoeve. Hier vindt ook de traditionele
verloting plaats met mooie prijzen, die beschikbaar zijn gesteld
door de hoofdsponsor.

Velserbroek - Op zaterdag 20
juni vindt de Papa-show plaats in
winkelcentrum Velserbroek, gepresenteerd door niemand minder dan papa van het jaar 2008.
Er zijn twee shows, één om 12.00
uur en één om 13.30 uur.
Papa van het jaar Bart Bosch,
televisiepresentator en entertainer, gaat tijdens een hilarische show vol zang en interactie op zoek naar de nieuwe papa van het jaar 2009. Welke papa
verschoont het snelst een luier,
kan het best een verhaal voorlezen, en zingt het mooist? Tijdens
de shows staat er een grote rode
Papa-brievenbus in het winkelcentrum. Alle kinderen en moeders kunnen hun stembiljet in de
grote brievenbus stoppen.
Op 21 juni (vaderdag) wordt de
uitslag op spectaculaire wijze
bekend gemaakt op televisie. Tijdens de papashow worden de
voorlezende en zingende papa’s
opgenomen. De filmpjes zijn te-

rug te zien op www.papavanhetjaar.nl. In de week voorafgaand
aan de show worden stembiljetten uitgedeeld. De bezoekers
van het winkelcentrum worden
daarin uitgenodigd om naar de
show te komen en hun papa op
te geven voor de ‘papa van het
jaar verkiezing 2009’.
Bart Bosch kreeg na zijn verkiezing tot ‘Papa van het jaar 2008’
zoveel leuke reacties, dat hij besloot een boek te schrijven over
het vaderschap. Het werd: ‘Papa,
ik help je wel met opvoeden’, hét
Vaderdaggeschenk van het jaar
2009. In dit boek geven kinderen
opvoedkundige tips aan hun eigen en andere vaders. Bart, zelf
vader van drie kinderen, ging op
bezoek bij kinderen van bekende en onbekende Nederlanders
om die opvoedtips te verzamelen. Dat leverde hem – en daarmee de lezer – een grappige, eigenwijze en unieke kijk over opvoeden op.

Schaakclub Santpoort
in bekerfinale
Velserbroek - Schaakclub Santpoort speelde afgelopen dinsdag
in het Polderhuis de halve finale
tegen het Spaarne uit Haarlem,
een sterke tegenstander met een
gemiddelde rating van 2000. SC
Santpoort stelde daar een gemiddelde van ruim 2100 tegenover en was daarmee op papier
favoriet.
Piet Peelen aan bord 1 die tijdens
de competitie en bekercompetitie nog geen enkel punt heeft
weggegeven blunderde nu een
dame tegen een toren weg, dat
is op dit niveau gelijk dodelijk, 01. Gelukkig stond Peter de Roode de hele partij beter en veegde uiteindelijk op indrukwekkende wijze Aad de Bruin van het
bord, 1-1. Xander Schouwerwou
had de hele wedstrijd het initiatief en liet zijn tegenstander letterlijk steunen en kreunen. Xander combineerde net als Peter
zijn tegenstander van het bord,
2-1. Doordat het eerste bord had
verloren moest Ilias van der Lende mimimaal remise spelen, anders lag Santpoort er alsnog uit.
Ilias wist op de damevleugel een

mooie vrijpion te creëren die niet
meer was te stoppen, 3-1. De
kracht van Santpoort is dat alle
borden kunnen scoren, ze mogen het in de finale opnemen tegen de winnaar van KTV uit Enkhuizen of de Eenhoorn uit Hoorn.
Mochten ze de finale winnen
dan schrijft Santpoort geschiedenis. Een kleine 20 jaar geleden
hebben ze ook de finale gehaald.
Toen bestond het team van Santpoort uit Twan de Zeeuw, Ouker
de Jong, Rob Buschman en Ronald Hoekstra, ook geen kleine
jongens. Helaas wisten ze toen
niet te winnen.
De eerste ronde van de bekercompetitie van dit seizoen, tegen
Excelsior, begon met zes afzeggingen. Wie er wel waren: Xander Schouwerwou, Stefan Fokkink, Wim Gravemaker en Henk
Swier. Xander verloor aan bord
1, maar een spectaculaire ontknoping volgde. Wim speelde remise en Stefan en Henk wonnen
beiden hun partij. De bekerfinale
zal waarschijnlijk gespeeld worden op donderdagavond 25 juni
bij het Spaarne in Schalkwijk.
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Edwin Schilling doet vijf keer Alpe d’HuZes
IJmuiden - Edwin Schilling
van Zebra Uitzendbureau in
IJmuiden heeft donderdag 4
juni meegedaan aan de zeer
zware Alpe d’HuZes. Zijn
voornemen was de berg zes
keer te beklimmen. Met als
doel geld in te zamelen voor
het KWF. Opgeven is geen optie! Hij beschrijft zelf zijn belevenissen op deze loodzware dag.
Donderdag 4 juni, 03.45 uur. De
wekker is net afgegaan. Ik heb
super slecht geslapen. Eigenlijk
heb ik geen oog dicht gedaan.
De zenuwen hebben me de hele (korte) nacht wakker gehouden. Vier dagen geleden stond
ik nog geparkeerd op de Alpe,
met kramp. Toen sloeg de twijfel toe, bang om een ieder die je
volgt teleur te stellen. Geloof me,
dit heeft de hele week door mijn
hoofd gespeeld.
De voorbereiding op de start
gaat beginnen. Douchen, bidons
vullen, snel wat eten (hoe moeilijk ook ‘s morgens) en vooral de kleding voor de afdaling
niet vergeten. Het is straks onder
aan de berg 15 graden en boven op de berg 1 graad en dat
voelt nog kouder als je de afdaling moet inzetten met ongeveer
60 km per uur. Ik heb drie warme
jasjes mee en een skibroek geleend van mijn maatje Edo (dan
voel je toch de warmte van een
vriend, hahaha). Om 04.45 uur
laat ik mij door Henk (Brandjes
van Zebra Uitzendbureau -red.)
langs de onverlichte autoweg afzetten om een stukje warm te
draaien. En ineens sta ik in het
donker met twee kleine lampjes
op de fiets en besef dan pas echt
dat het gaat gebeuren. De zenuwen slaan om in een gezonde
spanning, een gaaf gevoel vlak
voor een mooie uitdaging. Het is
echt donker op de weg naar de
start en de wind suist langs mijn
oren en ik ben alle voorgaande
dagen vergeten. Alleen vandaag
telt nog.
Aangekomen bij de start lees
ik nog even een aantal sms-jes
van wat vrienden, collega’s en
mijn ouders. Robin Klinge, Paul
Rolvink, geweldig. Monique en
mam, wat zijn jullie vroeg wakker vanmorgen, bedankt voor jullie steun en felicitaties voor mijn
verjaardag. Want o ja, ik ben ook
nog jarig vandaag. Ik voel daar
niets van trouwens. Vanavond
maar even bij stilstaan.
05.09 uur , het startsignaal is afgegaan. De groep komt in beweging onder luid gejoel van het
massaal opgekomen publiek.
Langs de kant staan Henk, Tineke, Martin, Christy en mijn vriendin Angela. Geweldig dat ze allemaal zijn gekomen om mij succes te wensen zo ‘s morgens
vroeg.
En ineens staat hij daar, een berg
van 13,2 kilometer. Allemaal fietsers met kleine lampjes om mij
heen. Super geconcentreerd begin ik aan de eerste drie lood-

zware bochten (stijgingspercentage tussen de 9% en 12 %). Let
op je ademhaling, niet te snel.
Het voelt buitengewoon goed, ik
rijd een soepele tred en heb mijn
ademhaling direct onder controle. Ineens krijg ik het besef
dat dit wel eens een hele mooie
dag kan worden. Ik tel de bochten af, 21, 20, 19 enzovoorts. Opeens rijdt mijn eigen Zebra auto
voorbij. Het is mijn baas, collega
en nu even materiaalman Henk
Brandjes. Hij heeft beloofd de
hele dag boven op de berg mijn
spullen aan te geven en mij keer
op keer moed in te spreken, geweldig. Als ik Henk voorbij zie
komen heb ik het even moeilijk,

smile op je gezicht en even vergeet je de pijn. In bocht 9 staan
een aantal mensen bananen uit
te delen. In bocht nummer 7 is
het weer een stukje vlakker en
daar staat de organisatie met
wat vrijwilligers koude sponsen
uit te delen, heerlijk. Overal word
je aangemoedigd. Ik rijd ook de
tweede keer redelijk gemakkelijk omhoog. In 1 uur 35 minuten
en 49 seconden ben ik boven en
begint het ritueel weer van voor
af aan. Warm aankleden, bidon
leegdrinken en snel een bakkie
koffie. Onderweg in de afdaling
probeer ik wat te eten maar het
is lastig met deze snelheid, veiligheid voor alles.

kom ik boven in 1 uur 37 minuten en 41 seconden en ik moet
naarstig op zoek naar sanitair.
Snel voel ik me veel beter en begin ik aan de afdaling. Voor ik
het weet zit ik weer op de fiets
voor de vierde beklimming. Het
is heet, maar mijn maag is weer
hersteld. Dit scheelt een slok op
een borrel. Ik rijd weer fris omhoog maar moet wel veel drinken tegen vochtverlies en de
warmte. In bocht 7 van de top
moet ik zelfs even van mijn fiets
af om mijn lege bidon te vullen
met water en een vleugje zout.
Drinken is goed om kramp en
uitdroging te voorkomen. Boven
aangekomen na 1 uur 38 minu-

kippenvel op de armen en tranen
in de ogen. Ik ben gewoon blij te
kunnen delen dat ik me goed
voel, heerlijk, mooi moment.
Ik kom boven aan de berg in 1
uur 34 minuten en 37 seconden.
Henk staat bij de finish klaar met
mijn spullen en fototoestel in de
aanslag. Ik kleed me snel warm
aan, drink mijn derde bidon van
de ochtend leeg en eet een proteïnereep van het reformhuis
(snel verteerbaar). De afdaling
kan beginnen. Koud, koud, koud,
met 60 km per uur.
Beneden aangekomen snel weer
uitkleden en mijn warme kleren
afgeven voor vervoer naar boven. Bidons vullen, bakkie koffie
en daar ga ik weer. Ondertussen
schijnt het zonnetje volop. De
temperatuur stijgt fors. Het valt
me op dat de bochten nu langzaam bezet worden door supporters. Vrolijke mannen, vrouwen en kinderen die niet te beroerd zijn complimenten uit te
delen voor je strijd.
Mensen die constant voor je
staan te klappen en goede moed
inspreken. In bocht 16, daar is
het een stukje minder stijl, staan
zelfs twee prachtige cheerleaders, deze worden bijgestaan
door gedreun uit de boxen van
een mega drive-in. Hier verschijnt iedere keer weer een big-

Tien uur kom ik beneden aan,
ik besluit op mijn gemak wat te
gaan eten. Tijdens zo’n inspanning is het lastig eten. Laat staan
dat voer wat zogenaamd goed
voor je is, dat wat snel verteert.
Proteïne en koolhydraten repen en energiegelletjes, tel daar
bij op de bidons met water en
energiedranken. Eigenlijk heb ik
geen trek maar je moet eten voor
het te laat is. De hongerklop ligt
op de loer en dan is het gebeurt
met Edje. Mijn hoofd zegt ‘Rijden
want je hebt je tijd hard nodig’.
Mijn lichaam zegt ‘Let op neem
je rust, je moet nog de hele dag.’

ten en 50 seconden staan alle
supporters bij de finish mij toe te
zingen voor mijn verjaardag. Ondanks mijn vermoeidheid kan ik
een glimlach niet onderdrukken.
Henk heeft ze weer zo gek gekregen. Dik 400 man staan ‘Lang
zal ze leven’ voor me te zingen
terwijl ik voor de vierde keer boven kom, waanzinnig. Neemt niet
weg dat ik het na deze enorme
ontvangst even niet meer zie zitten. Mijn benen hebben over de
hele dag hun zwaarste beproeving ooit doorstaan. In mijn hoofd
vind ik het eigenlijk tijd voor een
biertje (of tien). Maar vrijdag 29
mei, onder het genot van een
paar biertjes, heb ik afgesproken
met Martin en Christy dat we er
een mooie dag van zouden gaan
maken, speciaal voor hen (Jullie
weten wel waarvoor). Vier keer is
nog niet mooi genoeg.
Ik eet nog wat, laat mijn kuiten
masseren en ga het voor die ene
keer nog proberen. Zes keer is
niet meer haalbaar in verband
met de tijd, maar ik wil wel alles
uit de kast halen.
Om 18.36 uur probeer ik het dan
maar. Ik vertrek voor de vijfde
keer en kijk wel waar het schip
strandt. Het heeft geen zin meer
om op mijn ademhaling te letten,
het heeft geen zin meer mij te
sparen voor de rest van de dag.

Om 11.22 uur vertrek ik voor de
derde keer en achteraf gezien is
dit mijn beroerdste klim. Vanaf
de eerste omwentelingen voel ik
mijn maag opspelen. Alle vreemde voedingssupplementen en nu
al 7 à 8 bidons met 750 ml doen
hun werk. Ik heb kramp in mijn
buik, dit soort voedsel in combinatie met de hoeveelheid water en sportdrank ben ik niet gewend.
De temperatuur is onderaan de
berg reeds 34 graden en 28 graden op de top. De temperatuur
werkt dus ook niet lekker mee in
mijn strijd met mijn lichaam. Af
en toe ben ik blij dat er even niemand in de buurt is. Uiteindelijk

Het is nu alles geven. In bocht 20
kom ik Renee Hulsman tegen, hij
is net bezig met zijn afdaling. Hij
wenst me succes en roept: ,,Respect, Edje.’’
Uit zijn mond doet me dat goed.
Ik neem mezelf voor om eerst
naar bocht 16 (meetpunt) te rijden en te kijken hoe ik ervoor
sta. Bij bocht 16 aangekomen
voel ik me nog goed, ik voel dat
ik dit kunstje misschien wel eens
kan gaan klaren. Ik ga door tot
bocht 7 (volgend meetpunt). Ik
merk op dat het al een stuk rustiger is op de berg. Vele toeschouwers zijn al lekker naar huis. En
voor mij is het aftellen begonnen,
6-5-4 en dan komt de zwaarste bocht. Bocht 3 met zijn lange rechte stuk en die wind. Voor
de vijfde keer doet hij echt pijn.
Daar is het stompen , vloeken en
tieren maar dan weet je dat je er
bijna bent. Zo ook nu.
Ik bel Angela, Henk, Tineke, Martin, Christy en Jake dat ik eraan
kom. Op dat moment breek ik, ik
kan niet meer uit mijn woorden
komen, ik ben kapot. De tranen
rollen over mijn wangen. Mijn
benen en mijn rug doen zeer,
maar het trotse gevoel overwint.
Het is dan wel geen zes keer,
maar ik heb alles gegeven en dat
gevoel overheerst. Ik ben mezelf
meerdere keren tegen gekomen
maar ben doorgegaan. ‘Opgeven
is geen optie’. 100 meter voor de
finish staan Martin en Christy me
op te wachten. Ze lopen de laatste meters tot op de finish mee
en daar vieren we met zijn allen
een feestje, ons feestje. Een geweldig mooi moment dat ik nooit
meer zal vergeten.
1 uur en 36 minuten rond voor
mijn laatste klim. Het zit er op
voor mij. Om 20.10 uur ben ik
voor de laatste keer gefinisht en
het is 21.30 uur voor ik lekker
onder de douche sta. Onderweg
in de auto terug, besef ik dat ik
Willem Rolvink een paar biertjes
schuldig ben. Ik kijk uit naar het
moment dat hij met die glimlach
een proostend gebaar maakt.
‘Jammer Ed, maar wel lekker.’ Ik
gun het je wel, Willem, denk ik
bij mezelf. Het is mooi geweest
vanaf vanmorgen 04.00 uur. Twee
biertjes op mijn verjaardag en ik
slaap. Een prachtige verjaardag.
Edwin Schilling
Dankzij onderstaande sponsoren
hebben we met z’n allen 5100
euro bij elkaar gekregen. Daarom wil ik een ieder ontzettend
bedanken voor zijn of haar bijdrage, super.
Zebra Uitzendbureau B.V., Militex B.V., Cebo Holland B.V.,
Willem Rolvink Glas, Abelia, Ovenbouw Holland B.V.,
MMC Financial Consultancy,
Drukkerij Elta IJmuiden B.V.,
De Cursus Makelaar, Danny Korbee Schilderwerken,
VV IJmuiden, VV SVIJ, YVV
Stormvogels, FCL / IJmuiden
aan Zee.
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Laat vader
eens zweven

WaDo Open bij
LTC Brederode

Santpoort-Noord - Ook dit jaar
is Makelaarskantoor Van Waalwijk Van Doorn sponsor van het
open toernooi van tennis vereniging LTC brederode op het sportpark Groeneveen.
Het Wado-open is één van de
grotere toernooien in deze regio. Ieder jaar weer een uitdaging om ons van onze beste kant
te laten zien, zowel op als naast
de baan.
Alle categorieën qua speelsterkte zijn vertegenwoordigd, waarbij de 35 plus inmiddels standaard is toegevoegd. Voor de 50
plus wordt ook dit jaar overdag
een veteranentoernooi gehouden. De deelnemers spelen in
een dubbel of mix hun partijen
en de middag wordt afgesloten
met een hapje en een drankje.
Iedere 50 plusser wordt met klem

verzocht hier voor in te schrijven.
Hebt u geen partner, dan is de
wedstrijdleiding bereid die voor
u te zoeken. Deelnemers van vorige jaren krijgen een uitnodiging per post of e-mail. Inschrijfkaarten zijn beperkt verstrekt bij
de eigen en omliggende verenigingen, inschrijven dus bij voorkeur via de www.ltcbrederode.nl.
Men hoeft niet ingelogd te zijn,
het WaDo open is voor iedereen
bereikbaar.
De werkelijk fraaie en professionele aankleding van het park
mede door de diverse sponsors
is opvallend terwijl de kern, het
tennissen, niet uit het oog wordt
verloren. LTC Brederode is te bereiken via de Santpoortse Dreef
en afslag Kerkepad. WaDo open
wordt gehouden van 27 juni tot
en met 5 juli.

Sharona Bakker loopt
in Leiden limiet EJK
Velsen - Tijdens de atletiekwedstrijden om de Gouden Spike,
zaterdag gehouden in Leiden,
heeft Sharona Bakker de limiet
gelopen voor het Europees kampioenschap voor junioren (EJK)
op het onderdeel 100 meter horden. De Koninklijke Nederlandse
Atletiek unie had de limiet voor
dit onderdeel op 13.90 seconde
vastgesteld.
Het kampioenschap dat dit jaar
van 23 tot 26 juli in Novisad (Servië) wordt gehouden leek aanvankelijk weer door pech aan
Sharona’s neus voorbij te gaan.
Miste zij vorig jaar de limiet voor
het WK-junioren in Polen op 0.02
seconde, ook dit seizoen was zij
er al een aantal keren dichtbij.
Op Hemelvaartsdag in Nijmegen
tijdens het NK kampioenschap
voor studenten liep zij al 13.91
sec. Op 1 juni in Lokeren (België)
was het weer net mis, hier liep zij
een tijd van 13.92 sec. Afgelopen
zaterdag in Leiden was het zoals
gezegd wel raak. De 100 meter
horden bij de senioren vrouwen
was sterk bezet. De Nederlandse
top was er, aangevuld met enke-

le zeer sterke loopsters uit België, Nieuw Zeeland en de USA.
Sharona die in de tweede serie
moest starten tegen onder andere clubgenote en Nederlands
kampioen bij de senioren Femke v.d. Meij, Yvonne Wisse (deze winter nog actief tijdens het
EK-indoor in Turijn) en Andrea
Miller (Nieuw Zeeland) ging als
junior tussen dit geweld mooi
mee. 13.82 sec. was haar tijd en
zij plaatste zich hiermee met een
nieuw persoonlijk record ruim
voor het EJK. Later op de middag zou ze dit huzarenstukje in
de finale herhalen. Achter Femke, maar voor Yvonne Wisse liep
zij een tijd van 13.85 sec. Weer
een geldige limiet en als tweede
Nederlandse vrouw eindigde zij
als zesde in een zeer sterk veld.
Voordat Sharona in juli naar Servië af zal reizen wil ze nog enkele
wedstrijden kiezen om in vorm te
blijven. Uiteraard zal zij op 28 juni in Emmeloord tijdens het NKjunioren goud proberen te halen,
waarna ze nog één wedstrijd uit
zal kiezen om ook in Servië topfit en in vorm aan de start te verschijnen.

IJmuiden – Zwembad de Heerenduinen heeft traditiegetrouw
tijdens vaderdag een leuke verrassing voor alle vaders. Allereerst hebben zij deze zondag
gratis toegang, mits zij begeleid
worden door een betalend kind.
Daarnaast zal er op het buitenterrein van 9.00 tot 12.00 uur een
echt zweefvliegtuig staan, met
een spanwijdte van 16 tot 18
meter. Een indrukweekend gezicht. Het toestel wordt in vakjargon ook wel een ‘kist’ genoemd.
Leden van de Kennemer Zweefvliegclub zijn aanwezig om aan
belangstellenden uitleg te geven
over het zweefvliegen. Daarnaast
dingen alle vaders die ochtend
mee naar een heuse proefvlucht,
die wordt verloot. Een leuke actie van zwembad de Heerenduinen en een leuke tip voor kinderen, die niet weten wat zij vader
cadeau moeten geven met vaderdag.

Telstar wint
Fair Play
Velsen - Telstar is in het seizoen 2008/2009 winnaar geworden van de Nationale-Nederlanden Fair Play-prijs. Alle competitiewedstrijden zijn beoordeeld
op onder andere het aantal gele en rode kaarten, het respect
ten opzichte van de scheidsrechter en de tegenstander en
het gedrag van de teamofficials.
Uit deze beoordeling kwam dat
van de 38 clubs uit het betaalde voetbal Telstar zich het afgelopen seizoen het sportiefst
heeft getoond. De Nationale Nederlanden Fair Play-prijs is ingevoerd op initiatief van de UFEA
en wordt door KNVB sponsor Nationale-Nederlanden ondersteund. Telstar ontvangt een
geldbedrag van 10.000 euro dat
besteed dient te worden aan een
sociaal maatschappelijk project.
De prijs zal bij aanvang van het
nieuwe competitieseizoen tijdens een thuiswedstrijd van Telstar aan de club overhandigd
worden.

Zomervoetballen
Santpoort-Zuid - Om de zomermaanden niet zonder voetbal te hoeven doorbrengen gaan
een aantal enthousiaste leden
van Terrasvogels op zaterdagochtend om 10.00 uur met alle
jeugdleden van SV Terrasvogels
een balletje trappen. Dit evenement is op het veldje aan de Bickerlaan achter de ‘eenden vijver’
te Santpoort-Noord. Mocht je
het leuk vinden en je wilt meedoen maar je bent (nog) geen lid
van Terrasvogels ook dan ben je
van harte uitgenodigd om aanstaande zondag om 10.00 uur
mee te spelen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Laura Verhoeven:
acht keer Alpe d’HuZes
Velsen - De Velsense Laura Verhoeven beklom dinsdag vier juni
maar liefst acht keer met de fiets
de Alpe d’Huez. Hieronder haar
eigen verhaal.
,,De
trainingsvoorbereidingen
begonnen in februari van dit jaar
(lang weekend Eifel, week Spanje, vele weekenden in de Ardennen) en nu ligt 4 juni 2009, het
zo vaak als mogelijk beklimmen
van de Alpe dHuez, alweer achter ons.
Mijn doel van dit jaar was om
de lat hoger te leggen dan vorig
jaar. Door het warme weer is het
negen keer beklimmen van de
Alpe d’Huez niet gelukt en ben
ik ‘maar’ acht keer die reuzenalp
opgefietst. Bij de start om 5.09
uur was het erg koud en toen wij
de eerste keer de top bereikten
was het nog maar 5 graden Celsius.
Na de derde klim kwam de zon.
Mijn ‘polar’ gaf op een gegeven
moment een temperatuur van 39
graden in de zon aan. Gemiddeld is het overdag zo’n 28 graden. Het lukte me niet meer om
af te koelen en dat putte me na
de vierde beklimming erg uit.
Na de zesde zat ik er helemaal
doorheen en wist ik dat negen
beklimmingen niet haalbaar zou
zijn.
Bij elke beklimming werd ik, naast
alle support op het parkoers
(echt geweldig), liefdevol opgevangen door twee broers van
Noud, een andere Alpe d’HuZesklimmer. Ik krijg steevast een beker bouillon en wat is dat lekker als je zoveel zout verliest in
die hitte. Ook Henk Brandjes
van Zebra Uitzendbureau is dit
jaar weer van de partij en geeft
me de nodige steun. Het is een
traditie geworden om de laatste klim met ons vaste groepje te
volbrengen. Dat is ook waar Alpe d’HuZes voor staat: ‘we doen
het voor en met elkaar’. Voor ons
wielrenners staat het beklimmen
van de Alpe d’Huez symbool van

de strijd die geleverd wordt om
kanker te overleven. Dáárom halen wij zoveel mogelijk sponsorgeld binnen. Dit om extra onderzoek te kunnen doen naar de gevolgen van kanker. De strijd tegen kanker voeren wij renners
niet alleen; we hebben elkaar
nodig: de renners, de sponsoren, de artsen en de patiënten
die niet opgeven.
Alpe d’HuZes is bijzonder omdat er ook renners meedoen die
zelf ervaringskundige zijn (kanker hebben of hebben gehad).
Alpe d’HuZes ziet mede hierdoor de hiaten die er binnen ons
gezondheidszorgsysteem
bestaan en probeert deze hiaten
met alle betrokkenen op te vullen. Inmiddels is er een revalidatie programma gestart en is
er een hoogleraar aangesteld
om de psychosociale aspecten rondom de ziekte kanker in
beeld te brengen. Alpe d’HuZes
werkt momenteel aan een sneldiagnose en behandeling. Het
mag niet meer voorkomen dat
een patiënt die verdacht wordt
van kanker lang moet wachten.
En Alpe d’HuZes wil met een wereldwijd netwerk ‘alle wijze koppen’ bijeen brengen om de Alpe d’HuZes-visie te verspreiden
en om kanker van een dodelijke - tot een chronische ziekte te
maken. Alpe d’HuZes heeft een
strikt antistrijkstok beleid. Alle
activiteiten worden op een bezielende wijze door vrijwilligers
uitgevoerd. Niemand wordt betaald voor zijn bijdrage en alle
donaties en sponsorgelden gaan
direct naar de doelstellingen.
Bovenstaande is de kracht van
Alpe d’HuZes en ik ben erg
dankbaar, dat ik in 2006 met 66
renners een aanzet heb mogen
geven tot dit grandioze evenement. In 2010 komen we bij u terug met een nog mooiere editie
van de Alpe d’HuZes.
Ik wil mijn sponsoren bedanken voor het vertrouwen en de
steun.’’ (Laura Verhoeven)
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Arvid Smit
keert terug bij
Witte Leeuwen

Selectie IJmuiden
schiet zichzelf scherp
IJmuiden - Een grote groep van
de selectie van VV IJmuiden is
een middag wezen paintballen
in Spaarnwoude.
Na een paar spannende potjes
waren de Oranje toch wel de betere waren. Werd er nog een bar-

becue gehouden en werd er nog
wat dronken.
Om vervolgens weer richting
huis te keren. Bij VV IJmuiden
doe je ook buiten het voetbalseizoen ook nog leuke dingen met
elkaar.

Velsen-Zuid - Komend seizoen is Arvid Smit weer te bewonderen bij Telstar in het Tata Steel Stadion. De 28-jarige middenvelder heeft een akkoord bereikt over een tweejarig contract. In 1999 maakte
Smit zijn profdebuut bij de Witte Leeuwen. Tweeënhalf jaar later vertrok hij naar PSV waar hij
een contract tekende voor zes
jaar.
Smit was voor trainer Metgod
een ‘must have’. Arvid zal een
van de dragende spelers in het
elftal van de coach worden.
Smit zelf kijkt uit naar het komend seizoen, hij was vereerd
gevraagd te worden en hij kan
niet wachten tot hij ‘zijn’ supporters weer kan aanschouwen. Telstar Algemeen Directeur Pieter de Waard: ,,Voor
de Witte Leeuwen is Arvid ‘ein
Traumspieler’. Als voetballiefhebber kan ik niet wachten.
Daarnaast is het een sympathieke vent die na 7 jaar heimwee weer lekker op het oude
nest terugkeert.’’

TOV districtskampioen
Regio - Woensdag 10 juni was
het een spannende dag voor de
jongste competitiespelers van
Tennis Organisatie Velsen (TOV).
Het gemengde team van tot en
met 10 jaar van TV Pim Mulier,
het gemengde team van tot en
met 12 jaar van LTC Brederode,
de jongensteams van tot en met
10 en tot en met 12 jaar van LTC
Hofgeest en het meisjesteam
van tot en met 12 jaar van LTC
Hofgeest waren allemaal in de
reguliere competitie kampioen
geworden in de eerste klasse.

Op zich al een super resultaat
natuurlijk, maar nu stonden in
Amstelveen de kampioenen van
de andere eerste klassen uit het
district te wachten. Na een spannende en lange tennisdag trok
alleen het jongensteam tot en
met 10 jaar aan het kortste eind,
de rest wist allemaal hun tegenstander te verslaan. Van de zes
districtskampioenen hebben er
dus maar liefst vier het groene
TOV-shirt om de schouders. De
tegenstanders zijn de komende
jeugdtoernooien gewaarschuwd.

Tenderteams
sneuvelen in
zicht van haven

Promis Smashing Velsen
beachvolley was succes
IJmuiden - Zondag namen
maar liefst 150 mensen deel aan
het derde Promis Smashing Velsen Bechvolleybaltoernooi. De
weergoden waren de volleyballers zeer gunstig gezind en (laat
het maar een traditie) zijn, ‘s
morgens regen en in de middag
een zonovergoten strand. Maar
ook door het enthousiasme van
de deelnemers werd het toernooi
een doorslaand succes.
Deze deelnemers waren verdeeld
onder 24 teams die onder leiding
van de organisatie in poulevorm
uitvochten wie naar de halve finales doorgingen. De teams bestonden uit vijf of bij de jeugd uit
zes beachers die op goed niveau
een balletje sloegen. Er werd veel
gedoken met wat zandhappen
tot gevolg en soms door de wind
was het moeilijk in te schatten
welke baan een bal ging volgen.
Er werd niet alleen genoten van
de zon en het spel op het IJmuider strand, gesponsord door adviesbureau Promis, na afloop

konden alle deelnemers genieten van een heerlijke barbecue
verzorgd door strandpaviljoen
Noordzee. Om half twee begonnen de 24 teams op vier velden
met spelen en na heel goede rally’s en spannende volleybalmomenten kwamen er uiteindelijk
vier poulewinnaars uit de bus.
Deze speelden nog een halve finale waar uiteindelijk het team
van de Zandhappers 2 kampioen
werd. Dit team bestond uit gelouterde competitie- en recreantenspelers van de volleybalclub
uit de IJmond, Smashing Velsen.
Tweede werden de Zandtijgers,
derde het Corusteam MS&A en
vierde de Alken.
Smashing Velsen is bij goed
weer op dinsdag en donderdagavond actief op het strand tegenover de reddingsbrigade. Een ieder kan dan op de velden gratis
een partijtje meedoen. Meer weten over volleybal in de IJmond?
www.smashingvelsen.nl.

IJmuiden - Afgelopen vrijdag
speelden de meisjes en jongens
onderbouw van het Tender College in de landelijke finale vier
tegen vier te Utrecht.
Bij de meisjes waren er vier poules van zeven waarbij alleen de
nummers één zich zouden plaatsen voor de finale. In al de wedstrijden kregen de dames slechts
één doelpunt tegen. Helaas was
die fatale tegentreffer in de blessuretijd goed voor de enige nederlaag in het gehele toernooi en
betekende dat tevens uitschakeling voor de finalepoule.
De jongens deden het ook heel
behoorlijk en zij misten de finalepoule op slechts één doelpunt.
Na gelijke spelen tegen Zeist en
Zoetermeer en overwinningen op
Arnhem en Apeldoorn volgde de
wedstrijd tegen Lelystad. In deze allesbeslissende voorlaatste
poulewedstrijd kreeg Pascal dertig seconden voor tijd een niet te
missen kans vanaf ongeveer één
meter voor een leeg doeltje. Hij
besloot de bal met de buitenkant schoen te schieten en nu
bleek dat toch moeilijker te zijn
dan gedacht en de bal hobbelde tot ontsteltenis van de Tenderspelers naast het lege doeltje.
Het toernooi werd nog wel overtuigend afgesloten met een 4-0
overwinning tegen Ommen. Toch
hebben alle deelnemers en begeleiders genoten van het leuke
en spannende toernooi en gaan
we het volgend jaar gewoon opnieuw proberen.

Rowena en Arian
behalen 1ste dan judo
IJmuiden - Zaterdag zijn twee
leerlingen van ABC Kops uit
IJmuiden geslaagd voor hun
zwarte band (1e dan) judo. Zij
deden examen voor de examencommissie van Noord-Holland
van de Judo Bond Nederland in
Beverwijk.
Rowena Ooms (15) is het eerste meisje in de geschiedenis
van ABC Kops dat een zwarte
band heeft weten te bemachtigen. Velen haalden hun bruine
band, maar lieten voor de grote stap verstek gaan. Rowena is
echter een grote doorzetter gebleken en had haar zinnen gezet op dit examen. Trainingspartner Nick Verhagen, zelf al zwarte band, stelde zijn tijd en moeite beschikbaar om het hele programma met Rowena in te studeren. De jury vond unaniem dat
zij dit examen met goed gevolg
aflegde en zij slaagde zonder
verdere herexamens. Een mooi

resultaat en een aanmoediging
voor andere meisjes die nog niet
zo ver zijn bij ABC Kops.
Arian Noordzij (34) is een oudleerling van Jos Kops die vroeger tot zijn 20e gejudood heeft
en vanwege studie moest afhaken. Twee jaar geleden maakte hij zijn rentree en legde zich
serieus toe op het eigen maken
van het programma voor 1e dan.
Het laatste jaar vond hij in Freek
Wijker, zelf al zwarte band, een
ideale partner om dit examen in
te trainen. Met de vroeger opgedane wedstrijdervaring liet hij de
jury zien hoe het judo er uit hoort
te zien. Bij de diploma-uitreiking
mocht hij een stapje naar voren
doen, omdat zijn jury vond dat hij
het zo goed had gedaan dat hij
cum laude geslaagd is. Uiteraard
is hun judoleraar Jos Kops (6e
dan) ontzettend trots op de bijzondere prestaties van zijn leerlingen Rowena en Arian.
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Ondersteuning mantelzorgers
In januari 2009 heeft de gemeente Velsen het initiatief genomen om
met een brievenactie mantelzorgers
te benaderen. Met deze actie heeft
de gemeente mantelzorgers geïnformeerd over mogelijke ondersteuning en gevraagd om zich te laten registreren zodat de gemeente ondersteuning kan afstemmen op de behoefte. De mantelzorgers die zich
gemeld hebben (676 personen) hebben hiervoor een attentie ontvangen.
Bijna de helft van de mantelzorgers die
gereageerd hebben, gaven aan meer informatie te willen over het ondersteuningsaanbod. Met uitvoerende organisaties zoals Tandem informele zorg,
Stichting Thuiszorg Gehandicapten,
MEE NWH, Platform belangenbehartiging mantelzorg Kennemerland en GGZDijk en Duin gaat de gemeente de komende tijd om tafel om te kijken op welke wijze ondersteuning eventueel verbeterd kan worden. Mantelzorg is een zeer

waardevolle vorm van omkijken naar elkaar, maar kan soms ook een zware taak
zijn. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers.
De gemeente Velsen zet zich in om mantelzorgers in hun bijzondere taak daar
waar mogelijk te ondersteunen of te ontlasten. Toch blijkt een klein deel van de
mantelzorgers gebruik te maken van ondersteuning. Eén van de belangrijkste
redenen is dat mantelzorgers veelal hun
inzet zien als vanzelfsprekend en zichzelf niet herkennen en/of erkennen als
mantelzorger en daarom ook geen ondersteuning vragen. Meestal ligt de aandacht bij de zorgvrager en niet zozeer bij
de mantelzorger.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tandem mantelzorgondersteuning, vrijwillige thuishulp en buddyzorg, Kleermakerstraat 51a, 1991 JL
Velserbroek, telefoon 023-8910610.
Zie ook www.tandemzorg.nl.

Trottoir rondom
sporthal Zeewijk hersteld
In de afgelopen periode is de riolering rondom sporthal Zeewijk vernieuwd. In verband met de slechte
toestand van het tegelwerk, heeft de
firma Wijcker Infra, in opdracht van

de gemeente, de ingang en de zijkant
van de sporthal voorzien van nieuwe
tegels om de veiligheid voor de bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen.
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Minister bezoekt
Middenhavengebied
Op 17 juni heeft de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, een bezoek gebracht aan het
Middenhavengebied. Op een hytruck
heeft zij samen met demissionair gedeputeerde Jaap Bond en wethouder Arjen Verkaik het bedrijventerrein
verkend.
Het Middenhavengebied in Velsen is één
van de projecten die vanwege de economische crisis versneld wordt uitgevoerd,
om de regionale economie juist in deze

tijden extra te stimuleren. De provincie,
de Minister van Economische Zaken en
de gemeente Velsen hebben het geld eerder ter beschikking gesteld. De provincie
draagt 3 miljoen bij, het Rijk 5 miljoen en
de gemeente 1,5 miljoen.
Het Middenhavengebied wordt ontwikkeld tot het logistieke centrum in Europa
voor de (pelagische) visserij door groeiruimte in de koel- en vriessector, de realisatie van 440 meter nieuwe kade en de
vernieuwing van riolering en wegen in het
gebied. (foto: Karin Dekkers)
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Herinrichting Stratingplantsoen in Velsen-Noord
Holland Groenwerken is in opdracht
van gemeente Velsen volop bezig met
de herinrichting van het Stratingplantsoen in Velsen-Noord.
Er komen twee nieuwe speelplekken. Eén
voor de kleintjes en één voor de grotere
kinderen. Bovendien wordt de sportplek,

met voetbalkooi en basket, voor de jongeren opnieuw ingericht.
Over twee weken komen de speeltoestellen, zodat de eerste week van de zomervakantie weer volop gespeeld kan worden. Ook het groen wordt aangepakt. De
monumentale bomen in het plantsoen

blijven gehandhaafd. Er komt een nieuw
pad dat alle plekken met elkaar verbindt.
De nieuwe beplanting wordt aan het eind
van het jaar, in het aankomende plantseizoen aangebracht.
In het ontwerp van het plantsoen is rekening gehouden met de wensen en idee-

en van de kinderen, de jongeren en andere omwonenden. Tijdens de informatieavond, de inloopmiddag en via een enquête konden zij laten weten hoe zij het
plantsoen het liefst ingericht zouden zien.
Veel kinderen hebben via een tekening of
zelfs maquettes, hun wensen kenbaar gemaakt.
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Voortgangsbericht Oud IJmuiden juni 2009

Modern wonen op historische grond
De gemeente Velsen werkt samen
met Bouwfonds en de woningcorporaties AWV Eigen Haard en Woningbedrijf Velsen aan de herontwikkeling van Oud IJmuiden. Dit voortgangsbericht informeert u over de
stand van zaken van het plan.
Tijdelijke parkeervoorziening
naast Thalia in gebruik
Op de plek van het voormalig terrein van
Staalwerk -hoek Breesaapstraat/ Duinstraat- is vorige maand een tijdelijke parkeervoorziening aangelegd. Deze tijdelijke parkeerplek biedt plaats aan circa
50 auto’s. De aanleg is vooral bedoeld
om eventueel overlast voor omwonenden en de gasten van het Thalia Theater zoveel mogelijk te beperken gedurende de bouwperiode. Afgesproken is dat
tijdens de bouw deze parkeerplek overdag beschikbaar is voor de aannemer. In
de avonduren en in de weekenden kunnen bezoekers van Thalia hier gebruik
van maken.
Goede opkomst bij presentatie
bouwplannen 1e fase
Op 12 mei jl. zijn in het Thalia theater
de plannen gepresenteerd voor de eerste fase van de herstructurering van Oud
IJmuiden. Vanaf 16.00 uur konden omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden terecht om informatie in
te winnen over de plannen in Oud IJmuiden waarvan de start van de bouw nog
dit jaar staat gepland. De reacties op de
plannen waren over het algemeen zeer
positief en het was een drukte van belang.
De eerste fase omvat de plannen van
AWV Eigen Haard voor de nieuwbouwrealisatie van 2 woongebouwen aan de
Breesaapstraat/Bloemstraat/Koningin
Wilhelminakade. Het gaat hier om totaal
116 appartementen zowel koop als huur.
De plannen van Woningbedrijf Velsen
voor de nieuwbouwrealisatie omvatten

2 woongebouwen aan de Oranjestraat.
In totaal gaat hier om 52 huurappartementen. Bouwfonds realiseert 88 eengezinswoningen en 34 appartementen verdeeld over een viertal bouwblokken. Alles is erop gericht om in de tweede helft
van dit jaar te starten met de verkoop van
de eerste woningen. Streven is om begin oktober van dit jaar te starten met de
bouw van het eerste gebouw.
Belangstellenden voor de 2e fase dienen
nog even geduld te hebben omdat de uitwerking van die plannen pas opgepakt zal
worden op het moment dat de 1e fase
verkocht is.
Sloop/nieuwbouw AWV
Eigen Haard volgende fase in
AWV Eigen Haard realiseert in Oud IJmuiden 88 huurappartementen en 28 koopappartementen. Beide woongebouwen
liggen tegenover restaurant Augusta.
Op 4 juni jl. is de corporatie gestart met
de aanbesteding van deze beide woongebouwen. Vier aannemers zijn hiervoor
benaderd met het verzoek om een kostprijs op te geven. Begin juli maakt de
corporatie haar keuze, welke aannemer
de woonblokken gaat bouwen. Op dit
moment staan er nog bouwhekken om
de bouwlocatie heen. Op de bouwhekken zijn doeken aangebracht met daarop impressies van de toekomstige woongebouwen op deze locatie. De verwachting is dat de bouw van start kan gaan op
1 oktober 2009. Het streven is de woningen eind 2010, begin 2011 op te kunnen
leveren. Dit betekent dat de eerste bewoners dan begin 2011 hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe appartement.
Met de start van de bouw, begin oktober
2009, van de appartementengebouwen
bijt AWV Eigen Haard de spits af.
Bouwrijp maken locatie
AWV Eigen Haard
Na het sloopwerk wordt het terrein geschikt gemaakt voor bebouwing. Dit
noemen we het bouwrijp maken van het

Presentatie bouwplannen 1e fase

terrein. Dit duurt tot september 2009.
Daarna kan daadwerkelijk gestart worden met de bouw van de woningen én de
parkeergarage. Het bouwrijp maken van
een locatie is een taak van de gemeente.
Dit houdt in dat een aantal werkzaamheden op het terrein wordt uitgevoerd zoals: het verwijderen van begroeiingen,
verhardingen en losliggende voorwerpen; het verwijderen van kabels en leidingen; het verhogen en/of verlagen van
het actuele maaiveld; het vervangen van
slecht draagkrachtige grond door goed
draagkrachtige grond (al dan niet gedeeltelijk); het aanbrengen van bouwwegen.

Nieuwbouw ‘De Doorbraeck’
Afsluitingen
Voor de werkzaamheden bij de blokken
van AWV Eigen Haard wordt een aantal wegen afgesloten en gebruikt als
opslag voor de bouwmaterialen en de
bouwketen. De wegen die geheel afgesloten worden zijn de Bloemstraat, de
Carolinastraat, de Breesaapstraat tussen de Oranjestraat en Carolinastraat
en het laatste stuk van de Koningin Wilhelminakade vanaf de Adrianastraat. De
Adrianastraat wordt gedeeltelijk afgesloten zodat aan de zijde van de bouwlocatie gewerkt kan worden en de huizen
van de Adrianastraat aan de andere zijde
bereikbaar blijven en er ontsluiting mogelijk is vanuit de Koningin Wilhelminakade. Uiteraard wordt ernaar gestreefd
de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, maar dit kan
niet geheel uitgesloten worden. Hiervoor
vragen wij begrip.
Rioolwerkzaamheden
De rioolwerkzaamheden rondom de
blokken van AWV Eigen Haard zijn gestart op 15 juni. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de huidige
riolering, het aanbrengen van een infiltratieriool ten behoeve van het regenwater én het aanbrengen van bouwwegen
voor de nieuwbouw gelegen tussen de

Wilhelminakade en de Breesaapstraat.
Om deze werkzaamheden uit te kunnen
voeren worden de volgende straten afgesloten voor al het verkeer: Adrianastraat, Koningin Wilhelminakade vanaf de Adrianastraat, Carolinastraat vanaf de Bloemstraat en de Breesaapstraat
vanaf de Keizer Wilhelmstraat tot de
Breesaapstraat hoek Oranjestraat.
Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de woningen bereikbaar via
loopschotten, die door de aannemer
worden aangebracht. Bewoners worden
wel verzocht om gedurende de uitvoering van de werkzaamheden hun auto
buiten het werkgebied te parkeren.
Nieuwbouw ‘De Doorbraeck’
Aan de Oranjestraat realiseert Woningbedrijf Velsen 52 twee- drie- en vierkamer huurappartementen. In juni 2009
is de sloop afgerond. Er wordt nu gewerkt aan het bouwrijp maken van de
locatie. In oktober 2009 start de bouw
die uitgevoerd wordt door Panagro. Woningbedrijf Velsen verwacht de woningen in februari 2011 op te kunnen leveren. Alle 52 woningen krijgen een huurprijs die onder de grens voor de huurtoeslag ligt.
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‘Rapport RKZ teleurstellend’
Noch de inspanningen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouder van Velsen,
noch de bijna 16.000 handtekeningen van verontruste Velsenaren lijken
te helpen om het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) voor Velsen en Beverwijk
te behouden.
De directie van het RKZ benadrukte, in
het politieke café van 16 juni 2009, dat de
beoogde nieuwe locatie slechts een voorkeurslocatie is. De conclusies uit het in
opdracht van de gemeente Velsen en Beverwijk gemaakte rapport zijn minder positief over de locatie Wijckerpoort ten opzichte van de locatie Tolhek in Heemskerk.

Minister opent nieuwe
meldkamer Kennemerland
Woensdag 10 juni heeft minister Ter
Horst van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (links op de foto) officieel het Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)
geopend. In dit pand zijn de meldkamers van politie, brandweer en am-

bulancedienst van de regio Kennemerland samengevoegd. Het MICK
is daarmee de spin-in-het-web in de
hulpverlening bij ongevallen en calamiteiten in de veiligheidsregio Kennemerland, waar ook de gemeente Velsen deel van uitmaakt.

Een ziekenhuis bouwen op de locatie Wijckerpoort is zeker mogelijk, maar de kosten voor de op deze locatie benodigde nieuwbouw vallen door ruimtegebrek
aanzienlijk hoger uit. Verder zijn er in de
toekomst beperkte mogelijkheden voor

Van maandag 17 augustus 6.00 uur
tot en met maandag 24 augustus
2009 4.00 uur is de Wijkerstraatweg tussen de Velsertraverse en de
Wijkeroogstraat afgesloten.

Met een weekafsluiting worden onveilige situaties voorkomen. Ook blijft de

Diploma’s Opstap uitgereikt
Op zaterdag 13 juni 2009 reikte wethouder Annette Baerveldt (midden
achterste rij) samen met wethouder J.W.J. Dorenbos van Beverwijk diploma’s uit aan kinderen die het programma Opstap hebben gevolgd.
De diploma’s worden afwisselend uitgereikt in Velsen of in Beverwijk. Dit jaar was
het de beurt aan Velsen. De diploma-uitreiking is de afsluiting van twee jaar spelend leren. Opstap is een programma voor
kinderen van vier en vijf jaar. Het doel is
om taalachterstanden aan te pakken en

kinderen zo te stimuleren beter te slagen
in het onderwijs. Het programma duurt
twee jaar. Ouder en kind voeren thuis
spelenderwijs samen opdrachten uit. De
opdrachten worden aan de hand van lesmateriaal uitgevoerd. Het kan bestaan uit
het lezen van een boekje, het leren van
verschillende geometrische vormen, maar
ook het stimuleren van interactie tussen
ouder en kind. De ouders worden ondersteund door contactmedewerkers. Zij
begeleiden de deelnemers thuis en in
een tweewekelijkse groepsbijeenkomst.
(foto: Reinder Weidijk)

Tijdens het politieke café werd gesteld
dat de positieve kanten van de locatie Wijckerpoort beter benadrukt hadden moeten worden in het rapport. De insteek bij de onderzoeksopdracht is echter
geweest dat de aangeboden locatie, aan
het RKZ, zelf moest worden onderzocht.
Om dat beeld compleet te maken is ook
TNO gevraagd om advies. De voordelen
van Wijckerpoort waren al eerder aan het
de directie van het ziekenhuis kenbaar
gemaakt. De onderzoeksopdracht voor
de externe adviseur is gemaakt door een
werkgroep van raadsleden en het college van Velsen. Daarna heeft ook de gemeente Beverwijk ingestemd met de onderzoeksopdracht. Nu uit het rapport is
gebleken dat de locatie Wijckerpoort teleurstelt, bezinnen college en raad zich op
verdere stappen.

Weekafsluiting Wijkerstraatweg
Het oorspronkelijke idee om tijdens het
werk aan de Wijkerstraatweg een parallelroute te maken voor doorgaand
verkeer is in overleg met gemeenten
Velsen en Beverwijk losgelaten. De alternatieven waren om aan dit stuk van
de Wijkerstraatweg gedurende meerdere weken steeds aan een gedeelte te
werken of om dit deel in één week in zijn
geheel aan te pakken. Dit laatste heeft
meerdere voordelen. Door het hoogteverschil tussen de Wijkerstraatweg en
de Velsertraverse kunnen er onveilige
verkeerssituaties ontstaan.

Spelenderwijs kennis maken met leren

noodzakelijke renovatie na 25 jaar en zijn
er geen mogelijkheden om commerciële
samenwerking met andere partijen aan te
gaan of nevenactiviteiten te ontplooien.

boom op de beoogde parallelroute gespaard. Tijdens de weekafsluiting wordt
het stuk weg heringericht. De weg verschuift, een fietspad en fietskruising
worden aangelegd, er wordt een nieuwe
fundering en in één keer nieuw asfalt
aangebracht. Doordat het asfalt in een
keer wordt aangelegd, is de kwaliteit
beter. Dit betekent dat er minder snel
onderhoud nodig is in de toekomst.
De weekafsluiting zorgt ervoor dat
Velsen-Noord een week lang minder
goed bereikbaar is. Het verkeer naar
Velsen-Noord wordt omgeleid via de
Wenckebachstraat. Ook kan het verkeer rijden via de Concordiastraat
en via de sluizen en het pont. Tijdens de weekafsluiting rijdt buslijn 77 een andere route tussen Beverwijk en Velsen-Noord. U vindt deze route kort vóór de weekafsluiting op
www.noord-holland.nl/projecten/N197.
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MEDEDELINGEN
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 stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering (Bouw- en
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 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.

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, 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 wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, 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

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
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
Bosbeeklaan 15
Anna van Burenlaan 13
J.T. Cremerlaan 63
Zinneveltlaan 10
Kon. Wilhelminakade ong.

aantal en soort
3 berken
1 iep
1 eik
1 pruimenboom
1 prunus, 1 meidoorn
en 2 iepen
(de bomen mogen worden gekapt vanwege het
vervangen van de beschoeiing)
Dagtekening van deze kapvergunningen is 16 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 elektronische weg (elektronisch formulier op
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande
kapvergunningen kunt u contact opnemen met het
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-104-2009 Ampèrestraat 1A te IJmuiden; het plaatsen van een tussenvloer
BP-105-2009 Driehuizerkerkweg 26 te Driehuis NH;
het veranderen en vergroten van een
woning (begane grond en 1e verdieping)

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 identiteitskaart 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)
BP-106-2009 Van Speijkstraat 6 en 8 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van 2 woningen
met 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-111-2009 Lazarus Mullerlaan 7 te SantpoortNoord; het oprichten van een berging
BL-112-2009 Verbindingsstraat 14 te Velsen-Noord;
het veranderen van de achtergevel
BL-113-2009 Stelling 22 te Velsen-Zuid; het oprichten
van een berging
BL-114-2009 Bloemendaalsestraatweg 20 en 22 te
Santpoort-Zuid; het veranderen en
vergroten van 2 dakkapellen (voor- en
achtergevel)
BL-115-2009 Willebrordstraat 43 te IJmuiden; het
oprichten van een berging
BL-116-2009 Biallosterskilaan 45 en 47 te
Santpoort-Noord; het verwijderen
van een trap en aanbrengen hekwerk
tussen 2 woningen
BL-117-2009 Kluut 8 te Velserbroek; het veranderen
van de achtergevel van een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

AANLEGVERZOEK
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-1-2009
Badweg 38A te IJmuiden; het toegankelijk maken van bunkers
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen
gedurende 4 weken na deze publicatie worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
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WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 25 juni
2009.
BP-100-2009 Deutzstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van 24 bedrijfsunits
BP-101-2009 Deutzstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten 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)
BP-105-2009 Driehuizerkerkweg 26 te Driehuis NH;
het veranderen en vergroten van een
woning (begane grond en 1e verdieping)
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn 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 19 juni
t/m 2 juli 2009 ter inzage.
BL-87-2009 Overbildtweg 11 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een berging
BL-97-2009 J.T. Cremerlaan 68 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een

BP-14-2009

woning met een uitbouw
Vinkenbaan 17 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning

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-67-2009 Piet Heinstraat 68 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en een berging
BL-91-2009 Leeuweriklaan 34 te IJmuiden; het legaliseren van een doorbraak en een gevelwijziging
BL-94-2009 Steenbokstraat 1 te IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)
BP-42-2009 Duin- en Kruidbergerweg 66 te
Santpoort-Noord; het veranderen van
een veldschuur (renovatie)
BP-64-2009 IJmuiderstraatweg 13C te IJmuiden; het
gewijzigd uitvoeren van BP-175-2008
(het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw)
BP-82-2009 Aletta Jacobsstraat 200 te Velserbroek;
het veranderen en vergroten van een
huisartsenpraktijk
BP-83-2009 Hoofdstraat 137 te Santpoort-Noord; het
veranderen van de entree

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).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-20-2009 Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord;
het slopen van een woning
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)

TOESTEMMING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-17-2009 Kennemerlaan 46 te IJmuiden; verzoek
wijzigen bestemming naar detailhandel
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.

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning

Bon & Breed Open 2009 weer voorbij
Velserbroek - Vorige week zondagmiddag rond een uur of vijf
zat het er weer op. De ongeveer
450 partijen zijn gespeeld en
spelers en publiek hebben ho-

pelijk weer genoten van mooie,
spannende wedstrijden en alles
wat LTC Hofgeest dit jaar heeft
kunnen bieden zoals de première van het Veteranen 50plus-

toernooi, de spetterende ijsjesmiddag voor de jeugd, een muzikale afsluiting van het Veteranentoernooi en niet te vergeten
de befaamde feestavond op vrij-

dag met op zondag een park dat
bruist van gezelligheid onder een
stralende zon met voor de jeugd
een springkussen, schmink en
de minitennisbanen. En voor de

ouderen prachtige en spannende tennispartijen onder het genot van een hapje en vele drankjes. Al met al was het weer een
schitterende week!

