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Actiegroep Velserbroek Oost 
blijft vechten voor nul-optie
Velserbroek – Tijdens een bijeen-
komst in het Polderhuis heeft Ac-
tiegroep Velserbroek Oost zaterdag 
weer laten merken goed bij de les 
te blijven. Bedoeling van deze twee-
de bijeenkomst was om belangstel-
lenden op de hoogte te brengen van 
de stand van zaken. Er waren een 
kleine honderd mensen aanwezig, 
waaronder enkele raadsleden en 
vertegenwoordigers van Wijkplat-
form Velserbroek.
Na een protestlied van Velserbroe-
ker Nigel, bekend van Holland’s Got 
Talent, nam Peter Luit, voorzitter van 
Actiegroep Velserbroek Oost, kun-
dig het woord. De actiegroep gaat 
nog steeds voor de ‘nul-optie’, dat 
wil zeggen geen bebouwing op de 
groenstrook tussen de Grote Buiten-
dijk en de snelweg. Zolang er nog 
niet gebouwd wordt, zal de actie-
groep actief bezig blijven. Dat doen 
zij onder meer door middel van de 
website www.velserbroek.net waar-
op heel veel redenen te vinden zijn 
waarom er hier niet gebouwd moet 
worden.
Zo vindt de actiegroep de wens van 
de provincie om alleen in Velsen 
2800 woningen te bouwen achter-
haald. De aanwas van jeugd wordt 
al minder. Andere redenen om hier 
niet te bouwen zijn de feiten dat 
Velserbroek op de vijfde plaats staat 
wat betreft overlast door vliegtui-
gen en de gemeente Velsen op een 
tweede plaats inneemt wat betreft 
fijnstof vervuiling. Bovendien vindt 
de actiegroep dat de voorzieningen 
en infrastructuur in en rond Velser-
broek nu al te kort schieten, laat 
staan voor bewoners van nog eens 
500 woningen.
Behoud van groen werd door bijna 

alle aanwezigen als belangrijk erva-
ren. Toch is deze mening tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2006 
niet doorgekomen, aldus raadslid 
Henk Wijkhuisen van GroenLinks. 
Hij was van mening dat de actie-
groep door middel van een referen-
dum over bebouwing op de Grote 
Buitendijk mogelijk meer kan be-
reiken.
Groot gemis bij de actiegroep is 
het feit dat het geen stichting is. 
Men kan dan ook niet meten hoe-
veel leden of achterban de actie-
groep heeft. Peter Luit gaf zelf aan 
als partij niet serieus te worden ge-
nomen tijdens besprekingen over 
de bebouwing. De andere partijen 
zijn ondernemers uit het gebied de 
Hofgeest, die belangen hebben bij 
de bouw.
Hoewel de actiegroep vasthoudt 
aan de nul-optie, hebben zij toch 
ook een voorstel voor een nul-plus 
optie gemaakt, die zij feestelijk ‘Het 
gelukzalige ommetje’ hebben ge-
noemd. Deze optie geeft ruimte aan 
de ontwikkeling tot recreatiegebied. 
,,Maar niets moet,’’ aldus Luit.
De gemeente onderzoekt momen-
teel of het mogelijk is woningen te 
bouwen op de groenstrook langs de 
A9. 
VSV wil graag uitbreiding van zijn 
accommodatie en zou bereid zijn 
naar deze groenstrook te verhuizen, 
zodat op het VSV-terrein kan wor-
den gebouwd. GroenLinks en PvdA 
gaven aan dat zij vooral goedkope 
huizen willen bouwen, voor starters. 
Dat zal op het VSV terrein moeilijk 
worden, daar deze grond in han-
den van een projectontwikkelaar is, 
zo was de mening tijdens de bijeen-
komst zaterdag. (Karin Dekkers)

Veel belangstelling voor de bijeenkomst van Actiegroep Velserbroek Oost

‘Nooit meer een dorpsfeest tijdens een EK-wedstrijd’

Geen oranje tintje voor 
Dorpsfeest Driehuis
Driehuis – De organisatie van het 
Dorpsfeest Driehuis, dat zaterdag 
samen met de voetbalwedstrijd Ne-
derland – Rusland samenviel, kreeg 
geen oranje tintje.
De organisatie had een groot 
scherm willen huren om zo met 
z’n allen naar de wedstrijd te kij-
ken maar kreeg daar geen vergun-
ning voor. ,,We hebben het eerder 
meegemaakt, maar toen stond het 
expliciet in de vergunning, dat het 
niet mocht’’, vertelt voorzitter Jan 
Spigt. ,,Dit keer stond het er niet en 
daarom dachten we, dat het nu wel 
mocht. Donderdag pas kregen we te 
horen, dat het niet toegestaan was. 
Uit veiligheidsoverwegingen, het 
zou kunnen leiden tot problemen 
in het kader van de openbare orde.’’ 

Een flinke domper, waarvan vooral 
de horeca vreselijk baalde vanwege 
de gemiste omzet.
Overdag was het een gezellige be-
doening in Driehuis. Er waren leu-
ke spelletjes waar de kinderen van 
genoten en er was een jeu de bou-
les wedstrijd waar maar liefst twin-
tig teams aan deelnamen. Driehon-
derd gasten genoten van een heer-
lijk viergangen diner. 
Maar naarmate de avond vorderde, 
werd het steeds stiller op straat. Ie-
dereen ging naar huis om daar de 
wedstrijd te volgen. ,,We hebben 
met ongeveer 25 mensen bij de ra-
dio gezeten, om het verslag van Jack 
van Gelder te volgen. En af en toe 
liepen we Valerius binnen, die had-
den de televisie aanstaan, zagen we 

ook nog wat bewegende beelden’’, 
vertelt Spigt. ,,Tijdens de pauze gaf 
de band Linke Soep een privé-op-
treden voor ons. Op zich een apar-
te ervaring, maar ik had het graag 
anders gezien.’’ De voetbalwedstrijd 
zou tot 22.30 uur duren, maar door 
de verlenging werd dat ook nog 
eens 23.00 uur. Terwijl de muziek om 
24.00 uur moest stoppen. Dat werd 
uiteindelijk 0.30 uur. 
Maar voordat het feest op gang kon 
komen, was het alweer afgelopen. 
Veel mensen waren ook niet echt 
in een feeststemming, vanwege het 
verlies van Oranje. Eén ding weet 
Jan Spigt heel zeker: ,,Nooit meer 
een Dorpsfeest samen met een be-
langrijke voetbalwedstrijd.’’ (Carla 
Zwart)

Driehonderd gasten genieten van een viergangen diner (foto: Marcel Reimer)

Veel aandacht voor lees-
onderwijs op Het Anker
Velserbroek - Dit jaar is er op OBS Het Anker veel aandacht geweest voor het leesonderwijs. Twee momenten in 
de week werd er door de hele school groepsdoorbrekend AVI gelezen. Daarnaast was er aandacht voor tutorlezen: 
een leerling uit de hogere groepen begeleidt een leerling uit de lagere groepen tijdens het lezen. De resultaten zijn 
boven verwachting. Niet alleen zijn de resultaten verbeterd, ook blijkt het tutorlezen een goede manier om sociaal 
gedrag te bevorderen. Vrijdag werd een jaar leesonderwijs afgesloten met het voorleesontbijt. Diverse grootouders 
en ouders kwamen voorlezen, terwijl de kinderen smulden van hun ontbijt.

Caroline Vrolijk en Jim Iskes vlak na de doop van de Triton (foto: Piet Weij)

Sleepboot Triton gedoopt
IJmuiden - ,,Hij komt er aan!’’, werd 
er vrijdag geroepen in de feesttent, 
die aan de Loggerstraat stond. De 
bezoekers stroomden naar buiten 
en verdrongen zich langs de haven-
kant, om de aankomst van de Tri-
ton te zien. De nieuwe sleepboot 
van B. Iskes & Zn. kwam statig de 
haven binnenvaren, vergezeld door 
de kleinere Triton, een glorieus mo-
ment. De sleepboten Argus, Pol-
lux, Hercules, Arion en de kleinere 
Aäron lagen hun nieuwe collega al 
op te wachten. Caroline Vrolijk ver-
richtte de officiële doopplechtig-
heid. Haar viel die eer ten deel om-
dat haar helaas overleden vader, 
Cornelis Vrolijk, een belangrijke rol 

vervulde bij de groei van het bedrijf. 
,,Ik doop u Triton en ik wens u en uw 
bemanning een behouden vaart’’, 
sprak zij en daarna knalde de fles 
champagne in één keer stuk op de 
boeg van het schip. Daarna was er 
champagne voor alle genodigden, 
gevolgd door een swingend optre-
den van Hans Dulfer en zijn band en 
een overheerlijk buffet.

In 1902 startte Jacob Visser met een 
veerdienst, in 1928 schafte hij de 
eerste sleepboot aan. Na de Tweede 
Wereldoorlog zette zoon Jaap Vis-
ser het bedrijf voort. In 1968 nam 
Ben Iskes, die er al werkzaam was, 
het bedrijf over. Sleepdienst Iskes 

bestaat dit jaar dus ook nog eens 
veertig jaar. Later kwam zoon Jim 
de sleepdienst versterken. Waar hij 
als jonge hond in het begin nog wel 
eens wilde plannen had, trapte va-
der Ben af en toe stevig op de rem. 

Maar de samenwerking bracht veel 
goeds. Naast sleepdiensten in Am-
sterdam en IJmuiden werd het werk-
gebied verlegd naar de rest van Ne-
derland en Europa en worden ook 
de offshore en de windmolenparken 
bediend. En de groei zet zich voort. 
Volgende week arriveert de nieuwe 
Hercules, later dit jaar komen de 
sleepboten de Brent en de Ginger. 
(Carla Zwart)

Het is tijd voor de Rabobank.

Trotse sponsor 
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Burgemeester en wethouder op werkbezoek 

Lijn5 Amstelduin  
Donderdag 19 juni 2008 bracht burgemeester 
Cammaert een werkbezoek aan (jeugd) 
zorginstelling Lijn5 Amstelduin. Burgemeester 
Cammaert werd bij dit bezoek vergezeld door 
wethouder jeugdbeleid Annette Baerveldt en de 
teamchef politie basisteam Velsen de heer Van 
Rooij.

Tijdens het werkbezoek vond een rondleiding plaats 
onder leiding van de directeur van Lijn5 Amstelduin 
Theo Schoof over het terrein van de zeer intensieve 
behandelgroepen van Lijn5 Amstelduin in Driehuis. 
Het gezelschap vond het interessant om te zien wat 
Lijn5 Amstelduin doet voor jongeren met een licht 
verstandelijke beperking (I.Q. 50-85). In Driehuis 
heeft Lijn5 Amstelduin plek om 64 jongens en meiden 
een behandeling te bieden. In een behandelgroep 
verblijven doorgaans 8 jongeren samen onder leiding 

van groepsleiding. Er wordt hen een duidelijke 
dagstructuur geboden met veel activiteiten. Licht 
verstandelijk gehandicapte jongeren leren over 
het algemeen beter door te doen dan door te 
praten. Door middel van (sportieve) activiteiten 
wordt gewerkt aan o.a. hun zelfvertrouwen, 
eigenwaarde en samenwerkingsvermogen. In het 
dagprogramma is daarom veel tijd en aandacht voor 
praktijkvoorbeelden. Op het terrein in Driehuis is 
een sportveld en een school, de Molenduin, waar 
de jongeren onderwijs krijgen. Het gezelschap was 
onder de indruk van het werk en enthousiasme 
van de begeleiders én de jongeren van Lijn5 
Amstelduin. Na afl oop van het werkbezoek bedankte 
Burgemeester Cammaert de directeur van Lijn5 
Amstelduin Theo Schoof voor de rondleiding en de 
samenwerking in Velserbroek. Meer informatie kunt u 
vinden op www.amstelduin.nl

De gemeente Velsen gaat actief de Wet BIBOB 
toepassen op vergunningen voor horeca, 
prositutie en speelautomatenhallen. 

De Wet BIBOB staat voor Bevordering 
Intergriteitsbeoordelingen door het 
Openbaar Bestuur en geeft de gemeente de 
mogelijkheid aanvragers van vergunningen en 
vergunninghouders aan een integriteitstoets te 
onderwerpen en op basis daarvan eventueel 
vergunningen te weigeren of in te trekken. 
Het beleid van de gemeente is neergelegd in 
de “Beleidslijn BIBOB voor horeca, prostitutie 
en speelautomatenhallen” die in 2005 door 
de gemeenteraad is vastgesteld. Op 24 juni 
2008 heeft het College van burgemeester 
en wethouders een besluit genomen over de 
uitvoering van deze beleidslijn.
Voortaan dienen alle nieuwe ondernemers die 
een vergunning aanvragen voor een horecabedrijf 
en alle aanvragers van een vergunning voor een 
seksinrichting, escortbedrijf of speelautomatenhal, 
een BIBOB- vragenlijst in te vullen. Deze 
vragenlijst bevat vragen over onder andere de 
leiding over de onderneming en de fi nanciering. 

De gemeente kan zich zo een beeld vormen van 
de integriteit van de ondernemer en bepalen of 
de vergunning wel of niet verleend moet worden. 
In voorkomende gevallen kan de gemeente het 
landelijke Bureau BIBOB om advies vragen. Dit 
bureau heeft toegang tot informatie van onder 
andere justitie en politie waar de gemeente zelf 
geen inzage in heeft en adviseert op basis hiervan 
over de mate van gevaar dat de vergunning voor 
criminele doeleinden wordt gebruikt. 
Door kritisch te kijken naar de persoon van de 
aanvrager, wil de gemeente voorkomen dat 
malafi de ondernemers op het terrein van horeca, 
prostitutie en speelautomatenhallen hun bedrijf in 
Velsen vestigen. De gemeente past BIBOB niet 
alleen toe op vergunningaanvragen. Als feiten en 
omstandigheden daar aanleiding toe geven zal de 
gemeente ook bestaande vergunninghouders aan 
een BIBOB-toets onderwerpen. 
Meer informatie over de toepassing van 
BIBOB op vergunningaanvragen voor horeca, 
prostitutie en speelautomatenhallen is te vinden 
bij de productinformatie over de verschillende 
vergunningen in het Digitaal Loket op 
www.velsen.nl.

Velsen aan de slag 
met BIBOB

Vooraankondiging inspraakperiode 
concept RFK Blekersduin
(voormalig Nova terrein Santpoort-Zuid)
De gemeente heeft in concept een Ruimtelijk 
Functioneel Kader (RFK) opgesteld voor het 
ontwikkelen van het voormalig Nova terrein 
in Santpoort-Zuid, ook wel RFK Blekersduin 
genaamd. U kunt dit document downloaden 
via www.velsen.nl.

In dit RFK zijn de randvoorwaarden opgesteld 
waaraan het bouwinitiatief dient te voldoen en is 
ruimte geboden voor een integrale ontwikkeling 
van het terrein. 
Dit betekent dat een gymzaal ten behoeve van 
de naastgelegen basisschool gerealiseerd kan 
worden en dat de al aanwezige supermarkt 
en tuincentrum de mogelijkheid krijgen om uit 
te breiden. Ook wordt de bouw van ca. 100 
woningen, waaronder 24 zorgwoningen en een 

ruimte voor zorg- en welzijnsvoorzieningen 
mogelijk gemaakt.

Vervolg
In verband met de komende vakantieperiode 
wordt dit concept RFK pas half augustus 2008 
in de inspraak gebracht. Aan het begin van de 
inspraakperiode worden omwonenden en 
belanghebbenden uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. Informatie over datum, 
plaats en tijdstip van deze bijeenkomst vindt u 
op een later tijdstip op de infopagina en
 www.velsen.nl. 
Na het verwerken van de inspraakreacties in een 
inspraakrapportage neemt het college een besluit 
over de inspraakrapportage en het defi nitieve 
RFK.

Foto: (van links naar rechts) Dhr. W. van Rooy, burgemeester Cammaert, dhr. Th. Schoof, wethouder Baerveldt

Veerponten
De veerponten over het Noordzeekanaal zijn met 
de ondertekening van de overeenkomst tussen 
de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat in 
december 2007 onder beheer van de gemeente 
Amsterdam gekomen. 

Voorheen was dit een taak van Rijkswaterstaat 
maar het Rijk heeft het beheer van al haar 
veerverbindingen over het Noordzeekanaal 
aan Amsterdam overgedragen. De gemeente 
Amsterdam gaat dus niet alleen de “eigen” ponten 
maar ook die in de gemeenten Zaanstad, Velsen 
en Haarlemmerliede varen beheren. In de nog te 
ondertekenen Overeenkomst Dienstbetoon tussen de 
gemeente Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, 
Haarlemmerliede en Velsen wordt vastgelegd dat 
Amsterdam de ponten tenminste de komende 
dertig jaar als autoponten met dezelfde frequentie 
in de vaart zal houden. Hiermee is de in 2002 door 
Rijkswaterstaat voorgenomen verschraling van zowel 
de frequentie als autoveer van de baan.
Voorzienbare exploitatierisico’s, zoals stijging van 

de brandstofprijzen of van de personeelslasten 
komen voor rekening van Amsterdam. Er is door 
Amsterdam bovendien een bedrag van 8 miljoen 
voor onvoorziene risico’s gereserveerd. Mocht dit 
geld onverhoopt binnen de dertig jaar opraken dan 
gaan partijen in overleg om een oplossing te zoeken 
met als uitgangspunt dat de ponten net zo vaak 
blijven varen als nu het geval is. Het zou kunnen 
zijn dat dan wel een fi nancieel beroep op Velsen zal 
worden gedaan. Het is de bedoeling dat de ponten 
ook na de genoemde dertig jaar blijven varen. Daar 
komen te zijner tijd nieuwe afspraken over. De 
gemeente Velsen heeft samen met de gemeenten 
Haarlemmerliede en Zaanstad in een brief aan 
de minister aangegeven dat -indien opnieuw een 
ongewenste verschraling van de pontveren dreigt- zij 
Rijkswaterstaat zullen houden aan hun verplichting 
uit 1882 waarin Rijkswaterstaat tot in eeuwigheid een 
adequate oeververbinding garandeert.
Voor de overdracht en het gebruik van de grond en 
gebouwen bij de veerpont (de pontpleinen) wordt nog  
een afzonderlijke overeenkomst opgesteld.

Op dinsdag 17 juni 2008 heeft het college van 
B&W van Velsen de uitgangspunten vastgelegd 
voor de fasegewijze overdracht van zowel de 
wegen als de riolering in het Zeehavengebied 
IJmuiden aan de gemeente Velsen. Deze 
uitgangspunten zijn opgesteld in goed overleg 
met de directie van Zeehaven IJmuiden N.V.

Zeehaven IJmuiden N.V. is nu met de gemeente 
Velsen tot overeenstemming gekomen om de wegen 
en de riolering in dit gebied aan de gemeente over 
te dragen. Door deze overdracht wordt de kwaliteit 
van de wegen en riolering in de openbare ruimte 
voor de toekomst gewaarborgd. De gemeente Velsen 
heeft de kennis en expertise op het gebied van zowel 
beheer als onderhoud. 

Beide partijen onderstrepen het belang van deze 
uitgangspunten voor zowel de ondernemers als 
de bewoners in het gebied. Voordat de overdracht 
plaatsvindt, zal Zeehaven IJmuiden N.V. het initiatief 
nemen om de huidige riolering en wegen in een 
aantal fasen te saneren. Hiervoor zal binnen twee 
maanden een plan van aanpak worden opgesteld. 

Dit plan wordt na het zomerreces voor akkoord 
voorgelegd aan het College van burgemeester en 
wethouders van Velsen. Parallel hieraan wordt de 
overdracht van de Strandweg inclusief de riolering 
nu afgerond. De weg was reeds overgedragen aan 
de gemeente, maar  de riolering is nog in beheer 
van Zeehaven IJmuiden. De Strandweg inclusief de 
riolering is in 2006 geheel vernieuwd

Overdracht wegen en riolering 
Zeehavengebied

Bij de opening van het Duinpark hebben ongeveer 
100 mensen meegedaan met een quiz over 
de regels die gelden in het park. Er waren drie 
prijzen beschikbaar gesteld. Deze zijn inmiddels 
uitgereikt aan de winnaars. De 1e prijs is 
gewonnen door Anne de Boer. Zij kreeg een 50-
badenkaart voor het zwembad De Heerenduinen. 
De 2e prijs, een 25-badenkaart was voor Soufi an 
Elkhattabi en de 3e prijs, een 10-badenkaart voor 
Vera Ossel. 

Controles in het park
Zoals reeds eerder gemeld, wordt er streng 
gecontroleerd op het naleven van de regels van 
het Duinpark. In de 1e week na de opening van 
het park zijn twintig hondenbezitters bekeurd voor 
het niet opruimen van de hondenpoep of het niet 
aangelijnd houden van de hond. Voor het fi etsen 
in het park kregen 15 mensen een bekeuring. De 
politiecontroles worden in heel Zee- en Duinwijk 
aangescherpt.

Winnaars bekend quiz Duinpark

Foto: Wethouder Arjen Verkaik en dhr. P. van de Meerakker, alg. directeur Zeehaven IJmuiden N.V

Foto: de Jutter/de Hofgeest
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BEKENDMAKING

De raad van de gemeente Velsen heeft in zijn vergadering van 12 juni 
2008 besloten om de Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Velsen te wijzigen in die zin dat: 

- in hoofdstuk 4, afdeling 1 over Geluid- en lichthinder de artikelen 4.1.1 
tot en met 4.1.4 zijn vervangen.

Een en ander is het gevolg van de intrekking van het Besluit horeca-, 
sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer per 1 januari 2008 en het 
gelijktijdig in werking treden van het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Dit Activiteitenbesluit kent een soortgelijke vrijstellingsregeling voor 
incidentele activiteiten in bijvoorbeeld horecabedrijven (maximaal 12x 

per jaar) als het oude besluit, maar het besluit ziet ook toe op andere 
bedrijven.
De gewijzigde artikelen maken het ook mogelijk dat Burgemeester en 
Wethouders ten aanzien van een incidentele festiviteit nadere regels 
vaststellen ter voorkoming of beperking van geluidhinder tijdens zo’n 
festiviteit.

Dit laatste kan overigens ook ten aanzien van een door het college 
aangewezen collectieve festiviteit.

De verordening treedt op 27 juni 2008 in werking.
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

GEMEENTEGIDS

Gemeente Velsen laat haar gemeentegids, die in oktober van dit jaar 
uitkomt, verzorgen door FMR Producties uit Den Helder. Heeft u ver-
anderingen of aanvullingen op de nieuwe gemeentegids, neemt u dan 
contact op met FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, tel. 
(0223) 66 10 69, fax (0223) 66 10 54, e-mail: sandra@fmrproducties.nl.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het 
adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal 
daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.
Het betreft de volgende personen: 
Angelova A.A. Geb. 25-04-1967 Kramer E.T.M. Geb. 01-12-1977
Bouhamou K. Geb. 09-10-1982 Nohar L.D. Geb. 23-10-1986
Haitjema J. Geb. 28-06-1977 Penning M. Geb. 01-12-1974
Harteveld W.K.E. Geb. 24-12-1961 Sakowicz M. Geb. 27-01-1987
Heijst van C.J. Geb. 20-04-1950 Salifou R. Geb. 06-07-1973
Heijst van S. Geb. 21-08-1952 Tauwnaar H.C. Geb. 15-04-1963
Heijt W.W.M. Geb. 05-06-1975 Wijker P. Geb. 23-11-1974

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Algemene en Burgerzaken, 
tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (electronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de vol-
gende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening
kapvergunning

Wijnoldy Daniëlslaan 40 1 zeeden 24 juni 2008 
Minister van Houtenlaan 9 1 den 24 juni 2008 
Wüstelaan 39 2 esdoorns 24 juni 2008 
P.C. Hooftlaan 57 1 naaldboom 24 juni 2008 
Hagelingerweg 64 1 den 24 juni 2008

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, 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, 
tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-158-2008 Driehuizerkerkweg 282 te Driehuis; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning 
BP-159-2008 Grote Buitendijk 266 te Velserbroek; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-160-2008 Bloemendaalsestraatweg 143 te Santpoort-Zuid; het 

maken van een dakterras incl. trap en het veranderen 
van een garage

BP-161-2008 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het restaureren en intern ver-
bouwen van een rijksmonument (voormalig filtergebouw)

BP-162-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het oprichten van 
een bedrijfsgebouw (4C)

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

BOUWAANVRAAGFASE 1

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-7-2008 Boterdijkweg 1 te Velserbroek; het oprichten van een 

bedrijfsgebouw
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-201-2008 Roos en Beeklaan 40 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een erker en het ver-
anderen van de achtergevel

BL-202-2008 Burgemeester Weertsplantsoen 2 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BL-203-2008 Galvanistraat 10 te IJmuiden; het legaliseren van een 
erfafscheiding (groendrager)

BL-204-2008 L. Springerstraat 32 te Velserbroek; het veranderen van 
een erfafscheiding(zijkant)

BL-205-2008 Platbodem 94 te Velserbroek; het plaatsen van een dak-
kapel (achtergevel)

BL-206-2008 Stelling 36 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
BL-207-2008 Wieringer Aak 55 te Velserbroek; het plaatsen van 2 dak-

kapellen (achtergevel)
BL-208-2008 Groot Helmduin 16 IJmuiden het plaatsen van 2 dakkapel-

len (voor- en achtergevel)
BL-209-2008 Kievitlaan 2 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning (uitbouw en garage)
BL-210-2008 Gildenlaan 10 te Velsen-Noord; het veranderen en ver-

groten van een berging(achterzijde)

BL-211-2008 Clippenberg Bastion 1 te Velserbroek; het plaatsen van 
een overkapping

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

ONTWERP VRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-136-2008 Stelling 25 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging, 

een houtopslag, een garage en een erfafscheiding 
BP-18-2008 Wijkerstraatweg 249 te Velsen-Noord; het veranderen van 

een showroom/kantoor in 2 appartementen
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 27 juni t/m 7 augustus 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

ONTWERP VRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BP-83-2008 Moerbergplantsoen en Gijzenvelt ong. te IJmuiden; het 

oprichten van een ketenpark (tijdelijk) 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 27 juni t/m 7 augustus 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPBESLUIT MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
monumentenvergunning te verlenen voor:
MO-1-2008 Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het verrichten van 

onderhoudswerkzaamheden
MO-3-2008 Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; het vervangen van 

de dakpannen
Conform het bepaalde in artikel 14a van de Woningwet liggen de stuk-
ken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 27 juni t/m 7 augustus 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestem-
mingsplanregels, het is wenselijk medewerking te verlenen door mid-
del van een vrijstellingsprocedure, de stukken liggen bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering van 27 juni t/m 10 juli 2008 ter inzage.
BP-84-2008 Meeuwenlaan 33 te IJmuiden; het veranderen en vergro-

ten van een woning met een dakopbouw
BP-88-2008 Acaciastraat 15 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publica-
tie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor: 
BL-81-2008 Jagtlustlaan 5 te Santpoort-Zuid; het veranderen en ver-

groten van een woning met een erker en een dakkapel
BL-121-2008 Kieftendellaan 57 te Santpoort-Noord; het veranderen 

van de achtergevel van een woning
BL-153-2008 Kanaalstraat 214 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw (entree aan de zijgevel)
BL-154-2008 Waterlobelia 7 te Velserbroek; het plaatsen van een dak-

kapel (voorgevel)
BL-161-2008 Tjalk 2 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel 

(achtergevel) en het oprichten van een berging
BL-162-2008 Swoerkamp 16 te Velserbroek; het plaatsen van 2 dak-

kapellen (voor- en achtergevel)
BL-168-2008 Grote Buitendijk 86 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel op de tweede verdieping (achterzijde)
BP-21-2008 Hoofdstraat 270 te Santpoort-Noord; het oprichten van 

een paviljoen tuinhuis
BP-128-2008 Oude Pontweg 184 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

woonwagen
BP-129-2008 Oude Pontweg 186 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-56-2008 Lange Nieuwstraat 375 te IJmuiden; het verwijderen van 

diverse asbesthoudende materialen
SL-57-2008 De Ticht 1 t/m 65 en Meershoef 1 t/m 59 te Velsen-Zuid; 

het verwijderen van asbesthoudende beplating
SL-59-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het verwijderen van 

asbesthoudend leidingwerk bij KF 1 en KF2 (2A en 2F)
SL-61-2008 Plein 1945 60 te IJmuiden; het verwijderen van asbest-

houdend materiaal
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)

DANCE VALLEY 2008

Met inachtneming van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) maakt de Burgemeester van Velsen bekend dat hij op grond van 
artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 
onder voorwaarden de vergunning heeft verleend aan Dance Valley B.V. 
voor het houden van een dance-festival op zaterdag 12 juli 2008 in het 
Recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid.
De vergunning ligt ter inzage vanaf 27 juni tot en met 10 juli 2008 bij 
de receptie van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen op grond van 
artikel 7:1, lid 1, sub d Awb gedurende drie weken na deze publicatie beroep 
instellen bij de Rechtbank Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL  IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

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

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

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
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur 

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 9.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 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

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 bestuurs-
secretariaat , telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.

Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, brandweer en 

rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

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

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-
masten en projecten KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden 
tot wethouder Margo Bokking

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, publieksdienstverlening, milieu en project Forteiland 
kunt u zich wenden tot wethouder Carel Ockeloen

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, coördinatie 
integraal vergunningenbeleid, openbare werken (incl. reiniging), ver-
keer 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, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en 
project Kustvisie kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

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

Te koop:
Geschikt voor Orionweg, 1 gas-
haard Dru 100,-, lamellen 
woonkomer 350,-, tezamen 
slaapkamer. Tel: 0255-510708
Te koop:
D. fiets 3 versn. 60,-, j. fiets 
8/12 jr. 50,-, m. fiets 50,-. 
Tel: 0255-538021

Te koop:
Z.g.a.n. moderne elctr. naai-
mach. privileg met 17 program-
ma’s met Duitse gebr. aanw. 
100% 65,-. Tel: 023-5361717
Te koop:
Modern 2- en 3 zitsbank, 
grijze bekleding 125,-. 
Tel: 0255-512705

Te koop:
Brabantse plattebuiskachel 
type 5 AG met tegeltjes aan de 
zijkant 150,-, Beckers gaskachel 
60,-. Tel: 0255-536031
Te koop:
Omafiets 70,-, herenfiets 60,-, 
lage instapfiets 100,-, 7 versn. 
fiets 60,-. Tel: 023-5378129

Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges, 
voor mijn verzameling. Geen 
in- en verkoop. Mijn dank is 
groot. Tel: 0255-535400
Te koop:
Zacht groen lederen bankstel
i.g.st. 2 x 2 zits 75,-.
 Tel: 023-5384262

Te koop:
Skottelbraai 25,-, ova-
le inkl. campingtafel 20,-, op-
vouwbaar campingkast-
je 20,-. Tel: 023-5272671
Gevraagd:
accordeon oud of defect, 
haal ik gratis op voor on-
ze hobby. Tel: 023-639828

Te koop:
Hometrainerfiets km start 
stuk 25,-, tv, 62 beeldb. met 
afst. bed. goed spelend 25,-, 
Aristona. Tel: 023-5372140
Gevraagd:
Accordeon oud of defect, 
haal ik gratis op voor on-
ze hobby. Tel: 023-5639828

Gevraagd:
Wie heeft er nog een babybox 
staan, moet wel stevig zijn voor 
bij opa en oma, liefst in lichte 
kleur. Tel: 0251-217771
Te koop:
Chaisse lonque org. Italiaans 
desing. Slechts 25,-, werkelijk 
te geef. Tel: 0255-541457

Te koop:
Kinderfiets 13” met zijwielen 
30,-, combi kinderwagen, 
Wuinny in prima staat 
100,-. Tel: 023-5398235
Te koop:
Oude barometer in de vorm van 
propeller, lang 47 cm, werkt 
prima 10,-. Tel: 023-5368245
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Drs. Harry Schram houdt een voor-
dracht in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Thema: Opstanding? 
Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Zomermarkt in de Cronjéstraat in 
Haarlem-Noord. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Boerenmarkt ‘Landelijk Leven’ 
bij Boerderij Zorgvrij, Genieweg Vel-
sen-Zuid (Spaarnwoude) Van 11.00 
tot 16.00 uur.
Jubileumviering bij Terrasvogels 
IJmuiden van 12.00 tot 15.00 uur. 
Om 16.00 uur speelt het Nederlands 
Olympisch Team dat zich voorbe-
reidt op Peking. Melden (in sport-
kleding) aan de poort van de Elta in 
Santpoort-Zuid.
Expositie kunstenaar Ad van Luijk 
uit Haarlem in de Stompe Toren in 
Spaarnwoude. Geopend van 12.00 
tot 16.30 uur.
Puzzelfietstocht. Vertrek kantine 
Groenelaantje in Santpoort-Noord 
om 14.00 uur. Kosten 1,50.
Mee op historische zwijnenjacht. 
Vertrek 14.00 uur bij De Zandwaaier, 
Zeeweg in Overveen. Geschikt voor 
kinderen van 8 tot 14 jaar. Kosten 
7,50. Aanmelden verplicht via 023-
5411129 of www.npzk.nl.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Silk. 
14.15: No Country For Old Men. 
16.30: It’s hard to be Nice. 16.45: 
Tricks. 19.00: Silk. 19.30: Tricks. 
21.15: It’s hard to be Nice. 21.30: 
Tropa de Elite.
Wijding nieuwe bisschop dr. Dirk 
Jan Schoon van Haarlem in de ‘ou-
de’ Bavo, Grote Markt in Haarlem. 
Aanvang 14.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: Blaudzun. Aanvang 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 30 juni

Contactkring Dementie regio 
IJmond organiseert van 10.00 tot 
12.00 uur een bijeenkomst in De 
Slof, Tijntje Kemphaanstraat 37 in 
Beverwijk.
Filmmiddag bij Steunpunt voor ou-
deren, van Oosten de Bryunstraat 60 
Haarlem. Film ‘Zwartboek’. Aanvang 
14.00 uur. Toegang 2,-.
Voetvolleybaltoernooi in de Bloe-
menbuurt in Velserbroek (‘t As-
falt, Zwanenbloembocht). Aanvang 
19.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Silk. 
19.30: Tricks. 21.15: It’s hard to be 
Nice. 21.30: Tropa de Elite.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Battles. Aanvang 
20.30 uur. Toegang 12,-.

Dinsdag 1 juli

Filmschuur Haarlem: 19.00: Silk. 
19.30: Tricks. 21.15: It’s hard to be 
Nice. 21.30: Tropa de Elite.
Zomerbridge bij Bridgevereniging 
Velsen, gebouw Velserhooft Sant-
poort-Noord. Aanvang 19.30 uur. 
Kosten 5,-.
Stadsorgelconcert met Marcel 
Verheggen in de Grote of St. Bavo-
kerk, Oude Groenmarkt Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 2 juli 

Wandelen vanuit het Steunpunt 
voor Ouderen. 10.00 uur verzame-
len bij het Steunpunt, van Oosten de 
Bryunstraat 60 Haarlem. 
Filmschuur Haarlem: 14.30: It’s 
hard to be Nice. 14.45: Tricks. 16.45: 
Silk. 17.00: No Country For Old Men. 
19.00: Silk. 19.30: Tricks. 21.15: It’s 
hard to be Nice. 21.30: Tropa de Eli-
te.
Rondleiding langs de bunkers 
van kustbatterij Heerenduin Wi-
derstandsnest 81 WN81. Aanvang 
19.00 uur. Kosten 6,-.
Optreden Felison Brass en de 
Schotse brassband Perthshire Brass 
bij Paviljoen Noordzee IJmuider 
strand. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

Donderdag 3 juli

Nieuwe expositie van José Maria 
van Schoor in de Coffee Corner in 
het Velserhof in IJmuiden.
Inloopochtend voor vrouwen met 
borstkanker in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid, gasthuiszaal kant 
A. Van 10.00 tot 11.30 uur.
Shoot Out-evenement voor de 
jeugd van 9 tot 12 jaar uit Velser-
broek. Evenement wordt gehouden 
bij de Westbroekplas in Velserbroek. 
Deelname gratis. Van 11.00 tot 12.30 
uur.
Gildewandeling met Jan van Noort. 
Vanaf het Station Haarlem gaat hij 
via de Bolwerken richting het Kle-
verpark en Santpoorterplein. Onder-
weg vertelt hij u over de geschiede-
nis van deze buurt. Vertrek 14.00 uur 
kaartjeshal Station.
Oerpoppenhuis maken om 14.00 
uur bij duincentrum De Zandwaai-
er, Zeeweg Overveen. Kosten 1,50. 
Aanmelden verplicht via www.npzk.
nl of 023-5411129. (niet op maan-
dag)
Stadsorgelconcert met Masato 
Suzuki (Japan). Grote of St. Bavo-
kerk, Oude Groenmarkt Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal: Death Angel. Aanvang 
20.30 uur. Toegang 14,-. Café: Sole. 
Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 26 juni

Workshop ‘Stekken’ in Natuur- 
en Milieucentrum Ter Kleef. Work-
shop vindt plaats in de kassen van 
de Stadskweektuin, Kleverlaan 9 
Haarlem. Aanvang 13.00 uur. Kos-
ten 15,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Silk. 
19.30: Tricks. 21.15: It’s hard to be 
Nice. 21.30: Tropa de elite.

Vrijdag 27 juni

Dagkaart winnen bij prijsvraag 
NS. Om 14.00 uur zal op station 
Haarlem onthuld worden wat zich in 
de twee meter hoge gele doos met 
een vraagteken bevindt. Erik Sig-
ger, directeur van NS Tickets & Ser-
vice komt hiervoor hoogst persoon-
lijk naar Haarlem. U kunt hieraan 
meedoen en eerste klas dagkaarten 
winnen.
Filmschuur Haarlem: 16.30: Silk. 
17.00: No Country For Old Men. 
19.00: Silk. 19.30: Tricks. 21.15: It’s 
har to be Nice. 21.30: Tropa de Elite.
ROC Nova College Schaaktoer-
nooi locatie Zijlweg 203 (hoek 
Randweg). Het toernooi duurt tot en 
met 29 juni. Om 19.15 uur wordt het 
toernooi geopend.
Swingsteesjun Feestje. Van 20.00 
tot 01.00 uur Station Haarlem, 
Wachtkamer 2e klasse, Perron 3a. 
Toegang 7,- tot 21.00 uur, daarna 
9,-.
Het Groot Niet Te Vermijden in 
Openluchttheater Bloemendaal. Zij 
spelen de nieuwe hitshow ‘Take Ten’. 
Aanvang 20.30 uur.
Eetcafé Dinges, Kennemerlaan 
IJmuiden. Live optreden suprise DJ. 
Aanvang 22.00 uur. De toegang is 
gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Beide zalen: Girls Love DJ’s. 23.00 
- 04.00 uur. Toegang 14,-/16,- vanaf 
18 jaar. Café: Viva l’American Death 
Ray. 23.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 28 juni

Vlooienmarkt, Plein 1945 IJmui-
den. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Welvaartsmarkt De Roestige Pot, 
Eenhoornstraat 4 IJmuiden. Van 
09.30 tot 13.00 uur. Solidariteitmarkt 
van 09.00 tot 13.00 uur.
Huttenbouw 2008 van start voor 
kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Tus-
sen 10.00 en 16.30 uur kan er getim-
merd worden. Kosten 1,50 dagkaart, 
7,50 weekkaart. Informatie: buurt-
huis de Dwarsligger.
Strandbibliotheek opent op spec-
taculaire en luidruchtige wijze haar 
deuren op de Kennemerboulevard 
in IJmuiden aan Zee.
Vlinders in de duinen. Excursie 
vertrekt 12.00 uur bij de balie van 
duincentrum De Zandwaaier, Zee-
weg in Overveen. Aanmelden via 
023-5411129 of www.npzk.nl. Kos-
ten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Vrouwenkoor Hoor Haar in de 
Grote of St. Bavokerk, Grote Markt 
in Haarlem. Van 13.15 tot 13.45 uur. 
Toegang tot de kerk kost 2,-.
Open middag bij Aditi, Rijpstraat 1a 
IJmuiden. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: It’s 
hard to be Nice. 14.45: Tricks. 16.45: 
Silk. 17.00: Tropa de Elite. 19.00: Silk. 
19.30: Tricks. 21.15: It’s hard to be 
Nice. 21.30: Tropa de Elite.
Zomer in de Zaanen in het Zaa-
nenpark Haarlem-Noord. Van 15.30 
tot 22.30 uur. Er zijn allerlei (gratis) 
activiteiten voor jong en oud.
Opening Quantumvis IV in RC de 
Ruimte, J.P. Coenstraat 51-55 om 
17.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Uriah Heep. Aan-
vang 19.30 uur. Toegang 28,-. 23.00 
- 04.00 uur Electric Trash. Toegang 
15,- vanaf 18 jaar.
Kienavond in Hof van Eden, Mui-
derslotweg 222A Haarlem-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Orgelconcert door Martin Mans in 
de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Salsa Station Haarlem, perron 3a, 
wachtkamer 2e klasse. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Toegang 5,-, proefles en 
workshop gevorderden. Beginners 
20.00 uur. Gevorderden 20.30 tot 
21.00 uur.
Swingsteesjun Dance Classics. 
Van 20.00 tot 01.00 uur Station 
Haarlem, Wachtkamer 2e klasse, 
Perron 3a. Toegang 7,- tot 21.00 uur, 
daarna 9,-.
Concert Sundeight in de Evange-
lische-Lutherse Kerk, Witte Heren-
straat 22 Haarlem. Aanvang 20.15 
uur. Toegang 5,-.
Lichtfabriek, Minckelersweg 2 
Haarlem: De man zonder schaduw, 
James Nidecker, Becks & Tino en 
Georgio. Van 22.00 tot 04.00 uur. 
Toegang 9,- voorverkoop, 12,- aan 
de deur vanaf 18 jaar.

Dagkaart te winnen bij prijsvraag
Service NS op station nóg beter
Haarlem - Zoals op alle grote sta-
tions in Nederland werkt NS ook 
op Haarlem aan een steeds betere 
dienstverlening aan haar klanten. En 
de afgelopen twee jaar heeft dat ook 
tot steeds verder stijgende waarde-
ring van klanten geleid. Zo is er een 
infobalie geplaatst op het midden-
perron en worden er regelmatig ac-
tiviteiten georganiseerd om het ver-
blijf op het station te veraangena-
men en om de reiziger een welkom 
gevoel te geven.
De servicemedewerkers van NS 
Tickets&Service blijven echter op 
zoek naar manieren om nog een 
stapje extra te kunnen doen. Om 
de reiziger nog beter van dienst te 
kunnen zijn en de klanttevredenheid 
nog verder te verhogen. 
Recent is besloten een nieuw mid-
del in te zetten in de dienstverle-
ning aan klanten. Om daar aandacht 

voor te vragen is een prijsvraag uit-
geschreven. In de hal van het sta-
tion staat een twee meter hoge ge-
le doos met een vraagteken en aan-
staande vrijdag 27 juni om 14.00 uur 
zal onthuld worden wat zich in die 
doos bevindt. Erik Sigger, de direc-
teur van NS Tickets & Service, komt 
hiervoor hoogst persoonlijk naar 
Haarlem. 
Tot vrijdag 14.00 uur kan iedere ge-
bruiker van station Haarlem een po-
ging doen te raden wat er onthuld 
gaat worden. Hiervoor zijn wed-
strijdformulieren af te halen en ook 
weer in te leveren bij het loket in 
Haarlem. Onder de goede inzenders 
worden drie eerste klas dagkaarten 
verloot en om u alvast een beetje 
te helpen geeft men u de volgende 
hint: met dit middel wordt de ser-
vicemedewerker sneller, zichtbaar-
der en nu nóg hulpvaardiger!

Oproep figuranten 
voor Sinterklaasfilm
Ragio - Stichting Regionale Sinter-
klaas Promotie Films is volop bezig 
met de opnames van de nieuwe sin-
terklaasravonturenfilm ‘Sinterklaas 
en het geheim van het grote boek’. 
De film zal vanaf 9 oktober te zien 
zijn in de Nederlandse bioscopen, 
zie ook www.sinterklaasdefilm.nl. 

Zondag 6 juli tussen 12.00 uur en 
18.00 uur vinden de opnames plaats 
van de  ‘Sinterklaasintocht scene’ bij 
het gemeentehuis in Bloemendaal.
Alle kinderen die niet op vakantie 
zijn worden uitgenodigd aanwezig 
te zijn bij de opnames. 
Men is op zoek naar 700 kinderen 
en 250 ouders die in ‘een winterse 
outfit’ willen figureren in de nieuwe 
Sinterklaasfilm. 
Het wordt een groot feest met veel 

opgetrommelde zwarte pieten en 
aanwezige bekende Nederlanders 
zoals Gerard Joling, Tante Til, Inge 
Iepenburg, Gerard Cox, Tony Neef 
en vele andere.
Daarnaast zijn er speciale muziek 
optredens en zullen de pepernoten 
en ranja ook niet ontbreken. Sinter-
klaas is speciaal voor deze belang-
rijke dag op vakantie in Nederland 
en zal te paard Bloemendaal aan-
doen.
De goedheiligman zal verheugd zijn 
als er veel kinderen aanwezig zijn 
tijdens dit feest. De intocht wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
Haarlemse Sinterklaasorganisatie 
Stichting SiSint. 

Wil je er bij zijn meld je dan aan via 
figuratie@sinterklaasdefilm.nl.

Auto tegen lantaarnpaal
Santpoort - Door de regen was het wegdek vorige week donderdag wat 
gladder geworden. De bestuurster van deze Peugeot nam de bocht op de 
A208 bij afslag Santpoort iets te enthousiast, raakte van het wegdek en 
knalde tegen een lantaarnpaal.
Gelukkig kon de dame van deze thuiskapster-auto op eigen kracht het 
voertuig verlaten. Ze werd door de gealarmeerde ambulance onderzocht op 
eventuele verwondingen. 
Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen. (foto: 
Michel van Bergen)

Zwangerschapstraining 
en -coaching
Haarlem/Velsen - Zwanger-
schapsgym van het Servicepaspoort 
is een cursus training en coaching 
vóór en na de bevalling. 
De cursus bestaat uit vijftien bijeen-
komsten. In negen lessen trainen de 
aanstaande moeders de lichamelij-
ke conditie en krijgen zij informatie 
over de verschillende manieren van 
bevallen, het opvangen van weeën, 
ademhalings- en ontspanningsoe-
feningen. Er wordt ook een partner-
avond georganiseerd. Enkele weken 
na de bevalling wordt in zes avon-
den gewerkt aan herstel van de li-
chamelijke conditie en worden ui-
teraard ook de ervaringen uitgewis-

seld. Leden van het Servicepaspoort 
krijgen korting. Er zijn nog enkele 
plaatsen voor de cursus die op 14 
juli start in IJmuiden. Bent u op dat 
moment ongeveer 28 weken zwan-
ger, dan kunt u zich nog aanmel-
den. 
Nieuw bij het Servicepaspoort is het 
thema ‘gezonde voeding tijdens en 
na de zwangerschap.
Eind augustus kan deze thema-
avond bijgewoond worden in Heem-
stede. Voor meer informatie en/of 
aanmelding kunt u bellen naar het 
Servicepaspoort: telefoon 023-8918 
440 of ga naar www.servicepas-
poort.nl

Vanaf links: Cees Kat van golfbaan Spaarnwoude, medewerker Robin Pla-
to, Bert van Pel van KennemerJob.nl, vakantiekracht Michiel de Jong en Frits 
Raadsheer van Kennemerland Pers

Regio - ,,Steeds meer werkge-
vers, die op zoek zijn naar ge-
schikt personeel, hebben de 
voordelen van KennemerJob le-
ren kennen. En steeds vaker krij-
gen wij te horen hoe goed het 
concept werkt waarbij een vaca-
ture op meerdere manieren on-
der de aandacht wordt gebracht 
van duizenden belangstellen-
den.” 

Aan het woord is Frits Raadsheer, 
een van de initiatiefnemers van 
KennemerJob en directeur van Ken-
nemerland Pers. Wie een vacatu-
re plaatst bij KennemerJob kan ze-
ker zijn van een uitgestrekt bereik. 
Want de advertentie verschijnt niet 
alleen op de website KennemerJob.
nl, maar wordt bovendien geplaatst 
in een groot aantal lokale en regio-
nale kranten. 
,,De vacature wordt gelezen in 

136.000 huishoudens in de gehele 
regio”, vervolgt Bert van Pel die de 
internetsite beheert. ,,Nu Kenne-
merJob enige tijd actief is, krijgen 
wij steeds meer geluiden van adver-
teerders te horen dat deze formule 
uitstekend werkt. Golfbaan Spaarn-
woude was bijvoorbeeld op zoek 
naar vakantiekrachten en binnen 
korte tijd stroomden vele reacties 
binnen. Daaruit kunnen wij boven-
dien opmaken dat de lokale kran-
ten ook goed door jongeren gelezen 
worden, in tegenstelling tot wat wel 
eens wordt beweerd. Uiteindelijk 
zijn Robin Plato en Michiel de Jong 
als beste uit de bus gekomen.”
Een advertentie die verschijnt in 
acht verschillende edities kan al 
vanaf 210,00 euro, exclusief BTW. 
Voor adverteren op de site betaalt 
men 99,00 euro voor 100 dagen. 
Bel voor meer informatie 0255-
533900 of mail verkoop@jutter.nl

KennemerJob multifunctioneel
Op zoek naar personeel?

Study Consultancy gaat met examentraining en de combinatie naar sport ver-
der dan alleen huiswerkbegeleiding en bijles

Succesvol jaar Study Consultancy
Examentraining goede voor-
bereiding op eindexamen
Velserbroek - Study Consultancy 
heeft weer een succesvol schooljaar 
achter de rug. Naast de huiswerk-
begeleiding en bijlessen, heeft het 
instituut de examentrainingen geïn-
troduceerd.
Deze trainingen-op-maat, gegeven 
door verschillende docenten en stu-
denten, bleken voor leerlingen van 
de middelbare school een prima 
voorbereiding op hun eindexamen. 

Coördinator Doutsen Brunner van 
Study Consultancy is trots op de re-
sultaten. ,,Van de ruim twintig leer-
lingen die deelgenomen hebben 
aan de verschillende examentrai-
ningen is bijna iedereen geslaagd. 
Slechts één leerling heeft een her-
examen. We zijn daarom zeker van 
plan om volgend jaar een vervolg te 
geven aan deze trainingen.’’
Manon Broekman uit Velserbroek 
ging drie jaar lang elke maandag, 
woensdag en vrijdag naar de huis-
werkklas van Study Consultancy,: 
,,Ik heb er veel aan gehad’’, vertelt 
Manon. ,,Ik heb er zelfs aan te dan-
ken dat ik in de brugklas over ben 
gegaan. Thuis had ik veel moeite om 
mijn huiswerk te maken. Maar in de 
huiswerkklas was ik anderhalf uur 

lang geconcentreerd bezig. Dat gold 
ook voor de andere aanwezige leer-
lingen, maar evengoed was het al-
tijd gezellig en werden er op zijn tijd 
ook grapjes gemaakt.’’ Manon is erg 
tevreden over de begeleiding die zij 
in die drie jaar heeft gehad. Mede 
dankzij Study Consultancy heeft zij 
haar Vmbo-tl-opleiding nu met suc-
ces afgerond.
Het nog steeds groeiende insti-
tuut wil zijn activiteiten in het nieu-
we schooljaar verder uitbreiden. Zo 
komt er een samenwerking met Ben 
Rietdijk Sport. 
Deze bekende en grote sportschool 
verhuist binnenkort naar een nieuw, 
groot pand aan de Zadelmaker-
straat. Dit is vlak bij de vestiging van 
Study Consultancy en maakt het 
mede daarom mogelijk om de com-
binatie sporten - huiswerkbegelei-
ding aan te bieden. 
Zowel de topsporters die bij Ben 
Rietdijk trainen en soms van ver ko-
men, als alle andere leden van zijn 
sportschool kunnen hiervan gebruik 
maken.
De inschrijving voor het nieuwe 
schooljaar is alweer gestart. Voor 
meer informatie, bel 023 539 2664 
of kijk op www.studyconsultancy.nl
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Stichting Charitatieve Doelen
Mooie opbrengst Culinair 
Midzomernachtgala
Santpoort - De eerste activiteit 
van de Stichting Charitatieve Doe-
len Duin & Kruidberg heeft 150.000 
euro opgeleverd. Dit bedrag komt 
geheel ten gunste aan de Stichting 
Time Out Kamers van het VU Me-
disch Centrum. De doelstelling van 
deze Stichting is de opvang en be-
geleiding van familie van kankerpa-
tiënten die in het VU Medisch Cen-
trum worden behandeld. 
Dit grote bedrag werd bij elkaar 
gebracht met de opbrengst van de 
verkoop van tafels voor het culinai-
re Midzomernachtgala, donaties, 
sponsoring en een veiling onder de 
bezielende leiding van Max Hemel-
raad van Sotheby’s.
Het Midzomernacht galaprogram-
ma werd geopend met licht klassie-
ke pianomuziek met concertpianist  
Joost van der Meent aan de vleugel. 
Hij begeleidde tevens Marjon Lam-

briks, die speciaal voor dit benefiet-
gala overkwam uit Monaco. Omdat 
haar optreden precies in de pauze 
viel van de voetbalwedstrijd Neder-
land-Rusland, beloofde zij de gas-
ten dat zij zou proberen drie liedjes 
in 15 minuten te zingen waarop een 
daverend gelach en applaus volgde. 
Inmiddels zorgde, achter de scher-
men, de voltallige keukenbrigade 
onder leiding van Meesterchef Alain 
Alders voor een uitermate smaakvol 
culinair diner.
Voorafgaand aan de veiling vertelde 
Maya Meijer-Bergmans, co-voorzit-
ter van de Stichting Time Out Ka-
mers overs de opzet hiervan. 
Gezien het behaalde resultaat zal 
het Culinaire Midzomernachtgala 
op Duin&Kruidberg volgend jaar ze-
ker een vervolg krijgen.
Voor meer informatie; Tessa de Jong, 
023 5121800.

Geweldig strandfeest mensen-
met verstandelijke beperking
IJmuiden aan Zee – Volgens orga-
nisator  Piet Dekker is het alweer de 
tiende keer dat hij dat feest organi-
seert, maar zeker weten doet hij het 
niet. 
Traditie getrouw werd het feest weer 
gehouden in strandpaviljoen Noord-
zee, waarvan eigenaar Frans Koks 
tevens een van de sponsoren is. Ie-
dereen  was het er over eens dat het 
weer een uitbundig feest was. 
Een van de hoogtepunten was na-
tuurlijk weer de jaarlijkse play-
back show. Vol overgave werden de 
meeste nummers ten tonele gevoerd 
en de algemene indruk was, dar er 
bar veel talent aanwezig was.

Paul Kuyper en Inge Starink, lera-
ren van de naschoolse vorming wa-
ren zwaar onder de indruk van dat-

gene wat hun leerlingen ten tonele 
voerden. 
Daarnaast waren er woorden van lof 
voor de organisatie en natuurlijk de 
sponsoren.
Zeehaven IJmuiden, Slager Groe-
nendaal weer met lekkere hapjes, 
paviljoenhouder Frans koks, Lina 
Uiterwijk Winkel die de muziekap-
paratuur verzorgde en natuurlijk 
Frans Zeilmaker, die voor de vrolijke 
muzikale noot zorgde.
Bij de playback show ging het wel 
degelijk om de door Piet Dekker 
beschikbaar gestelde prijzen. Na 
lang en stevig overleg ging de eer-
ste prijs dan toch naar de trotse Rob 
Seegers. 
Opmerking van een van de deelne-
mers, ‘Ziezo, we kunnen er weer een 
jaartje tegen.’ 

Fietspuzzeltocht
Santpoort-Noord - Zondag 29 ju-
ni is er fietspuzzeltocht bij de VTV 
IJmond. deelname kost 1,50 eu-
ro. Er wordt gestart bij kantine van 
de volkstuin, om 14.00 uur aan het 
Groenelaantje in Santpoort-Noord. 
Lekker door de natuur genieten en 
de omgeving zien van uit een ander 
oogpunt. Opgeven kan via telefoon 
06-23334208, tulptrofee@quicknet.
nl of op de dag vanaf 13.15 uur voor 
vertrek. Duur van de tocht ander-
half uur er wordt gestart om de 3 
minuten.

Iris en Eva zoeken in de bak met oorbellen

Leuke jaarmarkt op
Kennemerlaan
IJmuiden – Afgelopen zaterdag was 
er weer een leuke jaarmarkt aan de 
Kennemerlaan, die druk bezocht 
werd en waar allerlei leuke kramen 
met aanbiedingen stonden.
Bij het Keukenhuis konden heerlij-
ke hapjes geproefd worden en de 
Kennemerlaantjes van bakker Key-
zers vlogen zowat de kraam uit. Bij 
modezaak Jacky Heart profiteren 
veel dames van de aanbiedingen, 
er wordt druk gepast. Veel oud-Hol-
landse beroepen waren er te zien, 
zoals klompen maken, kantklossen 
en manden vlechten. Dit laatste doet 
Jan Kelders, die daarvoor helemaal 
uit het Brabantse Veldhoven kwam. 
Hij is er voor de eerste keer bij. ,,Ik 
vind dit een leuke markt, er was veel 
belangstelling. Ik kom hier volgend 
jaar graag terug’’, zegt hij. Gerdie 
Ras uit IJmuiden staat bij de kraam 
van Het Kleine Oosten, die alle beel-
den voor weggeefprijsjes verkoopt. 
Ze stoppen met de verkoop daarvan 
en gaan helemaal over op de mas-
sage. ,,Veel heeft te maken met de 
juiste ademhaling’’, zegt Mila. ,,De 
Westerse mens ademt te hoog, je 
moet vanuit de buik ademhalen, dan 
kun je alles aan. Mijn moeder krijgt 
veel jonge mensen in de praktijk 
waarvan de nek en schouders vast-
zitten. Allemaal stress.’’ Gerdie is op 

zoek naar een passend cadeau voor 
een jarige vriendin en wil de beteke-
nis van een bepaald Boeddhabeeld 
weten. ,,Deze staat voor inzicht en 
vrijheid’’, weet Mila. ,,Ja, dat past wel 
bij mijn vriendin’’, besluit Gerdie.
Iris en Eva staan te zoeken in een 
bak  met goedkope oorbellen. Ze 
hebben geld van oma gekregen en 
mogen dat naar eigen inzicht beste-
den. ,,Jouw geld is al op omdat je 
touwtje wilde trekken’’, helpt moe-
der Eva herinneren. ,,Maar toen wist 
ik nog niet dat ze hier zulke leuke 
oorbellen hadden’’, zegt het meis-
je. Veel belangstelling is er voor de 
glazen sieraden van de Haarlemse 
Doris Kruizenga. In een hoekje lig-
gen wat sieraden van kunststof. ,,Ik 
ben één keer vreemd gegaan’’, lacht 
Doris. En wie het slenteren langs 
de kramen zat is, strijkt op een ter-
rasje neer. Bij café De Brug voor de 
deur is het druk en ook bij Seasons 
en Cheers is het goed toeven op het 
grote terras. Bij café ’t Centrum voor 
de deur laten de Soulbrothers tij-
dens van weleer herleven. De men-
sen staat er te swingen op soulmu-
ziek uit de jaren 70. Het duo bestaat 
uit twee zangers, die zwagers van 
elkaar zijn. Soulbrothers in law is 
dus een juistere benaming. Maar ja, 
dat klinkt weer niet. (Carla Zwart)

Kookclub Quisnix kookt 
voor Dorpsfeest Driehuis
Driehuis - Kookclub Quisnix heeft zaterdag voor 300 gasten een viergan-
gendiner bereid en geserveerd tijdens Dorpsfeest Driehuis. De club en me-
dewerkers kregen luide toejuichingen tijdens het maken van bovenstaande 
foto. De Driehuizenaren werden verwend met kippensoep, kipkerriesalade, 
varkenshaassaté en tot slot een coupe ijs van het IJspaleis. Het dorpsfeest 
werd overdag zeer druk bezocht. ‘s Avonds hebben de meeste Driehuize-
naren zich thuis voor de buis geschaard voor de wedstrijd Nederland tegen 
Rusland. Dorpsfeest Driehuis heeft, net als de buurthuizen, geen toestem-
ming gekregen om de wedstrijd op groot doek te vertonen. 

Geslaagden Technisch 
College IJmuiden
IJmuiden - Bij het Technisch Col-
lege IJmuiden, onderdeel van het 
Maritiem College IJmuiden zijn dit 
schooljaar weer veel leerlingen ge-
slaagd. In de krant van vorige week 
stonden de leerlingen vermeld die 
het basis of kaderdiploma behaal-
den van het Maritiem College. Deze 
week de geslaagden van de Tech-
nisch College IJmuiden:
Motorvoertuigentechniek Basis: 
Mike  Donker, Mike  Eeltink, Mark 
van Geldorp, Tim van Henten, Ri-
cardo Hoevelaken, Dave Kooger, 
Vincent  Lenting, Patrick  Ros, Niek  
Waasdorp, Rafik  Yahyaoui en Glenn  
Zoethout. 

Bouwtechniek Timmeren Basis: 
Jimmy van Beilen, Danny de Boer, 
Jeffrey Gjertsen, Peter van Hooff, 
Niels  Kats, Jeroen  Kieftenbeld, Al-
varo Kinkelaar, Dennis  Kruiswijk, 
Jasminko Mandzo, Dave de Paus, 
Jelle  Prins, Lesley  Sieraad en Rick 
van Thiel.

Installatietechniek Basis: 
Stefan  Haver, Wouter Koning, Mit-
chell Koper en Rick Terluin.

Metaaltechniek Basis: 
Tony  Bleeker, Mitchell van Henten, 
Leon  Janus, Boyd van der Kammen, 
Jerry Lee Koese, Frank Dobbenga, 

Dominique van Doorneveld, Arend 
van der Plas en Nick Steenmeijer.

Motorvoertuigentechniek Kader: 
Dennis  Beenen, Duane  Borra, Ro-
nald de Graaf, Ian  Johnson, Rick  
Klauwers, Ben Koelewijn, Marlon  
Los, Sander Opdam, Aron Prins, Yor-
ben Steffens, Mareno Talsma en Yeri  
Uiterdijk. 

Bouwtechniek Timmeren Kader:
Michael de Boer, Mark van den Bos, 
Lars van Egmond, Donny Horeman, 
Remco  Knol, Sven Lanser, Ben Oor-
twijn, Delano  Post, Sven Vis en Fons  
Vogel. 

Electrotechniek Kader:
Bob Bakker, Stefan Gravemaker, 
Mitchell Harfst, Kevin Heijne, Ni-
co Hogervorst, Tim van Huisstede, 
Mark Kaandorp, Mike van Loon, 
Wesley  Schuurman, Paul van der 
Stel en Thijs de Vries. 

Installatietechniek Kader: 
Thijs  Aardenburg, Sebastiaan Bur-
ger, Marcel  Visser en Roy Worms-
becher. 

Metaaltechniek Kader: 
Wouter - Jan Dirksen, Michel Lis-
senburg, Tony  Reitsma en Nick  
Verhagen.

Op het strand van IJmuiden
Smurfen Street Dance
IJmuiden aan Zee - Zondag 29 ju-
ni moeten kinderden, die van street 
dance houden, naar het strand van 
IJmuiden komen.
Verkleed als smurfen leren zij  de 
stoere street dance met al die 
moves zoals zij die van de TV ken-
nen. Zij kunnen hun vriendjes en 
vriendinnetjes laten zien wat ze op 
het strand geleerd hebben. 
Behalve street dance wordt er ge-
voetbald en er wordt gezongen zo-
als in het smurfen legioen. Het 
wordt een geweldige dag, vol met 
spelletjes, met spanning en plezier.  
En voor de ouders is er een ver-
rassing. Misschien swingen ze wel  
mee onder leiding van een echte 
dansleraar(es)
Het feest op het strand wordt geor-
ganiseerd en gepresenteerd door Li-
ly Vo in samenwerking met het Ten-

der College. Lily houdt zich al vanaf 
2001 bezig met educatie en ontwik-
keling van de jeugd. Zij wil kinderen 
stimuleren in hun onbevangenheid, 
creativiteit en fantasie. Ieder mens 
moet het kind in zich koesteren en 
bewaren. Lily Vo’s motto: haar in de 
wind, zon in het gezicht en geweldi-
ge muziek waar je blij en vrolijk van 
wordt. 
Het Tender College is bij iedereen 
bekend vanwege zijn sportieve suc-
cessen. Maar dat is niet het enige. 
Sociale betrokkenheid staat cen-
traal bij al hun activiteiten. Er zit-
ten geweldige street dance talen-
ten bij en ook een geweldige salsa 
leraar, Dudley. Het feest duurt va 
11.00 uur tot 13.00 uur. Deelname 
is gratis ener kunnen maximaal 70 
kinderen mee doen!. Opgave via 06-
24309411.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 5 juli wordt 
op het Kennemerplein, tegenover 
de Vomar in IJmuiden, een rom-
melmarkt gehouden van 09.00 tot 
16.00 uur. Wilt u een kraam bestel-
len? Dan kunt u bellen naar: 0255-
524491 of 0-23-5328585.

Strandbieb 
opent zaterdag
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 28 
juni opent Bibliotheek Velsen op 
luidruchtige wijze de deuren van 
het tweede seizoen van de strandbi-
bliotheek. Bibliotheek Velsen nodigt 
u en uw familie uit om deze opening 
bij te wonen. Het programma is als 
volgt: om 11.00 uur is er een muzi-
kaal optreden van Brotherhood. Om 
11.30 uur gaat de stadsdichter  op 
zoek naar de sleutel van de strand-
bibliotheek. Tussen 12.00 en 15.00 
uur kunnen de kinderen worden 
geschminkt. En om 12.00 gaat de  
strandbibliotheek echt open en kunt 
u boeken en tijdschriften lenen. Om 
13.00 uur start de workshop vliege-
ren op het vliegerstrand, die wordt 
georganiseerd door Oxygen Events. 
Om 17.00 uur gaat de strandbiblio-
theek dicht. Zie voor meer activitei-
ten www.bibliotheekvelsen.nl

Man mishandelt 
moeder
Santpoort - Politiemensen hielden 
in de nacht van vorige week don-
derdag op vrijdag omstreeks 02.30 
uur in een woning aan de Orion-
weg een 24-jarige man aan. De ver-
dachte had even daarvoor zijn moe-
der flink mishandeld. Het 55-jarige 
slachtoffer is, met verwondingen 
aan arm en hals, ter behandeling 
vervoerd naar een ziekenhuis. De 
verdachte is overgebracht naar een 
politiebureau en ingesloten.

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 kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland 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 levens-
fase. 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 Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, 
tel. 0255-514229.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@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 Gezond-
heidszorg 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, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: 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-Ken-
nemerland (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, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht 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 voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Tot 1 september is de stichting in 
verband met vakantieperiode geslo-
ten. Gedurende deze periode kunt u 
met bovenstaand telefoonnummer 
bellen (overdag) of schriftelijk via 
het bovenstaand adres.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open 
tafel is vrijdag 29 augustus. Kook-
enthousiastelingen gevraagd voor 
de open tafels.
U kunt contact opnemen met Ge-
rard Schol van het wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag, 
woensdag 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 in-
clusief drankje voor 5,50.
EK voetbal kijken op groot scherm. 
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de internet-
cursus. 
Voor informatie en kunt u contact 
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. 
Verder op alle middagen en ook in 
het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. Kosten 15,- per seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 3 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3 
middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur. Kaartverkoop start op 
2 juni van 10.00 tot 11.30 uur (werk-
dagen).

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de 
gehele week (ook zon- en feestda-
gen) te komen ontbijten.
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten 
bedragen 2,40 euro per keer. 
Gaarne wel even vooraf aan melden 
bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel: Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 4,50.
Expostitie van mevrouw A. Mei-
nema. Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is 
ten behoeve van de open tafel naar-
stig op zoek naar vrijwillige mede-
werkers die het leuk vinden een keer 
per week voor een grote groep seni-
oren te koken, te helpen bij voorbe-
reiding, uitserveren van de maaltijd 
en/of te helpen bij de afwas. 
Tevens zijn zij op zoek naar een yo-
gadocent voor het komende activi-
teitenseizoen. Eén middag per week 
op donderdag.

Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom. 
Opgeven maandagmorgen tussen 
9.00 en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
5-Daagse vakantie naar Hotel de 
Uitkijk in Zeddam. Van 8 tot 12 sep-
tember. 
Geheel verzorgd 350 euro, excl. reis- 
en annuleringsverzekering. Alleen 
nog 2 persoonskamers.

Ouderennieuws

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.
Vrijwilligers gezocht voor diverse kinderactiviteiten voor de kinderboerde-
rij, rommelmarkt, receptie/administratie en voor taalles. Voor de educatieve 
activiteiten zoeken zij een aerobicsdocenten en iemand die fietsles wilt ge-
ven aan allochtone vrouwen. Info: Jos Bisschop of Lydia Moreira tot en met 
vrijdag 4 juli en na maandag 4 augustus. In tussenliggende weken is het 
buurthuis gesloten.

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
In verband met de zomervakantie is er dit seizoen geen inloopspreekuur 
voor Ambulant Jongerenwerk. Het eerste sprrekuur na de vakantie is dins-
dag 12 augustus om 18.00 uur in het Polderhuis.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Welvaartsmarkt 
De Roestige Pot
IJmuiden - Op zaterdag 28 juni is 
er weer een welvaartsmarkt in het 
Solidariteitgebouw aan de Een-
hoornstraat 4 in IJmuiden. Ieder-
een is tussen 09.30 en 13.00 uur van 
harte welkom, niet alleen om te kij-
ken of er iets van zijn of haar gading 
is, maar ook om spullen af te geven. 
Wie goederen heeft, maar die niet 
zelf kan brengen, kan bellen met 
0255–511674 of met 023–5378213, 
dan wordt een en ander (in over-
leg) opgehaald. De totale opbrengst 
van de markt wordt afgestaan aan 
Stichting X-Y (www.xminy.nl), die 
hiermee projecten in de derde we-
reld ondersteunt. Tot ziens op de 
laatste zaterdag van de maand.

Ook Noord-Hollanders bij 
Veteranendag Den Haag
Regio - De Veteranendag in Den 
Haag bracht vorig jaar zo’n 30.000 
man publiek op de been. Dit jaar 
vindt de Veteranendag in Den Haag 
plaats op 28 juni. Maar ook in Be-
verwijk, Heemstede en Bloemendaal 
zijn op vrijdag of zaterdag activitei-
ten. Kijk voor alle bijzonderheden op 
www.veteranendag.nl
Barry Nijenhuis uit Velserbroek, 27 
jaar, werd van december 2000 tot 
juni 2001 uitgezonden naar Afrika 
voor de vredesmissie die plaatsvond 
in Ethiopië en Eritrea. Hij was daar 
werkzaam als chauffeur van de ge-
weergroep. De prioriteit in Afrika lag 
vooral bij het monitoren van de vre-
de. Wat Nijenhuis het meeste is bij-
gebleven is het land en de bevolking: 
,,De mensen waren zo dankbaar dat 
wij daar waren; als we het dorp inre-
den begonnen ze spontaan te klap-
pen, dat is toch hetgeen waar je het 
uiteindelijk voor doet.’’ Echt span-
nende momenten heeft Nijenhuis 
niet meegemaakt: ,,Wel probeerden 
ze ons uit te dagen door in de lucht 
te schieten of de weg te blokkeren.’’ 
Toen hij terug kwam van zijn missie 
kreeg hij drie maanden verlof en is 

hij meteen op vakantie gegaan naar 
de Caribische eilanden. Nijenhuis 
voelt nog steeds een bepaalde band 
met Afrika: ,,Mijn aandacht wordt 
meteen getrokken als het gebied in 
het nieuws is, ik ben dan altijd be-
nieuwd hoe het er nu aan toe gaat.’’ 
Hij ziet de missie als de mooiste pe-
riode van zijn diensttijd. ,,Ik ben trots 
op wat ik daar heb kunnen doen, tij-
dens je opleiding oefen je veel maar 
tijdens een missie kan je al je kennis 
in praktijk brengen.’’
Barry Nijenhuis heeft nog steeds 
contact met andere veteranen. Twee 
van zijn vrienden met wie hij werd 
uitgezonden ziet hij nog regelma-
tig. Veteranendag vind hij dan ook 
een mooi initiatief. ,,Het is belangrijk 
dat mensen zien dat veteranen zich 
hebben ingezet voor de vrede, niet 
alleen vroeger maar ook nu.’’ Tegen-
woordig is Nijenhuis werkzaam bij 
de brandweer waar zijn twee maten 
van de missie ook werken. Volgens 
hem komen veel dienstverlaters bij 
brandweer, politie en marechaussee 
terecht. Nijenhuis hoopt dit jaar bij 
de Veteranendag te zijn, hij hoopt 
dat hij vrij kan krijgen!

Winnaars kleurplatenactie 
Attractiepark Slagharen
Velsen - Volgende week begint de 
zomervakantie voor alle schoolkin-
deren in Velsen. Daarom komt de 
uitslag van de kleurplatenactie van 
Attractiepark Slagharen mooi op 
tijd.
De winnaars van de hoofdprijzen zijn 
Hanane van de Lange Nieuwstraat 
uit IJmuiden, 10 jaar, en Christy Kel-
derman, Lorentzstraat, IJmuiden, 4 
jaar. Zij ontvangen niet alleen vier 
toegangskaarten voor het attractie-
park, maar mogen in de souvenir-
shop aldaar een prachtig indianen-

pak uitkiezen.
Verder liggen er nog familiekaarten 
voor vier personen klaar voor Mo-
hammed van de Lange Nieuwstraat 
uit IJmuiden, voor Marloes Zwart uit 
Santpoort, Brittany Pijpersuit IJmui-
den en Chanice van der Wulp uit 
Velserbroek.
De prijzen en ingeleverde kleur-
platen kunnen tijdens kantooruren 
worden afgehaald bij de redactie 
van De Jutter en De Hofgeest aan 
Zeeweg 189-191 in IJmuiden. Alle-
maal veel plezier in Slagharen.

Olymische waterspelen bij Informatieboerderij Zorgvrij

Een sportieve zomer
op boerderij Zorgvrij
Velsern-Zuid - Informatieboerde-
rij Zorgvrij organiseert deze zomer 
Olympische waterspelen, skeeler-
speurtochten en diverse knutselac-
tiviteiten. Daarnaast zijn er twee leu-
ke tentoonstellingen voor jonge kin-
deren. De Olympische waterspelen 
bestaat uit diverse spellen als ballon 
werpen, waterbal, flesvissen, water-
happen en splashbal. De spelen zijn 
voor kinderen van 4 tot en met 12 
jaar en worden iedere zondag- en 
woensdagmiddag georganiseerd 
van 13.00 tot 14.00 uur en van 14.30 
tot 15.30 uur. De kosten zijn 4 euro 
per persoon.
Iedere dag tussen 10.00 uur en 
16.00 uur kunnen kinderen van 9 
tot en met 12 jaar meedoen aan 
een avontuurlijke skeelerspeurtocht 
(2,50 euro per persoon). De tocht is 
ongeveer 3,5 kilometer en bestaat 
uit diverse opdrachten en spelletjes. 
Kinderen moeten zelf hun skeelers 
meenemen, pols en kniebescher-
ming zijn verplicht en eventueel te 
koop bij de balie.
De jongsten kunnen alle dagen tus-
sen 13.00 uur en 16.00 uur heerlijk 
knutselen in de boerderij. Tot zondag 
13 juli kan Kris Kras de raaf worden 
gemaakt, de weken daarna wordt er 
een vrolijke vlindertak gemaakt en 
in de laatste weken van de vakantie 
kan er een sierlijke bloemenkroon 
worden gemaakt. De knutselactivi-

teiten kosten 1,50 euro per activiteit 
(zelf begeleiden).
In de boerderij zijn twee interessan-
te kindertentoonstellingen te zien. 
Bij de tentoonstelling ”Toverbo-
dem” (vanaf 16 juli) kunnen kinde-
ren praten met dieren die onder de 
grond leven. Bij ‘Appeltjes, appeltjes 
waar zijn jullie nou’ leren kinderen 
door hun zintuigen te gebruiken op 
speelse wijze van alles over het le-
ven in en rond de boerderij.
Iedere dag worden rond 16.30 uur 
de koeien gemolken en zijn de boe-
ren graag bereid om iets te vertel-
len over de boerderij of om vragen 
te beantwoorden.
Bij de boerderij is een speeltuin en 
het spinnenbos waar kinderen ein-
deloos kunnen ravotten. Rond de 
boerderij zijn diverse speurtochten 
uitgezet, bij de informatiebalie kun-
nen ze u hier meer informatie over 
geven. Het bijgelegen pannenkoe-
kenrestaurant heeft deze zomer een 
zomerpannenkoeken feestmaaltijd 
bestaande uit een pannenkoek met 
een beker limonade en een water-
ijsje toe voor 5 euro per kind.
De boerderij is in de vakantie alle 
dagen open van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Spaarnwou-
de, telefoon 023-5202828.
Zie ook www.recreatienoordhol-
land.nl.

Het team van Aditi

Open middag bij Aditi
IJmuiden - Aditi, centrum voor on-
der andere meditatie, yoga, reiki, ba-
bymassage, bekkendans, voeding-
advies, kruidenleer en vele andere 
workshops en lezingen, biedt al en-
kele jaren een stukje welzijn aan in 
IJmuiden en omstreken.
Zaterdag 28 juni is er een open mid-
dag van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Rijpstraat 1a in IJmuiden, telefoon 
0255-512391. De middag zal in het 
teken staan van balans en yoga. U 
kunt zich opgeven voor de proefles 
Yoga aan het eind van de opendag 
door Thea Veeneman.
Verder kunt u kennismaken met 
verschillende cursusleidsters en 
therapeuten. Ze geven cursussen 
en klantgerichte behandelingen, zo-
dat men weer goed in het vel komt 
te zitten en vertellen u graag wat 
u kunt verwachten van hun cursus 

of workshop. Bijvoorbeeld, medita-
tie kan een dagelijkse korte vakan-
tie zijn in een druk leven, reiki kan 
klachten verlichten en persoonlijke 
energie doen toenemen. 
Door bekkendans kunt u lichamelijk 
en geestelijk weer in balans komen.
Baby massage is een middel om een 
nog beter contact te krijgen met uw 
baby. Het geluid van klankschalen 
kan lichaam en geest weer in balans 
brengen. Balans vinden door ge-
bruik van kruiden, of een persoon-
lijk voedingsadvies behoort ook tot 
de mogelijkheden.
Nogmaals, workshops, cursussen, 
adviezen en lezingen kunnen bij-
dragen aan persoonlijke ontwikke-
ling en welbevinden. Kortom: reden 
genoeg om even langs te komen 
voor informatie of proeflessen. Zie 
ook www.centrumaditi.nl.

Flitsend flamenco
in Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Wie had gedacht dat 
het dorp Oud Velsen gehuld kon zijn 
in Spaanse sfeer? Het was een da-
verende afsluiting van het flamen-
coseizoen bij Dansschool Angela-
Danse afgelopen zaterdag.
Familie en vrienden waren opgeto-
gen om de feestelijke afsluiting van 
het dansseizoen bij te wonen. Ver-
gezeld door mooi weer kon het pu-
bliek genieten van een matinée met 
Spaanse muziek, zang en dans in de 
dansschool AngelaDanse in de To-
renstraat 5 in Velsen Zuid. Zie ook 
www.angeladanse.nl.
Het afgelopen seizoen hadden de 
cursisten hard getraind op de ver-
schillende danspatronen van Tan-
gos Flamencos en Tientos. De mu-
ziek varieerde van rustig tot drama-
tisch en opzwepend. De bijbehoren-
de handbewegingen waren lieflijk 
en ook met veel passie. En dan na-
tuurlijk het voor flamenco bekende 
voetenwerk - het was door de snel-
heid soms bijna niet te volgen! 
Het resultaat van die inspanning 
onder de bezielende leiding van le-
rares Tina Castillo Autie was zeker 
te zien. Muziekanten, danser en 

danseressen kregen dan ook een 
welverdiend, daverend applaus en 
bloemen.
Het programma werd begeleid en 
aangevuld door de muzikanten en 
dansers van flamencogroep ‘Fla-
menco con gusto’ onder de leiding 
van Tina. De groep is regelmatig 
te zien in de regio Amsterdam en 
Noord-Holland, en is met haar nieu-
we show ‘Del Corazón’ onder an-
dere op 8 en 9 oktober in het thea-
ter De Engelenbak in Amsterdam te 
zien. Na de inspanning konden de 
cursisten en publiek genieten van 
een drankje vergezeld door verschil-
lende tapas, paella en salades.
,,Helaas is het nu even zomerstop, 
maar we zien elkaar natuurlijk weer 
voor een nieuw flamencoseizoen in 
september”, aldus een van de en-
thousiaste flamencobeginners.
Het nieuwe seizoen begint op vrij-
dag, 19 september voor twee ver-
schillende niveaus: Beginners en 
Middengevorderde dansers. Het in-
schrijfformulier voor geïnteresseer-
den en meer informatie vindt u op 
de website van Tina Castillo Autie:
www.flamencocongusto.nl. 

Te veel betaald bij Lidl, 
maar geen geld terug
IJmuiden - Vanmorgen deed ik 
boodschappen bij Lidl in IJmuiden. 
Toen ik thuiskwam bleek Lidl 20 eu-
ro teveel te hebben aangeslagen. 
Dus ik met bonnetje weer terug. De 
bedrijfsleider rekende het na en gaf 
me gelijk. Ook zei hij dat de kas-
sa stuk was en dat dit al veel vaker 
was voorgekomen. Alleen, ik kreeg 
mijn geld niet terug. Hij kon niet 
zomaar mijn geld teruggeven want 
het was niet zijn winkel. 
Daarom heb ik zojuist aangifte ge-

daan wegens diefstal tegen Lidl. 
Nog contact gehad met het hoofd-
kantoor en ik moest maar een brief 
schrijven! Ik heb het werkelijk nog 
nooit zo zout gegeten. Ik krijg dus 
mijn eigen geld niet terug.
Ik hoop dat u hier wat aandacht 
aan zou willen besteden, aange-
zien het dus vaker is voorgekomen 
en Lidl er niets aan doet. Plus dat ik 
gewoon mijn geld terug wil.
 
Ramona Bleyie, IJmuiden

Ingezonden brief
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Vakantiesfeer op de 
boerenmarkt ‘Landelijk Leven’
Spaarnwoude – Kom alvast in de 
vakantiesfeer tijdens de boeren-
markt ‘Landelijk Leven’. Het midden-
plein van boerderij Zorgvrij komt op 
zondag 29 juni gezellig vol te staan 
met leuke kraampjes met biologi-
sche wijnen uit Italië en Frankrijk, 
landelijke woon – en buitenacces-
soires en kleding, Italiaanse lekker-
nijen, Franse droge worsten, chut-
neys en vinaigrette, mooie en bijzon-
dere kettingen, ruitersport artikelen 
en honing en bijenartikelen en een 
presentatie van de Mooimakerij. 

In de boerderij vind een demonstra-
tie kaas maken plaats en is er een 
kaasproeverij. Verder worden in de 
stal leren zadels op oude ambachte-
lijke wijze gemaakt en wordt er bui-
ten op de Big Green Egg gekookt.
De EK finale is deze avond en voor 
zo’n gezellige voetbalavond kan de 
bezoeker alvast lekkere dingetjes in 
huis halen. 
Dus kom van 11.00 tot 16.00 uur een 
kijkje nemen op deze unieke leuke 
boerenmarkt. Zoals gewoonlijk is de 
toegang en het parkeren gratis.

Seaport TV
Redactie IJmuider Courant 
in rubriek Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV staat deze 
week de redactie van de IJmuider 
Courant centraal. Maaike Oppen-
kamp (redactie-chef) en de redac-
teuren Bart Boele en Anneke Wijs-
man zijn de studiogasten van de 
eindredacteur Jac. Zuurbier van het 
TV-programma, die in het verleden 
voor de IJmuider Courant als jour-
nalist werkzaam was.
Inmiddels is Maaike Oppenkamp al 
een jaar redactie-chef bij de IJmui-
der Courant. Daarvoor was zij re-
dacteur van de krant, waarvan het 
redactielokaal thans grondig ver-
nieuwd en uitgebreid is. Welke zijn 
haar ervaringen in dit mannenbol-
werk? Ingegaan wordt op de loop-
baan van de redactiechef.  Zij wordt 
vergezeld door redacteur Bart Boe-
le. Hij schrijft een wekelijkse co-
lumn, die vast door alle Velser politi-
ci iedere zaterdag gelezen wordt.
Wat is het verschil tussen een co-
lumn, een verslag en een commen-
taar?
De andere redacteur, die haar chef 

vergezeld, is Anneke Wijsman. Zij 
woont alle vele jaren in Velsen. Hoe 
heeft zij de ontwikkeling van de 
krant ervaren? Hoe zit het met de 
kwetsbare relatie tussen het ge-
meentebestuur en de krant? Wordt 
er veel uit het stadhuis gelekt? Hoe 
gaat een journalistist met vertrou-
welijke informatie om? Heeft de uit-
geversmaatschappij van de krant 
nog verdere reorganisatie- en ver-
anderingsplannen met bijv. andere 
media? Welke veranderingen van de 
redactionale inhoud kunnen de le-
zers op korte en op langere termijn 
van de krant verwachten?
Deze en andere onderwerpen zijn 
te zien en te horen in de uitzendin-
gen op vrijdagavond 27 juni, zater-
dagavond 28 juni en maandagavond 
30 juni om 18.00 uur. Kijkers kunnen 
deze uitzendingen van Velsen Cen-
traal onder de regie van Edwin Wo-
ning zien via de Velser TV-kabel op 
S12++ (frequentie 240 mHz) en de 
internetsite van Seaport TV. Nade-
re bijzonderheden staan op de tele-
tekstpagina 331 van Seaport TV.

De groepen zeven en acht tijdens hun danspresentatie

Kompas danst het
schooljaar uit
IJmuiden – Hoewel ze nog ruim een 
week naar school moesten voor-
dat de zomervakantie begon, na-
men de leerlingen van basisschool 
Het Kompas vorige week woens-
dag al afscheid van het schooljaar. 
Dit deden ze in de vorm van een 
dansworkshop, die de hele ochtend 
duurde, met als klap op de vuurpijl 
een spetterende presentatie. Dit al-
les onder de enthousiaste begelei-
ding van jonge dansdocenten van 
de Zara Academy uit Haarlem.
Op de eigen locatie maakten de kin-
deren eerst een mooi T-shirt, waarin 
zij later die ochtend zouden optre-
den. In kleine groepen werd daarna 
een dans ingestudeerd. Aan het ein-
de van de ochtend vertrokken alle 
leerlingen en leerkrachten naar lo-
catie Zuid. Op het schoolplein von-
den de optredens plaats. Maar eerst 

moesten de juffen en meesters nog 
iets doen: onder grote hilariteit zon-
gen zij het lied ‘Hoofd Schouders 
Knie en Teen’, met de daarbij beho-
rende bewegingen. De groepen een, 
twee en drie van alledrie de locaties 
waren samengevoegd, net zoals de 
groepen vier, vijf en zes en die van 
de groepen zeven en acht. 
Op de tonen van swingende mu-
ziek lieten zij zien, wat ze die och-
tend geleerd hadden. Ze deden erg 
hun best en hadden er duidelijk lol 
in. Tijdens de eerste dans staat een 
klein meisje met een blonde paar-
denstaart wanhopig om zich heen te 
kijken: ze weet het even niet meer. 
Als alle kinderen hun armen in de 
lucht gooien, doet ook zij snel haar 
armen omhoog. Helemaal opge-
lucht: ze is weer bij de les. (Carla 
Zwart)

Zomertentoonstelling 
in RC de Ruimte
IJmuiden - De tentoonstelling 
Quantumvis IV in RC de  Ruimte aan 
de J.P. Coenstraat 51-55 zal zater-
dag 28 juni om 17.00 uur geopend 
worden door George Moorman. De 
zomertentoonstelling is samenge-
steld en ingericht door Frans Boom-
sma, Margreet Bouman, Joop Stoop 
en Willem Gorter. Zij zochten samen 
een groot aantal kunstenaars uit, 
op basis van hun persoonlijke voor-
keuren. Uitgangspunt was om zo-
veel mogelijk invalshoeken en dis-
ciplines zichtbaar te maken. Van ab-

stract tot figuratief, van foto’s via vi-
deo’s naar geluidsinstallaties. Ieder-
een is van harte welkom. De muziek 
zal verzorgd worden door Fons  van 
Laar en vrienden.
Om 19.00 uur zal er een feest met 
buffet zijn, hiervoor is reservering  
vooraf noodzakelijk. Dit kan via tele-
foonnummer 0255-527435 of via in-
fo@rsderuimte.com. 
De tentoonstelling is mede mogelijk 
gemaakt door de Provincie Noord-
Holland. Zie ook www.rcderuimte.
com. 

Weer transporten naar 
Roemenië en Polen
IJmuiden - Tonnen gebruikte goe-
den zijn de afgelopen weken weer 
getransporteerd naar Roemenië en 
Polen. De vrijwilligers van de stich-
tingen hebben hoogst persoonlijk 
en volledig voor eigen kosten weer 
gezorgd dat enkele vrachtwagens 
volgestouwd met door ons niet meer 
gebruikte, maar nog wel zeer goed 
bruikbare, spullen op de plaats van 
bestemming zijn aangekomen. 
Als je met eigen ogen hebt gezien, 
dat daar echt nog niet alles gaat zo-
als in de overige EU-landen, peins 
je er niet over te stoppen met de-
ze transporten, aldus een van de-
ze transportbegeleiders. Maar de 
vrachtwagens rijden niet voor niets 
en ook de ruimte waarin je de goe-
deren ontvangt, sorteert en test/re-
pareert, kost geld. Vandaar de her-
gebruikmarkt. De laatste zaterdag 
van de maand juni staan de vrijwil-

ligers van de ‘bijna dakloze’ stichtin-
gen (de gemeente heeft de huur op-
gezegd) weer klaar staan om u in de 
gelegenheid te stellen die leuke of 
nuttige dingetjes die u wilt hebben 
te verkopen. Anderen hebben deze 
spullen de afgelopen weken weer 
gebracht. In het Solidariteitsgebouw 
in de Eenhoornstraat is het zaterdag 
a.s. van 09.00 tot 13.00 uur dus weer 
Marktplaats.nl maar dan zonder in-
ternet! Bijna dagelijks zijn meer dan 
twintig vrijwilligers voor deze stich-
tingen in de weer. Kijk zaterdag 28 
juni of er iets van uw gading bij is en 
steun hierdoor ook heel direct hun 
hulpprojecten in het buitenland. De 
vrijwilligers geven bovendien heel 
graag tekst en uitleg over het hoe 
en waarom van het werk dat ze al 
jaren belangeloos doen. 
Over ‘Mondiale bewustwording’ ge-
sproken!

Gevraagd jongedame M/V?
IJmuiden - Sommige mensen maken er een hobby van om fouten in ad-
vertenties of berichtjes op te sporen. Soms tref je ze zo op straat. Wie on-
langs in Velserhof was, is misschien ook de wervende tekst op het bord van 
de lunchroom opgevallen: Vlotte jongedame m/v gevraagd. Kennelijk is het 
moeilijk een geschikte persoon te vinden.
Ook wel lastig als je zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen moet 
hebben. Of zouden ze met M/V soms ‘meervoud’ bedoelen? (foto: Maarten 
Karthaus)

Toertocht voor bromfietsen
Regio - Ook gek van oude brom-
fietsen? Dan is het misschien leuk 
om op vrijdag 8 augustus deel te ne-
men aan de toertocht voor oldtimer-
bromfietsen. 
Deze wordt georganiseerd door een 
aantal hobbyisten. De toertocht is 
over ongeveer 30 kilometer en ver-
zamelen is tussen 8 en 9 uur bij het 
Burgemeester Weertsplantsoen in 
Santpoort-Noord. De start is om 10 
uur. Er is een tussenstop georgani-
seerd bij de molen in Penningsveer. 
Vorig jaar gingen alle honderd deel-
nemers tegelijk met de pont mee, 
dankzij de medewerking van Con-
nexxion te water. Ook dit jaar zullen 
er diverse verrassingen zijn. 
De toertocht vindt plaats tijdens 

Dorpfeest Santpoort en ook dit jaar 
is men door de Harddraverij uitge-
nodigd om een activiteit te organi-
seren.
De toertocht is ook leuk voor het 
publiek. Als de bromfietsen om on-
geveer 13.00 uur terugkomen, kan 
het publiek stemmen op de mooi-
ste oude bromfietsen. Er zullen ze-
ker weer een aantal unieke exem-
plaren bij zijn. Vorig jaren waren er 
prijzen voor de categorie uit de ja-
ren ‘50 en aparte prijzen voor jon-
gere bromfietsen.
Wie zelf beschikt over een oldtimer 
bromfiets kan ook mee doen. In-
schrijven kan via www.zweefzadel.
nl Heeft u geen internet dan kunt u 
bellen naar Toon via 06-55977443.

IJmuiden – Anja had een goede 
zwangerschap die prima verliep. In 
de vroege morgen van 15 maart, om 
1.30 uur, werd ze wakker omdat de 
weeën waren begonnen. Ze kwa-
men direct al snel, om de drie mi-
nuten. Anja en Ido wilden niet di-
rect de verloskundige uit bed bel-
len maar om 7.30 uur werd er toch 
een telefoontje gepleegd. Rond 8.00 
uur was de verloskundige er en die 
constateerde twee centimeter ont-
sluiting. Een tegenvaller, want Anja 
dacht dat het al opschoot. Die och-
tend had ze heftige rugweeën, ze 
wist op het laatst niet meer hoe ze 
zitten of staan moest. Het was za-
terdag, dus Ido hoefde niet naar zijn 
werk en kon zijn vrouw bijstaan. Om 
13.30 uur kwam de verloskundige 
weer, maar Anja had nog steeds 
twee centimeter ontsluiting. Rond 
15.30 uur besloot ze de aanstaande 

Aangenaam

Geboren: Zoë de Haan
Dochter van: Ido de Haan en Anja 
de Haan–Korf
Geboren op: 15 maart 2008 om 
21.30 uur
Geboortegewicht: 3780 gram

ouders door te sturen naar het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, waar ze rond 
16.00 uur arriveerden. De vliezen 
werden gebroken en het vrucht-
water was gekleurd, hierdoor werd 
de bevalling medisch en moest on-
der toezicht van een gynaecoloog 
plaatsvinden. Die het druk had op 
de operatiekamer en daardoor op 
zich liet wachten. Anja, die gehoopt 
dat ze pijnstilling zou krijgen in het 
ziekenhuis, kreeg dat nu ook niet 
zonder toestemming van de arts. 
Wel bleef de verloskundige om haar 
bij te staan. Om 18.30 uur was er 
nog geen gynaecoloog te beken-
nen, een verpleegkundige raadde 
Anja aan om onder de warme dou-
che te gaan staan. Dit zou wellicht 
wat verlichting brengen. Ruim een 
uur stond ze onder de douche, tot-
dat ze persdrang voelde. Ze ging te-
rug in bed en toen bleek, dat onder 
de douche de ontsluiting was ge-
vorderd tot negen centimeter. Om 
21.15 uur verscheen eindelijk de gy-
naecoloog op het toneel, een kwar-
tier later werd dochter Zoë gebo-
ren. Rond 1.00 uur mochten Anja en 
Ido met hun dochter naar huis. Toen 
bleek, dat de toegezegde kraam-
hulp niet kon komen, er waren geen 
mensen. Daar stonden de kersver-
se ouders, midden in de nacht, on-
zeker en onervaren. Daarop besloot 
Ilse, de zus van Ido die zelf al drie 
kinderen had, te blijven. Ook zijn 
jongste zus Ilja bleef om ze de nacht 
door te helpen. Anja en Ido waren 
heel blij met deze hulp. De volgende 
morgen kwam er gelukkig wel hulp. 
En nu gaat het hartstikke goed met 
Zoë. Sinds de derde nacht slaapt ze 
al elke nacht door. Het is een heel 
rustig en tevreden meisje, dat al-
les volgens het boekje doet. De eer-
ste werkdag na haar geboorte bel-
de Jan Korf al naar de redactie, om 
zijn eerste kleindochter aan te mel-
den voor deze rubriek. Hoezo, trotse 
opa? (Carla Zwart)  

Nieuwe expositie José Maria
van Schoor in Coffee Corner
IJmuiden – Vanaf 3 juli zijn er in 
de Coffee Corner aan de Velserhof 
nieuwe schilderijen te bezichtigen 
van José Maria van Schoor. De van 
oorsprong IJmuidense kunstenares 
zal die dag aanwezig zijn om uitleg 

te geven over haar werk. 
De expositie is te zien van dinsdag 
tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 
18.00 uur, op zaterdag tot 17.00 uur. 
Kijk ook op www.josephina111.ex-
to.nl

Motie PvdA aangenomen
Provincie betaalt mee aan 
onderzoek ‘Velser Affaire’ 
Velsen - De provincie Noord-Hol-
land is bereid 50.000 euro mee te 
betalen aan een onderzoek naar 
de ‘Velser Affaire’, onder voorwaar-
de dat ook het Rijk en de gemeente 
Velsen een deel van de kosten van 
het onderzoek voor hun rekening 
nemen. Een motie van die strekking 
van de PvdA, samen ingediend met 
GroenLinks en ChristenUnie, werd 
maandag 16 juni aangenomen door 
Provinciale Staten.
De ‘Velser Affaire’ is een vermeend 
complot tijdens de Tweede Wereld-
oorlog waarbij leden van het po-
litiekorps Velsen en leden van het 
Nederlands verzet betrokken wa-

ren. Volgens deze theorie heeft de-
ze groep joden en linkse verzets-
strijders aan de Duitsers verraden. 
Volgens sommigen was ook de Ne-
derlandse regering in ballingschap 
hierbij betrokken.
PvdA-statenlid Greet Blokker: ,,De 
‘Velser Affaire’ roept bij direct be-
trokkenen en hun nabestaanden 
nog veel emotie op. Het is daarom 
belangrijk dat onderzocht wordt 
wat er werkelijk gebeurd is. Het 
onderzoek zou ook op landelijk ni-
veau antwoord moeten geven op de 
vraag welke afspraken er bestonden 
tussen verzet, politie en bezettings-
instanties”.

Oudespullenmarkt
Millenniumdoelen: gezond-
heidszorg voor iedereen
IJmuiden - Zaterdag 28 juni organi-
seert Stichting Velsen voor de Derde 
Wereld een oude-spullenmarkt in 
het Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat te IJmuiden, van 9.30 tot 
12.30 uur. Gezondheidszorg voor ie-
dereen, is één van de Millennium-
doelen.
De opbrengst van deze markt komt 
daarom ten goede aan de Stichting 
Hulp aan Nubra, die het zal bestem-
men voor de organisatie van een 
medisch kamp in een moeilijk be-
reikbaar gebied in Nubra, een streek 
in het noorden van India. 
Nubra is een geïsoleerd en afge-
legen district in India, dat vanwe-
ge hevige sneeuwval zes tot zeven 

maanden per jaar afgesloten is van 
de buitenwereld. Omdat de mensen 
verspreid wonen over grote gebie-
den die afgelegen en moeilijk be-
reikbaar zijn, ontbreekt soms de ge-
zondheidszorg in zijn geheel. Daar-
om worden er in samenwerking met 
specialisten regelmatig medische 
kampen georganiseerd. De dokter 
komt dan twee keer per maand met 
de jeep langs om de patiënten hulp 
te bieden. 
Deze hulp aan de plaatselijke bevol-
king wordt gegeven zonder onder-
scheid in geloof, ras, arm of rijk De 
opbrengst van de markt zal gebruikt 
worden ter financiering van zo’n 
medisch kamp.

Rode Kruis Ziekenhuis 
helpt bij zweetprobleem
Beverwijk - Klamme handen, nat-
te plekken onder oksels en bezwete 
voorhoofden. 
We hebben er allemaal last van, 
maar sommigen transpireren wel 
heel extreem. ,,Overmatig transpi-
reren is een onderschat probleem’’, 
zegt chirurg Fons Dur van het Rode 
Kruis Ziekenhuis. 
Het ziekenhuis is één van de weini-
ge instellingen die operaties tegen 
deze kwaal (hyperhidrosis) uitvoe-
ren. ,,Veel mensen schamen zich er-
voor’’, aldus de arts. Het is niet be-
kend hoeveel mensen in Nederland 
aan overmatig zweten lijden.
Dur: ,,Er heerst veel onwetendheid 
over. Ook bij dokters die niet weten
dat het te behandelen is. Het is 
moeilijk voor te stellen hoe het is om 

te leven met deze handicap. Nie-
mand vindt het prettig een ander 
een hand te geven die nat is. Dat is 
voor de ontvanger net zoiets als een 
natte zoen van een wildvreemde.’’
De meeste antizweetoperaties wor-
den uitgevoerd voor handen en ok-
sels. Volgens Dur zijn het voor-
al stewardessen, leraren en men-
sen die voor hun beroep veel han-
den schudden die voor de ingreep 
kiezen. Het Rode Kruis Ziekenhuis 
doet tien tot vijftien operaties per 
jaar. Die bestaat uit een kijkopera-
tie in de borstholte, waarbij enkele 
centimeters van het autonome ze-
nuwstelsel aan beide kanten wordt 
weggenomen. ,,Dit geeft in ieder ge-
val een blijvend resultaat”, aldus de 
arts. 
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Acteur Mohammed Charaa poseert samen met leerlinge Amina

Thema werk en vakantie
Mohammed Chaara
gastdocent Nova College
Santpoort-Noord – Binnen het 
ROC Nova College bestaat de afde-
ling Toeleiding en Toerusting en daar 
is de opleiding Arbeidsmarkt Ge-
kwalificeerde Assistent. Deze één-
jarige opleiding op niveau 1 is be-
doeld voor jongeren die een twee-
de kans verdienen omdat zij eerder 
hun opleiding niet afmaakten, of die 
geen aansluiting vinden in het regu-
liere onderwijs.
Het is een opleiding die op de prak-
tijk gericht is, onder andere door 
middel van stages. Zo worden er 
kinderspeelhuisjes gemaakt, of een 
dak voor de kinderboerderij. Ook 
worden er diners verzorgd voor de 
Zonnebloem. De leerling staan dan 
echt in de maatschappij, leren hoe 
zij met bepaalde situaties om moe-
ten gaan.
Dit jaar haalde 70 procent van de 
leerlingen hun diploma. ,,Dat is nog 
nooit zo hoog geweest en daar zijn 
we erg trots op’’, zegt opleidings-
manager Wendy Eilers. ,,Hiervan 
stroomt 60 procent door naar het 
beroepsonderwijs, de overige tien 
procent gaat werken.’’
Ook worden er regelmatig thema-
dagen gehouden, die aansluiten op 
de belevingswereld van de leerlin-
gen. Vorige week was dat: ‘Werk en 
Vakantie’. De organisaties CWI, JIP 
en Mee waren daar op een informa-
tiemarkt aanwezig. 
De voor- en nadelen van het wit en 
zwart werken werden hier bespro-
ken. 
Ook was er informatie over de geva-
ren van verslaving, verzorgt door de 

Brijder Verslavingszorg.
Als je een vakantiebaantje hebt, dan 
heb je geld en vrije tijd. Welke mid-
delen werken verslavend en welke 
niet? Waar kun je terecht als je te 
veel drinkt of blowt? ,,We willen de 
jongeren hierdoor handvatten mee-
geven, zodat ze weten waar ze te-
recht kunnen’’, aldus Eilers.
Acteur Mohammed Charaa, onder 
andere bekend van Shouf Shouf Ha-
bibi en Het Schnitzelparadijs, kwam 
een gastles geven. Hij vroeg de leer-
lingen, hoe ze zichzelf zagen over 
drie jaar. Dat leverde antwoorden op 
als bankdirecteur, werkzaam in de 
bouw of werkend in de zorg. ,,We-
ten jullie het verschil tussen dromen 
en wensen?’’, vraagt de acteur aan 
de jongeren. Vragende ogen kijken 
hem aan. ,,Een droom zal nooit uit-
komen’’, legt Mohammed uit. ,,Maar 
als je een wens hebt, dan kun je 
proberen die waar te maken.’’ Hij 
vervolgt: ,,Zorg altijd, dat je een plan 
B hebt. Je kunt wel de wens hebben 
om profvoetballer te worden, maar 
dat lukt natuurlijk niet iedereen. 
Zorg dat je een alternatief hebt.’’
Leerlinge Amina uit IJmuiden is on-
der de indruk van het verhaal van 
Mohammed Chaara. ,,Hij zei goede 
dingen, die me aan het nadenken 
hebben gezet’’, vertelt ze. Hoe ziet zij 
zichzelf over drie jaar? ,,Ik wil hier-
na naar niveau 2 en dan een oplei-
ding in het toerisme. Grondstewar-
dess lijkt me heel leuk’’, zegt Ami-
na. ,,Maar als dat niet lukt, dan lijkt 
werken in een leuk sieradenwinkel-
tje me ook wel wat.’’ (Carla Zwart)

Jan Willem en Nel Willenbroek

Santpoorts bedrijf introdu-
ceert de Digitale Etalage
Santpoort - Winkeliers en onderne-
mers besteden veel tijd en aandacht 
om hun producten zo optimaal mo-
gelijk te presenteren. Sinds kort is 
daar een nieuwe mogelijkheid aan 
toegevoegd: De Digitale Etalage. 
Op een kosteneffectieve manier is 
(een deel van) de etalage om te to-
veren in een projectiescherm waar-
op foto’s, video’s, en/of andere vor-
men van informatie bewegend zijn 
af te beelden. Macada Innovision 
uit Santpoort brengt namelijk een 
hoogkwalitatieve (plak)folie op de 
markt, waardoor een etalageruit in 
een handomdraai wordt omgeto-
verd tot een contrastrijk projectie-
scherm. Deze uitvinding opent te-
vens deuren voor de reclamewereld, 
musea, informatiepanelen, beurzen 
en kunstwerken.
 
De wereld van beeld en geluid is 
volop in ontwikkeling. Omdat in-
novatieve oplossingen steeds beter 
betaalbaar worden, blijven toepas-
singen niet alleen weggelegd voor 
de hightech Audio/Visuele (AV) be-
drijven. Ook winkeliers en onderne-
mers kunnen nu profiteren van de 
ontwikkelingen uit de multimedia-
markt.
 
Vandaar dat Macada Innovision uit 
Santpoort - het familiebedrijf van 
Jan Willem en Nel Willenbroek - zo 
enthousiast is over hun passie voor 
projectie. Jan Willem is het tech-
nisch brein en komt in actie daar 
waar anderen vastlopen. 
Zo verwierf hij opdrachten voor het 
NOS Journaal en voor Mooi Weer 
De Leeuw. Inmiddels is Macada In-
novision in de vakwereld van de 

AV-bedrijven een begrip. Jan Wil-
lem: ,,Het mooie van de nieuwe high 
quality folie is dat De Digitale Eta-
lage nu voor een veel bredere doel-
groep beschikbaar komt. Het unie-
ke aan deze folie is dat het geen 
hotspots laat zien. 
Ook de grote contrastwaarde en de 
grote kijkhoek passen perfect bij de 
eisen die je aan een opvallende eta-
lage stelt.’’
Ondernemersvrouw Nel Willen-
broek vult hem aan: ,,De eerste fo-
lie die we hebben geleverd hangt 
in het Centraal Station van Utrecht. 
Daar is een grote glaswand voorzien 
van ons materiaal.
Via beamers worden bewegende 
beelden op het glas geprojecteerd. 
Het is voor ons geweldig om te zien 
dat passanten aangenaam verrast 
zijn en uit nieuwsgierigheid langer 
blijven stilstaan om te ontdekken 
hoe het werkt.”
De folie is in diverse kwaliteiten te 
leveren; van opzicht- en doorzicht 
projectie tot een hightech hologra-
fische folie. De maximale afmetin-
gen bedragen 4 x 1,5 meter. ,,Maar 
we kunnen de folie ook tegen el-
kaar plakken, zodat we een onein-
dig groot projectiescherm kunnen 
maken”, voegt Nel Willenbroek toe. 
,,Niet alleen winkeliers en onderne-
mers kunnen hier hun voordeel mee 
doen, maar we verwachten ook aan-
vragen vanuit de wereld van de re-
clame, musea, kunstwerken, infor-
matiepanelen, beurzen, noem maar 
op.”

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Macada Innovision, 023-5386027. 
Zie ook www.macadainnovision.nl.

Initiatief NOVA en Rotery een succes

Allochtonen aan de slag
Haarlem - Een hechte samenwer-
king tussen het Nova College en de 
Roteryclub heeft twaalf hoog-opge-
leide allochtonen een baan opge-
leverd. De cursisten hebben afge-
lopen jaar het traject Taal en Carri-
ere doorlopen. In deze opleiding is 
veel aandacht aan taalvaardigheid 
geschonken. Roteryleden, allen er-
varen in het selecteren van perso-
neel, beoordeelden daarbij sollicita-
tiebrieven en speelden sollicitatie-
gesprekken na. 
De positieve resultaten werden za-

terdag bekend gemaakt tijdens een 
feestelijke lunch in het Nova-ge-
bouw aan de Nassaulaan. De cur-
sisten, afkomstig uit ondermeer: 
Peru, Mexico, Jordanië en Rusland, 
hebben banen gevonden bij bedrij-
ven als ABN/Amro, Fluor en NH-ho-
tels. Een aantal van hen gaat verder 
studeren.
Ook volgend schooljaar willen het 
Nova College en de Rotery weer een 
groep Taal en Carriere opstarten. 
Aanmelden hiervoor is mogelijk via 
telefoon 023-531940.

De finalisten op woensdag

Districtskampioenschap 
jeugdcompetitie tennis
Regio - Op woensdag 18 juni werd 
op het Amstelpark in Amsterdam 
door de jongere competitiespelers 
gespeeld om het districtskampioen-
schap van de IJmond.
Omdat bij het Amstelpark momen-
teel een grote verbouwing plaats-
vindt, moest er wel een beetje geïm-
proviseerd worden. Het weer werkte 
gelukkig mee, dus kon er op de bui-
tenbanen gespeeld worden en kon 
ook de prijsuitreiking op het zonni-
ge terras gehouden worden.
De finales werden gespeeld door: 
Gemengd t/m 10 jaar: Nieuwe Brug 
- Brederode 0 – 3; Jongens t/m 10 
jaar Badhoevedorp - Ruïne 
van Brederode 1 – 2; Gemengd t/m 
12 jaar Tie Breakers – Zandvoort 3 
– 0; Jongens t/m 12 jaar Ouderkerk 
– Brederode 3 – 0; Meisjes t/m 12 
jaar All Out – Zwaanshoek 2 – 1.
Bij de meisjes t/m 10 jaar werd het 
team van Hofgeest districtskampi-
oen.
Omdat er niet zoveel inschrijvingen 
waren voor dit onderdeel, konden er 
voor deze meisjes helaas geen fina-
lewedstrijden georganiseerd wor-
den. Uiteraard werden deze meisjes 
wel op deze dag gehuldigd!
De oudere jeugdcompetitiespelers 

speelden op zaterdag 21 juni hun 
finalewedstrijden op het Arnoldu-
spark in Hoofddorp. Er werd ge-
speeld tussen de kampioenen van 
de vrijdag- en de zaterdagcompeti-
tie in alle onderdelen.
Mede dankzij het heerlijke weer, 
konden de vele ouders, begeleiders 
en andere belangstellenden volop 
genieten langs de banen van het 
leuke en vaak spannende spel van 
de finalisten. De huldiging van de 
kampioenen werd gehouden op het 
volle en gezellige terras van Arnol-
duspark.
De volgende finales werden ge-
speeld: Gemengd t/m 14 jaar Festi-
na – Zandvoort 0 – 3; Jongens t/m 
14 jaar Amstelland -  Zandvoort 
3 – 0; Meisjes t/m 14 jaar Kadoelen 
– WOC 3 – 0; Gemengd t/m 17 jaar 
Strandvliet – Kontakt 2 – 1; Jongens 
t/m 17 jaar Lucky Strike - De Meer 0 
– 3; Meisjes t/m 17 jaar Qui Vive - In 
den Boogaerd 0 – 3.
Felicitaties van de Commissie Wed-
strijd Tennis van het district IJmond 
voor alle kampioenen. Voor de spe-
lers en speelsters van beide dagen 
een groot compliment voor hun en-
thousiasme en sportieve gedrag op 
de banen!

De finalisten op zaterdag

Nieuwe uitstraling, zelfde service
SAB wordt SAB FlexCentre
Beverwijk – Stichting Het Centraal 
Administratie Bureau (SAB) heet 
vanaf deze week SAB FlexCentre. 
Samen met een nieuw fris logo is 
het duidelijk waar SAB FlexCentre 
voor staat: een flexibel bureau voor 
snelle bemiddeling in tijdelijk perso-
neel.

Op de geheel vernieuwde websi-
te (www.sabflexcentre.nl) is het nu 
nog makkelijker om vacatures te 
bekijken. En binnenkort wordt het 
zelfs mogelijk om direct via de web-
site op een vacature te reageren. 
SAB FlexCentre werkt al meer dan 
vijftig jaar voor Corus. Dankzij deze 
langdurige relatie weet SAB Flex-
Centre precies wie geschikt is voor 
welke functie bij deze staalgigant. 
Of het nu gaat om een baan in een 
van de fabrieken of een administra-

tieve functie, ze weet altijd snel de 
juiste kandidaat te vinden. 
Het inschakelen van SAB FlexCen-
tre heeft veel voordelen voor werk-
gevers. 
Omdat ze een stichting is, streeft het 
bureau geen winst na. Hierdoor is 
SAB FlexCentre 20 procent goedko-
per dan een regulier uitzendbureau. 
Bovendien wordt alle administratie 
rondom tijdelijke krachten volledig 
uit handen genomen van de werk-
gevers.
Wie een tijdelijke én afwisselen-
de baan zoekt, is bij SAB FlexCen-
tre aan het goede adres. Mensen 
met een lbo- of mbo-opleiding in 
de techniek of administratie vinden 
hier de leukste banen in de regio. 
Maar ook voor vakantiewerk of een 
bijbaan biedt SAB FlexCentre inte-
ressante mogelijkheden.

Shoot Out-evenement 
voor jeugd in Velserbroek
Velserbroek - Donderdag 3 juli or-
ganiseert Buurtsport Velsen in het 
kader van haar vakantieactiviteiten 
voor de tweede keer een ‘shoot-
out’-evenement voor de jeugd van 9 
tot 12 jaar uit Velserbroek. 
Net als vorig jaar kunnen de deel-
nemers van 11.00 uur tot 12.30 

uur boog- en katapultschieten. 
Dit evenement vindt plaats bij de 
Westbroekplas. Deelname is gra-
tis. Vanwege de beperkte hoeveel-
heid plaatsen is opgave vooraf ge-
wenst. Opgave en informatie: Ad Ot-
ten, Buurtsport Velsen, telefoon 06-
28509999 of buurtsport@xs4all.nl.

Het succesvolle team van LTC Brederode gemengd tot en met1 0 jaar

Ben Rietdijk Sport opent 
nieuw sportcentrum
Velserbroek - Ben Rietdijk Sport 
opent in september een nieuw 
sportcentrum in Velserbroek. De 
huidige locatie aan het Ster Bastion 
in Velserbroek zal na 12 jaar trou-
we dienst ingeruild worden voor een 
nieuw plekje in Velserbroek, aan Za-
delmakerstraat 42-46 waar voor-
heen Cherriconi verlichting geves-
tigd was.
In dit pand zal het sportcentrum 
flink gemoderniseerd worden. En 
het gezellige en deskundige team 
van medewerkers gaat natuurlijk 
gewoon mee.
Wat kunt u allemaal verwachten in 
het nieuwe pand? Bij binnenkomst 
een ruime bar met receptie en op de 
begane grond een grote fitnesszaal, 
fysiotherapieruimten, spinningruim-
te, een instructiebad, waar zwem-
lessen maar ook aquarobic en re-
validatietrainingen door de eigen 
fysiotherapeuten verzorgd kunnen 
worden.
Op de eerste verdieping zal een 

ruime aerobiczaal, dojo (voor het 
bekende Judo en Jiu Jitsu), luxe 
kleedkamers, twee circuittraining-
zalen, kinderopvang, aparte kinder-
kleedkamers, hypoxiruimte en een 
schoonheidssalon gevestigd wor-
den. Verder zullen er nog wat ver-
rassingen komen, maar die zullen 
pas bij de opening bekend gemaakt 
worden.
De planning is dat eind augustus 
het centrum gereed is en het zwem-
bad half september. Voor de zwem-
lessen kunt u nu alvast een plekje 
reserveren bij de receptie van het 
centrum of informatie aanvragen via 
info@benrietdijksport.nl
Voor nieuwe leden is er nu een heel 
mooie aanbieding, zo is het nu mo-
gelijk om gratis te sporten tot aan de 
opening in het nieuwe pand. U kunt 
bij de receptie informeren naar de 
voorwaarden.
Ben Rietdijk Sport is te bereiken via 
023-5384002 of via info@benriet-
dijksport.nl

Sparen voor de mooie dingen in het leven

Sparen bij de Rabobank
nu extra aantrekkelijk
Velsen - Sparen is op dit moment 
extra aantrekkelijk. De rente op de 
kapitaalmarkt is de afgelopen dagen 
sterk gestegen. Dat is goed nieuws 
voor spaarders bij de Rabobank, 
omdat deze rentestijging doorwerkt 
in de tarieven van de verschillende 
spaarvormen. 

Wilt u gaan sparen voor de mooie 
dingen in het leven? Wilt u iets opzij 
zetten voor uw (klein)kind? Of wilt 
u sparen voor de toekomst zodat u 
later dezelfde dingen kunt blijven 
doen? Nu is een gunstige tijd aan-

gebroken om u te laten adviseren 
over de juiste spaarvorm. De advi-
seurs van Rabobank Velsen en Om-
streken nodigen u graag uit voor 
een vrijblijvend gesprek. U kunt een 
afspraak maken via (023) 513 35 00 
of mailen naar clientenadvies@vel-
sen.rabobank.nl.
De Rabobank is dé stabiele factor in 
de spaarmarkt. Zij hebben als enige 
bank in Nederland een triple A-sta-
tus en daardoor bieden zij veruit de 
meeste zekerheid. Vroeger, nu en in 
de toekomst! Rabobank Velsen en 
Omstreken, het is tijd voor u.
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Het verkoopteam van Gallo Original’s en Gallino Kids. Collega Truus ontbreekt 
op de foto, die geniet op dat moment van de Italiaanse zon

Sales bij Gallo Original’s
Santpoort-Noord - Santpoort-
Noord – Bij Gallo Original’s aan de 
Hoofdstraat 189b en bij Gallino Kids 
aan de Hoofdstraat 203 is er mo-
menteel uitverkoop met hele leu-
ke aanbiedingen. Dat betekent veel 
voordeel en een mooie kans, zo vlak 
voor de vakantie, om nog wat zomer-
kleding aan te schaffen. Gallo heeft 
casual kleding die lekker draagt en 
heel betaalbaar is. En zeker nu.
Voor de heren is er onder andere 
kleding van het wat klassiekere merk 
Cottonfield, het stoere New Zea-
land, Vanquard en s. Oliver. Er is een 
ruime keuze in korte broeken, ber-
muda’s , zwembroeken en T-shirts. 
Deze laatste zijn er nu al vanaf 9,95 
euro. Nieuw zijn de spijkerbroeken 
van het merk Take Two, voor zowel 
de dames als de heren. Een Italiaans 
merk met een zeer goede pasvorm. 
Er is een ruime keuze in slippers van 
het merk Converse. Deze zijn erg 
gewild en ze zijn er voor zowel he-
ren, dames als kinderen.
Voor de dames zijn er leuke topjes 
vanaf 9,95 euro. Verder leuke zon-
nejurken van het merk Geisha en de 
pantalons van Corel zijn zeer gewild 
vanwege de uitstekende pasvorm. 
Ook is er leuke zomerkleding van de 

merken Jackpot, Part Two en Tom 
Tailor. De damesmode is er tot en 
met maat 46, de herenkleding loopt 
tot XXXL.
Ook de kinderkleding is afgeprijsd. 
Voor de jongens zijn er leuke zwem-
broeken van het merk Quicksilver 
en stoere Lee jeans. Voor de meiden 
zijn er lieve zomerjurkjes van het 
merk Geisha. Verder is er veel leu-
ke afgeprijsde kinderkleding van de 
merken Retour jeans, Mood Street, 
s. Oliver en Tom Tailor. Vooral als het 
vakantie is en als de kinderen vrij 
van school zijn, is het lekker makke-
lijk om wat kleding achter de hand 
te hebben. Een goed idee om dat nu 
tijdens de uitverkoop bij Gallino Kids 
in te slaan.
Deze week kwam er nieuwe meis-
jes- en jongenskleding binnen van 
het merk Retour jeans. Eind juli komt 
de wintercollectie alweer binnen. 
Nieuw zijn dan de merken Airforce 
en Geox, die onder andere prachtige 
winterjassen in de collectie hebben. 
Maar die hoeven voorlopig nog niet 
aan. Eerst genieten van de zomer-
zon in de casual kleding van Gallo 
Original’s en Gallino Kids. Loop ge-
rust eens vrijblijvend binnen om de 
koopjes te bekijken.

Beekvliet sponsort
KIKA met 3500 euro
Velserbroek - Onlangs heeft basisschool De Beekvliet een sponsorloop ge-
houden. Alle leerlingen van de Velserbroekse basisschool hebben rondjes 
in het park gerend en lieten zich per rondje sponsoren door buren, ouders, 
opa’s, oma’s, tantes, ooms etcetera. De kinderen hebben enorm hun best 
gedaan en het resultaat was dan ook fantastisch! Er is 3500 euro overge-
maakt aan de stichting KIKA, die zich sterk maakt voor een betere behande-
ling en genezing van kinderkanker. De leerlingen zijn heel trots op dit resul-
taat en zijn blij dat ze op deze wijze hun steentje hebben kunnen bijdragen 
aan dit belangrijke onderzoek.Gemeente Velsen bezoekt 

Lijn 5 Amstelduin  
Driehuis - Donderdag 19 juni  
bracht burgemeester Cammaert een 
werkbezoek aan jeugdzorginstelling 
Lijn 5 Amstelduin. Burgemeester 
Cammaert werd bij dit bezoek ver-
gezeld door wethouder Jeugd me-
vrouw Baerveldt, veiligheidsfunctio-
naris mevrouw Zonneveld en team-
chef politie basisteam Velsen de 
heer van Rooij.
Tijdens het werkbezoek vond een 
rondleiding plaats, onder leiding 
van de directeur van Lijn 5 Am-
stelduin Theo Schoof, over het ter-
rein van de zeer intensieve behan-
delgroepen van Lijn5 Amstelduin 
in Driehuis. Het gezelschap vond 
het interessant om te zien wat Lijn5 
Amstelduin doet voor jongeren met 
een licht verstandelijke beperking 
(I.Q. 50-85).
In Driehuis heeft Lijn5 Amstelduin 
plek om 64 jongens en meiden een 
behandeling te bieden. In een be-
handelgroep verblijven doorgaans 
8 jongeren samen onder leiding 
van groepsleiding. Er wordt hen een 
duidelijke dagstructuur geboden 
met veel activiteiten. Licht verstan-
delijk gehandicapte jongeren leren 
over het algemeen beter door te 
doen dan door te praten. Door mid-
del van(sportieve) activiteiten wordt 
gewerkt aan onder andere hun zelf-
vertrouwen, eigenwaarde en samen-
werkingsvermogen. In het dagpro-
gramma is daarom veel tijd en aan-
dacht voor praktijkvoorbeelden. Op 
het terrein in Driehuis is een sport-
veld en een school, de Molenduin, 
waar de jongeren onderwijs krijgen. 
Het gezelschap was onder de indruk 
van het werk en enthousiasme van 

de begeleiders én de jongeren van 
Lijn5 Amstelduin. 
Niet alleen in de behandelgroe-
pen leren de jongeren vaardighe-
den. Speciaal voor jongeren die 
nog niet toe zijn aan werk of oplei-
ding wordt een dagelijkse praktijk-
training in het Amstelduin Training 
Centrum te IJmuiden aangeboden. 
Hier wordt training gegeven aan 
jongeren die een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben. De jonge-
ren zijn in de leeftijd tussen de 16 en 
23 jaar en zijn door hun gemis aan 
arbeids- of sociale vaardigheden 
niet in staat tot het vinden of be-
houden van werk. De trainingen zijn 
gericht op het vergroten van de so-
ciale competenties en de persoonlij-
ke ontwikkeling (o.a. sollicitatietrai-
ning en zelfpresentatie). Daarnaast 
zijn er praktijkgerichte trainingen in 
de vorm van horeca, industrie of een 
stage. In IJmuiden bezocht het ge-
zelschap o.a. de industrie-afdeling 
van het trainingscentrum waar de 
jongeren o.a. inpakwerk voor lokale 
bedrijven uitvoeren.
Voor jongeren die toe zijn aan meer 
zelfstandigheid biedt het kamertrai-
ning centrum van Lijn5 Amstelduin 
de mogelijkheid om te leren op zich-
zelf te wonen. Naast de praktische 
zaken zoals koken, post, financiën 
e.d. worden de jongeren getraind om 
deel te nemen aan de maatschappij. 
Na afloop van het werkbezoek be-
dankte Burgemeester Cammaert de 
directeur van Lijn5 Amstelduin Theo 
Schoof voor de rondleiding en de 
samenwerking in Velserbroek. 
Kijk voor meer informatie op www.
amstelduin.nl

Slotdrive bridgevereniging 
Velserbroek - Elk jaar sluit de brid-
gevereniging het seizoen af met een 
fietstocht in de omgeving waar-
bij op verschillende locaties wordt 
gebridged. Dit jaar was de slot-
drive op 14 juni gepland. Om 9.00 
uur stapten de ruim 20 deelnemers 
op de fiets. Vanaf ’t Polderhuis ging 
het richting Parnassia aan Zee. De 
overige deelnemers gingen per au-
to. Aangekomen bij Parnassia wer-
den, na de koffie met gebak, de eer-
ste twee rondes gespeeld. De zon 
kwam steeds meer tussen de wol-
ken door. Na een korte wandeling 
over het strand genoten de deelne-

mers op het terras van een drankje 
en de lunch. Daarna volgden weer 
twee rondes bridge. Om een uur of 
twee weer op de fiets en in de au-
to terug naar Velserbroek. Terug in ’t 
Polderhuis eindigde de dag met de 
laatste twee rondes. Fiet en Ton van 
Noort zijn met een score van 63 pro-
cent als hoogste geëindigd. Het was 
een prachtige maar vooral heel ge-
zellige dag, waarbij veel werd gela-
chen. Wie ook wilt bridgen kan van-
af eind augustus gerust eens langs 
op woensdagavond in ’t Polderhuis, 
of neem contact op met Aad Wessel, 
telefoon 023-5385163. 

Hondskruid weggemaaid
Velsen - Hondskruid is een in Ne-
derland zeer zeldzame wilde orchi-
dee met paarsroze bloemen. Velsen 
mag er trots op zijn dat dit plantje 
ook hier groeit, althans groeide. En-
kele weken geleden zagen natuur-
liefhebbers hoe de groeiplaats van 
deze plant door graafwerkzaamhe-
den was omgewoeld. 
Direct daarop vroeg GroenLinks aan 
burgemeester en wethouders hoe 
dat nou toch kon? 
In voorgaande jaren waren er ook 
al zeldzame planten weggemaaid 

en dat terwijl B&W na vragen had 
beloofd om dat in de toekomst  te 
voorkomen.
Inmiddels heeft GroenLinks ant-
woord. Per ongeluk heeft het wa-
terleidingbedrijf een aannemer die 
graafwerkzaamheden verrichtte niet 
gewezen op de zeldzame planten. 

B&W heeft nu het voornemen om in 
wijkbeheersplannen het maaibeheer 
uit te werken om zo in de toekomst 
de vernietiging van beschermde 
plantensoorten te voorkomen. 

Dat is nog eens een knallend afscheid. Moeders dansen met sterren

Moeders Zandloper 
dansen bij Topys
IJmuiden - Bij het afscheidsfeest 
van BS de Zandloper locatie Keet-
berglaan, trad plotseling de meiden-
groep Topys op. 
Tot ieders verrassing bijgestaan door 
de moeders van de Zandloper, die 
onder leiding van choreografe Cha-
ris de Ruijter, de Topys-dancers ver-
vingen bij het nummer Hartendief.
Het enthousiasme van de moeders 
was zeer aanstekelijk.

In witte broek en roze top gingen 
zij er tegenaan. Na het laatste num-
mer van de Topys moesten zij het 
op aandringen van het publiek zelfs 
nog een keer doen. Charis en de 
moeders hebben er dan ook stevig 
voor gerepeteerd.
Charis: ,,Het was zo leuk, ze namen 
het zo serieus, want ze wilden het 
echt goed doen en we hebben tus-
sendoor ook zo gelachen, heerlijk.’’

Vrachtwagen rijdt
auto van Rijksweg af
Velsen-Zuid - Maandagmiddag is een auto die op de Rijksweg stond te 
wachten om te kunnen afslaan naar de Rosensteinweg door een vrachtwa-
gen van achteren aangereden. Daardaar werd de personenauto van het ta-
lud afgedrukt en belandde tegen een boom. 
Twee gewonden moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Brand-
weer en politie kwamen er aan te pas. De politie heeft een sporenonderzoek 
ingesteld naar het ongeval. 
Door de aanrijding heeft het verkeer lange tijd stilgestaan. (foto: www.rein-
derweidijk.nl)

Kosten Oude Pontweg rijzen pan uit 

Wethouder Korf overleeft 
motie van wantrouwen
Velsen - De fractie van het CDA 
heeft vorige week dinsdagavond 
een motie van wantrouwen inge-
diend tegen wethouder Korf over 
het dossier Oude Pontweg. De her-
structurering van het woonwagen-
kamp is in de miljoenen gaan lopen. 
Door het ‘open einde contract’ met 
aannemer de Bie is de gemeente nu 
een bedrag van 9 miljoen schuldig 
aan de aannemer. Oorspronkelijk 
zouden de kosten voor de herstruc-
turering veel minder zijn. Hoewel het 
bedrag verschillende malen is bijge-
steld, is de huidige rekening van 9 
miljoen ver boven de begroting.
De fractie van het CDA stelt porte-
feuillehouder wethouder Korf ver-
antwoordelijk voor deze kostbare 
fout en diende dinsdagavond een 
motie van wantrouwen tegen haar 
in. Wethouder Korf weigerde af te 
treden. Met een stemming van 17 
tegen 14 werd de motie wegge-
stemd. ,,Een wethouder wegsturen 

heeft nu geen zin, dan blijven an-
dere dossiers liggen,’’ zei wethou-
der Korf.
Wethouder Margo Bokking steun-
de haar collega Korf en was het niet 
eens met de motie van wantrouwen 
van haar eigen partij. Toen in no-
vember 2007 de feiten over het Ou-
de Pontplein op tafel kwamen was 
het CDA nog tegen een motie van 
wantrouwen tegen de wethouder. 
Daarop volgde onderzoek door bu-
reau Berenschot, waaruit blijkt dat 
in het gemeentehuis verschillende 
fouten zijn gemaakt. De informatie-
voorziening aan de raad zou te laat 
en foutief zijn gebeurd.
Door de motie van wantrouwen is 
veel onrust onstaan in politiek Vel-
sen. Het college van B&W wil vooral 
in de huidige vorm doorgaan om or-
de op zaken te stellen. Veel lopende 
dossiers worden momenteel door-
gelicht om verdere onvoorziene fou-
ten te voorkomen.

Wethouder Verkaik en directeur Zeehaven Peter van de Meerakker onderte-
kenen het contract voor het plan van aanpak

Eerst saneren dan overdragen
Zeehaven gaat wegen 
in havengebied afstoten
IJmuiden - Door een ‘foutje’ in 
1989 bij de stichting van Zeehaven 
IJmuiden NV zijn destijds de wegen 
in het gebied ook overgedragen aan 
de private onderneming. Die zijn 
daardoor verantwoordelijk gewor-
den voor het onderhoud.
Omdat dit geen wenselijke en lo-
gische situatie is, zijn de gemeente 
Velsen en Zeehaven IJmuiden over-
eengekomen dat zij een plan van 
aanpak opstellen om de wegen uit-
eindelijk terug te geven aan de ge-
meente. Zeehaven IJmuiden gaat 
echter eerst de riolering en we-
gen saneren. Een fikse investering, 

maar zij hoopt uit de kosten te ko-
men door subsidie van overheid en 
provincie.
De overdracht zal in fasen geschie-
den. Er zullen dan ook wel enkele 
jaren overheen gaan voor dat het 
helemaal voltooid is.
In de eerste fase verwacht men de 
Strandweg, die bijna klaar is, binnen 
twee jaar te kunnen overdragen aan 
de gemeente Velsen.
De ondertekening in het stadhuis 
behelst alleen nog een contract om 
tot een plan van aanpak voor de 
overname te komen. (Karin Dek-
kers)

Amsterdam gaat ponten 
Noordzeekanaal beheren
Velsen-Zuid - Sinds december 
2007 is de gemeente Amsterdam 
officieel verantwoordelijk voor alle 
ponten over het Noordzeekanaal, 
dus ook voor die in Velsen, Zaan-
dam en Spaarnwoude. Rijkswater-
staat heeft alle veerverbindingen 
over het kanaal overgedragen aan 
Amsterdam.
Het heeft wat langer geduurd voor 
de verschillende gemeenten de 
contracten met Amsterdam rond 
hebben. 
De contracten zijn nu klaar voor on-
dertekening. Er is overeengekomen 
dat de ponten tenminste de komen-
de dertig jaar als auto-ponten met 
dezelfde frequentie in de vaart blij-
ven. 
Hiermee hoeft men niet meer te vre-
zen voor het verdwijnen van de pont, 
of vermindering van het aantal vaar-
ten, zoals in 2002 nog dreigde. Bo-
vendien is het de bedoeling dat de 
ponten ook na de termijn van dertig 

jaar blijven varen, daarover worden 
te zijner tijd afspraken gemaakt.
Hoewel de gemeente Amsterdam 
verantwoordelijk is voor exploita-
tierisico’s zoals stijgende brand-
stofprijzen en verhoging van perso-
neelskosten en daarvoor zelfs een 
potje van acht miljoen heeft be-
stemd, is het niet ondenkbaar dat in 
de toekomst toch een beroep op de 
gemeente Velsen kan worden ge-
daan voor bijdrage van onvoorziene 
kosten.
Gemeente Velsen heeft bovendien 
in een brief aan de minister aange-
geven dat zij Rijkswaterstaat zullen 
houden aan de verplichting uit 1882 
waarin Rijkswaterstaat tot in eeu-
wigheid een adequate oeververbin-
ding garandeert.
Amsterdam krijgt een klein stukje 
Pontplein bij het veer in bezit. Voor 
de overdracht en het gebruik van de 
grond en gebouwen komt nog een 
afzonderlijke overeenkomst.

Bert Dammers mag zich nu erelid van TVIJ noemen

‘Hij maakte trampolinespringen groot’

Bert Dammers van TVIJ
springt er na 24 jaar uit
Velserbroek - De man die het 
trampolinespringen in Velser-
broek groot maakte, nam dins-
dag 24 juni afscheid in De Weid 
in Velserbroek. Vrienden en be-
kenden uit de trampolinewereld 
en springers die les van hem 
hebben gehad kwamen langs en 
haalden herinneringen op. 

In 1988 begon het, Bert was een 
enthousiaste wedstrijdspringer en 
werd toentertijd getraind door zijn 
vader. Later gaf Bert zelf ook de 
trainingen, en heeft heel wat men-
sen tot zeer hoog niveau gebracht, 
bijvoorbeeld Jeroen Kaslander en 
Milco Riepma. Zij behaalden on-
der meer een derde plaats bij het 
EK Trampolinespringen synchroon. 
De turnvereniging zat oorspronke-
lijk in IJmuiden maar met de op-
komst van Velserbroek werd in 1995 
De Springplank gebouwd, met één 
zaal van 9 meter hoog, speciaal voor 
het trampolinespringen. Met de 
groei van Velserbroek groeide ook 

de trampolinevereniging. Verschil-
lende springers ontpopten zich tot 
talenten zodat er een echte selec-
tie ontstond. 
Bert Dammers heeft enorm veel 
voor TVIJ betekend. Hij was de spil 
en stopte heel veel uren belange-
loos in de vereniging. 
Ook werd de aandacht nog even 
gericht op Babette van Wetering, 
de vrouw van Bert. Zij was altijd zijn 
steun en toeverlaat, nam hem veel 
werk uit handen wat betreft de trai-
ning maar ook organisatorisch en 
administratief. Babette heeft vroe-
ger ook op hoog niveau gesprongen 
en heeft zich opgewerkt tot topjury-
lid. In augustus vertrekt ze naar de 
Olympische Spelen om daar als ju-
rylid op te treden.
Gelukkig voor TVIJ stopt Bert nog 
niet helemaal. Hij gaat de nieuwe 
trainers coachen, die nu in oplei-
ding zijn en al als hulptrainers bij 
de lessen helpen. Voor zijn verdien-
sten werd Bert Dammers benoemd 
tot erelid.
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Een prachtig boekwerk van Willem Moojen met gedichten van Leo Bersee

Terug naar maritiem verleden
Regio - De Beverwijkse mari-
tiem fotograaf en publicist Wil-
lem H. Moojen haalt flink uit door 
maar liefst drie boeken tegelijk uit 
te brengen, al moet gezegd worden 
dat het er eigenlijk twee zijn, omdat 
één boek ook in de Engelse taal ver-
schijnt.

De ‘Nederlandse koopvaardij in 
beeld 1930-1939’ is het derde deel 
uit een reeks van dertig delen die de 
koopvaardij per decenium belicht.
De jaren dertig waren zware jaren 
voor de scheepvaart. Er was een 
wereldwijde crisis en veel schepen 
werden opgelegd. Ook was er de 
dreiging van een nieuwe Wereld-
oorlog. Tevens waren de jaren der-
tig kenmerkend voor de verandering 

van de scheepvaart. Naast stoom-
vaart en zelfs zeilvaart maakte het 
motorschip meer en meer zijn intre-
de. Het zou de scheepvaartwereld 
totaal veranderen. De schepen en 
de scheepvaartmaatschappijen zijn 
verdwenen, dit boek houdt de her-
innering aan die tijd levendig.  
Het beeldmateriaal in dit boekje 
gaat vergezeld met de poëzie van 
Leo Bersee. Hij laat in zijn gedichten 
de maritieme wereld zien in al zijn 
facetten met een serieuze en humo-
ristische kant waarbij één en ander 
in elkaar overlopen. 
Moojen werkt op dit ogenblik aan 
een nieuw boek met scheepvaart-
verhalen en het vierde deel in de 
Nederlandse Koopvaardij in beeld 
serie.

Geslaagden Tweede Tijdvak 
Velsen - Gelukkig zijn een aan-
tal examenkandidaten bij de her-
kansing alsnog geslaagd voor hun 
eindexamen. 
Bij het Vellesan College zijn de vol-
gende mensen toch nog geslaagd: 
VMBO Kaderberoepsgerich-
te leerweg: Michiel de Jong, Lisa 
Kamstra, Suzanne Lagerweij, Mi-
chael Schouten, Mandy Steenkist, 
Abdel El Youssoufi en Kim van Zon-
deren.
VMBO Theoretische leerweg: Ez-
ra Alles en Wesley van der Linden.
HAVO: Bonnie Berg, Tamara Harte-

man, Mitchel de Looff en Savannah 
van der Star.
VWO: Tom Hoogenboom.
Bij het Ichthus College HAG slaag-
den alsnog:
VWO: David Runnenburg uit IJmui-
den en Edwin van der Vis uit Velser-
broek.
HAVO: Niels Bönker uit Spaarndam, 
Andries Brünekreef uit IJmuiden, 
Sanne Cheret uit IJmuiden, Lucie 
Duin uit IJmuiden, Bibi Klok uitVel-
sen-Zuid, Joeri Picavet uit Velser-
broek, Zhu Ying Wang uit IJmuiden,  
en Romy Wernke uit IJmuiden.

Succesvolle Carrouseldag 
bij Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag stond het 
Hippisch Centrum in het teken van 
het carrouselrijden. Onder leiding 
van de instructrices was er weken 
van tevoren geoefend om het vlek-
keloos te laten verlopen. 
Op muziek werd er door verschil-
lende teams gestreden om de wis-
selbeker. De teams waren onderver-
deeld in een A- en B-poule. Bij de 
stallen was het ‘s morgens al een 
drukte van belang, want alle pony’s 
en paarden werden netjes gepoetst. 
Ook de deelnemers hadden veel 
werk gemaakt van de kleding.
Aan het eind van de dag werd door 
Marcel Pielanen de prijsuitreiking 
gedaan in de  binnenmanege. Het 
in grote getale aanwezige publiek 
stond vanwege de grote drukte in 
de foyer zelfs buiten. De 1e prijs was 
in de A-poule voor de ponyles van 
vrijdag 18.00 uur (Het Nederlands 
Elftal) voor deze gelegenheid be-
staande uit Marlies Veenstra, Frouke 

Stienstra, Janneke Hogendoorn, Mo-
nique Mooij, Priscilla Bruisschaard, 
Hannah Hamers en Vivianne Kem-
perman. In de B-poule werd de 1e 
prijs gewonnen door de ponyles van 
dinsdag 19.00 uur (verkleed als po-
litie en boeven), bestaande uit Imme 
Verschuren, Amanda de Bruin, Kim 
van de Molen, Donna van der Plas, 
Iris en Fleur van der Laan, Dyonne 
van Maren, Linda van der Plas, San-
ne Veltkamp, Amne Mousa, Esther 
van Heteren, Lindsey van Eck. 
Na afloop van de zeer succesvolle 
carrouseldag gaven Jill en Geraldo 
een spetterend optreden en keer-
den voor de pony’s en paarden de 
rust terug op stal. 
Voor informatie over pony- of 
paardrijlessen: Hippisch Centrum 
Velsen (gelegen tussen de parken 
Velserbeek en Beeckestijn), Drie-
huizerkerkweg 13 te Velsen-Zuid, 
0255-534309. Zie ook de website 
www.hippischcentrumvelsen.nl  

Oranje camping 
bij de Drie Turven
IJmuiden - Bij Peuterspeelzaal de 
Drie Turven staat alles in het te-
ken van het thema vakantie. En op 
de speelzaal is een heuse cam-
ping. Maar deze camping is niet zo-
maar een camping, het is een oran-
je camping en deze heet Camping 
De Kampioen want ook de peuters 
vieren feest als het Nederlands elf-
tal wint en zingen dan uit volle borst 
met de juffen mee ‘olé, olé, olé!’ Wie 
wil kijken hoe gezellig het daar is, 
is iedere dag welkom van 08.30 tot 
11.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, 
behalve op de woensdag- en vrij-
dagmiddag. 

Soos Babbelaar naar Madurodam
IJmuiden - Afgelopen zaterdag was 
het dan eindelijk zover. Rond 09.00 
uur begon buurtcentrum de Dwars-
ligger vol te lopen met deelnemers 
en vrijwilligers van Soos Babbe-
laar. Deze gezellige soos draait el-
ke tweede en vierde zaterdagavond 
van de maand voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Dankzij de 
medewerking van De Rabobank en 
Stichting De Rij gingen zij naar Ma-
durodam. Dit is al meer dan 55 jaar 
de kleinste stad van Nederland. In 
vogelvlucht zagen de deelnemers 
alles wat Nederland zo typisch Ne-
derlands maakt. Alles is exact nage-
bouwd, precies 25 maal kleiner dan 
in het echt.
Als klap op de vuurpijl stond er om  
13.30 uur een fantastische lunch 
klaar, met zelfs een broodje kro-
ket en ijs toe. Hierna nog even een 
rondje Madurodam met het treintje 
en om half vier stond de bus alweer 

klaar. Natuurlijk werd er gezongen 
in de bus, gesnoept en zelfs blok-
fluit gespeeld. Al met al een zeer ge-
slaagde dag om op terug te zien.

Terrasvogels viert jubileum
Santpoort-Zuid - Op zondag 29 ju-
ni, jawel, de dag van de EK finale, 
kunnen alle Velsenaren en sportlief-
hebbers uit de regio eerst genieten 
van een ander hoogtepunt: de vie-
ring van het 50-jarige bestaan van 
Terrasvogels Softbal. Een bestaan 
dat vele hoogtepunten in de vorm 
van landstitels (waaronder die van 
2007) en Europacups heeft voort-
gebracht. 
Het feestelijk programma op die 
dag is: Van 12.00 tot 15.00 uur spe-
len oud-speelsters en spelers tegen 
elkaar, ook de huidige leden van alle 
afdelingen, voetbal, honkbal en soft-
bal, spelen een mixed toernooi. Om 
16.00 uur speelt het team van Ter-
rasvogels 1 tegen het Nederlands 
Olympisch Team dat zich voorbe-

reidt op Peking. Na afloop van de-
ze wedstrijd is er een live openlucht-
concert van Sponk, een goede band 
met Terrasvogels roots. Tot slot kun-
nen alle aanwezigen genieten van 
de EK finale, die op een groot vi-
deoscreen vertoond zal worden. Dit 
allemaal natuurlijk onder het genot 
van een barbecue.
Alle buurtbewoners hebben inmid-
dels een uitnodiging ontvangen. Wie 
dit leest is ook van harte welkom. 
Het is verder een laatste oproep aan 
oud-leden om zich, liefst met sport-
kleding, te melden aan de poort van 
de Elta in Santpoort-Zuid, waar dit 
mooie feest zal plaatsvinden. 
Voor meer informatie www.svterras-
vogels.nl of guusvandee@quicknet.
nl. 

A1 VVH/Velserbroek
toch naar hoofdklasse
Velserbroek - Voor het eerst in de geschiedenis van de ruim 100-jarige 
club VVH/Velserbroek is er een team wat hoofdklasse gaat spelen. Na het 
spelen van de nacompetitie waarin ze tweede werden, zijn ze alsnog in de 
hoofdklasse geplaatst. Onder leiding van Piet van Leeuwen (leider) en Rob 
Riebeek (trainer). Spelers, leider en trainer gefeliciteerd. 

Pieter Rebel

Toreneindspelen favoriet 
bij jeugd Kijk Uit
IJmuiden - Afgelopen donder-
dag kwamen van de twaalf partij-
en die gespeeld werden er drie in 
een eindspel met torens terecht. Al-
len eindigden in remise. In de par-
tij tussen Maurits van Rees en Dick 
Wijker was dat begrijpelijk, hoe-
wel Maurits misschien iets meer 
ruimte had. De twee andere partij-
en werden exacte kopieën van el-
kaar. Armando Noordzij en Roland 
de Bruin hadden beiden een toren 
en Roland ook nog eens pion op het 
bord. Maar de koning van Roland 
stond beroerd en na het verspelen 
van zijn pion moest hij nog oppas-
sen voor mat. Armando zag het niet 
en met een rood hoofd rende Rol-
and (bewust van zijn ontsnapping) 
naar buiten om een partijtje te voet-
ballen. 
Marco Wellinga trad in de voetspo-
ren van Roland, ook hij wist van zijn 
pionnetje extra niet te profiteren en 
moest genoegen nemen met remise 
tegen Vincent Geschiere.
Barry Broek haalde een stunt uit 
door Daan Koetzier te verslaan en 
ook Mark Scholten zorgde voor een 
verrassing door van Ingmar Visser te 
winnen.
Thomas Rebel zette een heel mooie 
aanval op tegen Guido de Waal. Al-

leen stond de koning van Thomas 
niet veilig en kon Guido counte-
ren op zijn Italiaans (of meer he-
dendaags: Nederlands). Guido ont-
krachtte de aanval en Thomas moest 
materiaal inleveren en de partij. 
Pieter Rebel haalde de trukendoos 
open tegen Tom Noordzij. Met veel 
pijn en moeite bleef Tom overeind 
maar de positie van zijn koning was 
miserabel. Dit zag Pieter ook en zet-
te een geslaagde mataanval op.
Cory van Bellen verkeek zich op de 
loper van Jared van der Zee. Dit 
kostte hem een stuk en toen er even 
later allerlei dreigingen ontston-
den werd het dweilen met de kraan 
open.
Roelof Stikker snoepte bij Koen 
van der Velde allerlei pionnen van 
het bord en toen de stukken van 
het bord verdwenen, werd de pion-
nenovermacht van Roelof Koen een 
ietsje teveel.
Quinten Otte behaalde een mooie 
overwinning op Bram Zwanenburg. 
Boy Wu rookte de koning van Ben 
Eppink uit en de ontheemde mo-
narch liep midden op het bord mat. 
Marnix van der Bijl versloeg Erin Lu-
cassen.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl. 
Informatie op telefoon 0255-535743.

Ride On surflessen en meer
Golfsurfen in Wijk aan Zee
Velsen-Noord - Op zaterdag 5 en 
zondag 6 juli strijkt het golfsurfeve-
nement ‘Ride On’ neer op het strand 
van Wijk aan Zee/Velsen Noord. Tij-
dens dit evenement, dat wordt ge-
organiseerd door Rides Events en 
Protest,  leren deelnemers binnen 
één dag  van professionals de fij-
ne kneepjes van het golfsurfen. Het 
evenement is bedoeld voor ieder-
een die kennis wil maken met de-
ze sport. Inschrijven kan tot en met 
vrijdag 4 juli. 
Surfprofessionals, waaronder een 
aantal Nederlandse kampioenen en 
teamriders van Protest, verzorgen tij-
dens het  evenement de golfsurfles-
sen. Daarnaast worden er bij strand-
paviljoen Timboektoe verschillende 
activiteiten georganiseerd; er wor-
den surffilms getoond, deelnemers 
kunnen meedoen aan yogales, er is 
een Protest shop met  surfkleding, 
een hairstylist stylt de haren naar de 

laatste mode, er is een visagist om 
een echte ‘beachlook’ te geven en 
een aantal masseuses zorgen voor  
de nodige ontspanning. DJ’s draai-
en de dagen aan elkaar en op za-
terdagavond organiseert Timboek-
toe een relaxte ‘beachparty’. Protest 
zorgt ervoor dat alle  deelnemers 
bepakt en bezakt naar huis gaan.
Ride On is zowel bedoeld  voor man-
nen als vrouwen. De lessen wor-
den afzonderlijk gegeven, de rest 
van de  activiteiten is gezamenlijk. 
Deelname aan Ride On kost 85 eu-
ro per persoon, dit is inclusief les-
sen, huur van surfpak en surfplank, 
BBQ, deelname aan de meeste ac-
tiviteiten, een T-shirt van Protest en 
een ‘goodiebag’. 
De dagen beginnen om 10.00 uur, 
de afsluitende BBQ start rond 17.30 
uur. Op zaterdag 5 juli vindt aanslui-
tend een groot feest plaats. Inschrij-
ven kan via www.ridesevents.nl

De combinaties van de rubriek B en L1 aan het losrijden: Jesse op Lava, Linda 
op Radymaire en Amanda op Vanity

Dressuurcompetitie 
om Kruidbergercup
Santpoort-Noord - Zondag werd 
de eerste wedstrijd voor de Kruid-
bergercup gereden. Er werd maar 
liefst 31 keer gestart in verschil-
lende rubrieken. Elk jaar kunnen 
de pensionklanten van Hofstede de 
Kruidberg meedoen aan deze wed-
strijd. In totaal zijn er drie wedstrij-
den en per wedstrijd kan er twee 
keer worden gestart. De vier beste 
proeven tellen mee voor de Kruid-
bergercup. Gelukkig bleef het zon-
dag in het westen van het land 
droog en zonnig, alhoewel er een 
behoorlijk krachtige wind waaide. 
Maar de paarden zijn het wel ge-
wend, zij worden altijd gereden in 
de buitenrijbaan die omringd wordt 
door de wei waarin ze staan.
De dag begon met de rubriek B5, 
de eerste prijs werd gewonnen door 
Mirella op Lola, tweede werd Hester 
op Guido en derde Jessy op Lava.
 De rubriek B6 werd gewonnen door 
Renske op Magic, tweede werd 
Hester en derde Jessy. 
Vervolgens waren de combinaties 

van de M1 aan de beurt, de M1-
17 en de M1-18 werden gewonnen 
door Kelly op One Wish, Marit werd 
tweede in de M1-17 op Merlin. 
De rubriek L2-13 en 14 werden bei-
den gewonnen door Alexandra op 
Sven. 
Daarna werd de rubriek L gere-
den, de L1-19 werd gewonnen door 
Amanda op Vanity, tweede werd 
Linda op Radymaire en derde Kiki 
op Tornado. 
De L1-10 werd gewonnen door An-
ne-Roos op Sultan, tweede werd Ki-
ki en derde Amanda. 
Tot slot werd de rubriek A gereden, 
de A1 had als winnaar Shana op Ky-
ra, Anja op Radymaire en Sabina op 
Ray werden beiden tweede. 
Ook de A2 werd gewonnen door 
Shana, Anja werd tweede en Sabi-
na derde. 
Na afloop werd in de tuin van de 
Hofstede voor alle pensionklanten 
een barbecue gehouden. Het werd 
een zéér gezellige afsluiting van een 
geslaagde dag.

Zal Berend Jonker dit jaar het WADO open kunnen winnen?

Uniek tennisevenement 
WADO Open start zaterdag
Santpoort-Noord - Vanaf zaterdag 
gaat het grootste tennistoernooi uit 
de regio weer van start. Op de der-
tien banen van LTC Brederode wordt 
een week lang gestreden voor het 
erepodium. Dit jaar zijn er zo’n 650 
inschrijvingen, waarvan net als vo-
rig jaar 140 voor het veteranentoer-
nooi. Alle dagen zullen er leuke eve-
nementen zijn op het park, heerlijk 
eten en een hoop entertainment op 
het terras. Samen met hoofsponsor 
Van Waalwijk van Doorn is dit ten-
nisfeest ieder jaar weer een uniek 
evenement.
Ook op het strijdveld zal het een 
uniek evenement worden. Naast de 

vele partijen op de verschillende ni-
veaus wordt ook weer gestreden op 
het hoogste niveau. Dit jaar spe-
len de oud wereldkampioenen 35+ 
Frank van de Heuvel en Tom Groen 
mee. Namens de eigen club zal Be-
rend Jonker een gooi doen naar 
de overwinning. Of zullen doorge-
stroomde talenten Jairo Seur en 
Bart van Schendel voor een veras-
sing zorgen? Genoeg ingrediënten 
voor een spetterende week.
Vanaf aanstaande zaterdag zul-
len de eerste wedstrijden aanvan-
gen met op zondag 6 juli de fina-
les. Speelschema’s zijn te vinden op 
www.ltcbrederode.nl.

Bejaarde vrouw 
gewond
Driehuis - De  politie heeft vorige 
week dinsdag assistentie verleend 
bij een aanrijding op de kruising 
Minister  van Houtenlaan/Water-
loolaan. Een 53-jarige automobiliste 
uit Hoogezand verleende rond 11.30 
uur geen voorrang aan een 82-jari-
ge Haarlemse fietsster.  De bejaarde 
vrouw brak bij deze aanrijding een 
rib en haar sleutelbeen. Ze is voor 
behandeling naar een ziekenhuis 
overgebracht. De politie onderzoekt 
de exacte toedracht van dit onge-
val.
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Velsen, zeker en zorgzaam
Velsen - Met de Motie van wan-
trouwen van het CDA aan het adres 
van PvdA-wethouder Korf lijken de 
verhoudingen in het college van 
Velsen zo bekoeld dat een voort-
zetting met de dag minder waar-
schijnlijk wordt. De democraten en 
de liberalen zijn het duidelijkst: voor 
hen is samenwerking met het CDA 
niet meer aan de orde.

De collegepartijen moeten dus op 
zoek naar een nieuw en, als het 
even kan, solide draagvlak in de 
gemeenteraad. Gezien de opstelling 
van Groenlinks rond de vertrou-
wensvraag ligt het voor de hand 
om deze partij bij de nieuwe koers 
te betrekken. Maar die basis lijkt 
met één stem meerderheid te smal 
om serieus te nemen. Zelfs áls de 
ChristenUnie daarbij aan zou ha-
ken, kan moeilijk van een stabiele 
basis gesproken worden. Samen-
werking met LGV en Velsen Lokaal 
lijkt uitgesloten.
Wat dan over blijft, is dat de coali-
tie wordt onderzocht die al in maart 
2006 het meest voor de hand lag. 
Namelijk een coalitie van PvdA, 
VVD, Democraten66Velsen en SP. 
Koudwatervrees en vooringeno-
menheid richting SP stonden die 
optie toen in de weg.
 De SP staat niet afwijzend tegen 
het idee om bestuursverantwoor-
delijkheid op zich te nemen. Maar 
van de SP kan niet verwacht wor-
den dat zij op een rijdende trein 
stapt zonder dat die trein van koers 
verandert en dat hetzelfde perso-
neel de rit laat afmaken. Wethou-
der Korf zal door de tweede motie 
van wantrouwen tegen haar moe-
ten opstappen. De PvdA telt vol-
doende capabele lieden om haar te 
vervangen. 
Belangrijke speerpunten die de 
SP verwoord zou willen zien in het 
nieuwe collegeprogramma lig-
gen op het gebied van de WMO, 
Welzijn, Volksgezondheid en Wijk-
gericht werken. Op deze beleids-

terreinen moeten belangrijke ver-
beteringen gemaakt worden. Zo 
dient in de uitvoering van de WMO 
de kwaliteit van de dienstverle-
ning aan de cliënten weer voorop 
te staan. Aanbieders van zorg zul-
len een minimum uurtarief moeten 
hanteren, in staat zijn om een ge-
integreerde zorg aan te bieden en 
toe te werken naar een kleinscha-
lige, wijkgebonden en laagdrem-
pelige zorgstructuur. Nieuwe indi-
caties worden middels bezoek aan 
huis gesteld en niet uitsluitend via 
de telefoon. 
De Brulboei moet weer structureel 
onder de stichting Welzijn vallen. 
Eerdere pleidooien van de kant van 
de SP, om in de risicovolle omge-
ving van industrie en verkeer een 
periodiek preventief gezondheids-
onderzoek te houden, dient met 
spoed te worden doorgezet. Met de 
wijkplatforms moeten snel serieuze 
afspraken gemaakt worden die hun 
functioneren regelt en verbindt met 
de gemeente. 
Het nieuwe Kunstencentrum is de-
finitief van de baan. De beoogde 
bezuiniging zal elders gevonden 
moeten worden – bijvoorbeeld in 
het drastisch terugdringen van ex-
terne managers en medewerkers. 
Rond het voormalig KG-terrein 
moet de parkeerdruk extra aan-
dacht krijgen. Een snelle busver-
binding over de spoorbaan is alleen 
bespreekbaar zolang een gecom-
bineerd gebruik, spoor en bus, mo-
gelijk blijft. Een belangrijk deel van 
het huidige structurele financiële 
tekort kan worden beperkt door de 
structurele verlaging van de OZB 
voor niet woningen te staken. 
Allemaal belangrijke zaken waar de 
SP zich hard voor wil maken en za-
ken waarvoor de SP twee jaar gele-
den ruime steun kreeg van de Vel-
sense bevolking.

SP-fractie
Frits Vrijhof, Mireille Koedijker en 
Jan Müter

Ingezonden brief

Corendon Kinheim brengt 
Europacup weer naar Haarlem

Denny Beljaards won de MVP-prijs, de most valuable player (foto’s:  Photo-
digitalgrosseto)

Haarlem - Het is Corendon Kin-
heim gelukt om de afgelopen week 
in het Italiaanse Grosseto, voor de 
tweede achtereenvolgende keer, de 
Europa Cup Honkbal te winnen. Zo-
wel de wedstrijden in de pool als in 
de halve finale en de finale werden 
in winst omgezet. Dat is een uitste-
kende prestatie !
De finale werd gespeeld tegen gast-
heer BCC Grosseto Orioles en had 
een uiterst spannend verloop. Er 
waren 10 innings nodig om de 3 - 
2 winst binnen te halen. In de eer-
ste helft van de 10e innings hadden 
de Italianen een 2-1 voorsprong 
bereikt, doch in de gelijkmaken-
de slagbeurt waren het honksla-
gen van René Cremer en Dirk van 
’t Klooster en een 2-honkslag van 
Tjerk Smeets die het tij deden keren 
en de 2-1 achterstand omzetten in 
een 3-2 overwinning.
De verdediging was in  handen van 
good old pitcher Patrick Beljaards 
en ‘closer’ Michiel van Kampen en 
zij leverden gezamenlijk een bijzon-
der goede prestatie. Erg plezierig 
was het dat tijdens het tournooi de 
jeugdige werpers Robin van Eis (op 
de foto) en Onno Bauer wederom 
tot goede prestaties kwamen.
Het winnen van de Europa Cup 1 
betekent dat het Corendon-team 
in het weekend van 13 en 14 sep-
tember in Barcelona zal deelnemen 

aan de ‘Final Four’, zijnde een serie 
wedstrijden tussen de 2 hoogstge-
plaatste teams van zowel de strijd 
om de Europa Cup 1 als de Euro-
pa Cup 2.
Dit alles neemt niet weg dat de 
draad van de nationale competi-
tie weer moeten worden opgepakt. 
Donderdag om 19.45 uur in het Pim 
Mulier Stadion tegen Media Monks 
RCH, terwijl op de zaterdag daarna
om 14.00 uur het Rotterdamse Spar 

ta / Feyenoord in Haarlem zal wor-
den ontvangen. Zondag wordt dan 
in Rotterdam de laatste wedstrijd 
gespeeld vóór de start van de Haar-
lemse Honkbalweek, die van 4 tot 
en met 13 juli wordt gehouden.
Ná de Honkbalweek wordt voor kor-
te tijd verder gegaan met de compti-
tie want dan volgt een lange onder-
breking voor de Olympische Spelen 
in Peking. Al met al een zeer onrus-
tig programma-verloop.

Haarlem - De technische staf van 
HFC Haarlem voor het seizoen 
2008/2009 is versterkt met Marco 
Gentile als assistent-trainer. Gentile 
komt over van ADO Den Haag, waar 
hij dezelfde functie bekleedde. Ook 
als speler kwam Gentile het grootste 
deel van zijn carrière voor Den Haag 
uit. Na acht seizoen voor de groen-
gelen speelde Gentile achtereenvol-
gens nog voor MVV, Burnley (Enge-
land), FC Volendam en Willem II. In 
totaal kwam hij tot 267 wedstrijden, 
waarin hij 6 maal scoorde.
,,Marco is een echte winnaar, dat 
was hij als speler en dat is hij als 
trainer”, aldus Gert Aandewiel, Tech-
nisch Manager van HFC Haarlem. 
,,Zijn mentaliteit was zijn sterkste 
kant als voetballer en ook als trainer 
heeft hij een enorme gedrevenheid. 
Hij kent de eerste divisie en heeft er-

varing met het trainen op dit niveau. 
Tijdens zijn carrière was Marco ver-
dediger en dat is een mooie aanvul-
ling voor onze technische staf. Jan 
Zoutman kent hem van de trainers-
cursus en zelf ken ik hem ook nog 
van eerdere cursussen. We wisten 
dat zijn contract bij ADO Den Haag 
afliep en we zijn erg blij met zijn 
komst. Hij is een echte prof waar-
mee hij uitstekend bij de club past”. 
Naast Gentile gaat HFC Haarlem 
nog op zoek naar een tweede assi-
stent-trainer, die tevens het belofte-
elftal onder zijn hoede zal nemen. 

De vorige assistenten, Rob Alflen 
en Edmond Claus, gaan niet in die 
functie verder. Alflen zal de club 
verlaten en Claus gaat zich volledig 
op de jeugdopleiding van de rood-
broeken richten. 

Marco Gentile assistent-
trainer HFC Haarlem

Haarlem - De Haarlemse binnen-
stad was afgelopen vrijdagavond 
afgesloten in verband met de 14e 
grachtenloop. Honderden lopers 
gingen van start op één van de drie 
afstanden. 
De kleintjes konden meedoen met 
de 2 kilometer familyrun en een half 

uur later ging de 4,6 kilometer en 
daarna de 9,2 kilometer van start. 
Langs het parcours stond veel pu-
bliek de lopers enthousiast aan te 
moedigen. 
De start en finish van alle afstanden 
was op de Nieuwe Gracht. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Grachtenloop één 
groot familiefeest

Laurens ten 
Heuvel bij 
HFC Haarlem
Haarlem - HFC Haarlem heeft de 
selectie versterkt met Laurens ten 
Heuvel. De 32-jarige speler komt 
transfervrij over van RBC Roosen-
daal. 
Ten Heuvel kwam al eerder uit voor 
de Haarlemmers. In de seizoenen 
2004-2005 en 2005-2006 speelde 
de aanvaller 56 competitiewedstrij-
den voor HFC Haarlem, waarin hij 
tot 22 doelpunten kwam. 
Ten Heuvel genoot zijn jeugdoplei-
ding bij Ajax en bij HFC Haarlem en 
kwam in Nederland eerder uit voor 
FC Den Bosch, Stormvogels Telstar 
en De Graafschap. Ook speelde hij 
in Engeland voor Barnsley, Nort-
hampton Town, Sheffield United en 
Bradford City. 
Ten Heuvel tekende voor twee sei-
zoenen, met een optie op een der-
de jaar.

Schennispleger 
aangehouden
IJmuiden - Naar  aanleiding van 
een melding dat een in het zwart 
geklede man zich verdacht  ge-
droeg op de Lange Nieuwstraat, 
namen politieagenten vorige week 
woensdag poolshoogte. In deze 
straat zag een agent een man, die 
voldeed aan het signalement, over 
de straat  rennen en verdwijnen. 
Even later troffen zij een onafgeslo-
ten fiets aan. Ze  besloten om deze 
fiets in de gaten te houden, omdat 
zij het vermoeden hadden  dat deze 
van de eerder genoemde man zou 
zijn. Dit vermoeden klopte, de man 
kwam inderdaad de fiets opha-
len. De agenten spraken hem aan, 
waarop de man het  op een lopen 
zette. Helaas voor hem, was een van 
de agenten sneller. Omstreeks 01.50 
uur werd hij aangehouden. De man 
bleek een 33-jarige IJmuidenaar te 
zijn. Hij werd voor verhoor meege-
nomen naar het bureau. Hier be-
kende hij meerdere malen schennis 
te hebben gepleegd. 
Er is proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Hennepdrogerij 
in woning
Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben een onderzoek inge-
steld in een woning in de Hyacin-
tenstraat omdat daar mogelijk een 
hennepdrogerij in gebruik zou zijn. 
De agenten troffen in de schuur een 
speciale droogkast met meerdere 
kilo’s gedroogde wiet. Alles is in be-
slag genomen. De bewoner is aan-
gehouden en meegenomen naar 
het bureau. Tegen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Winkeldief 
aangehouden
IJmuiden - Maandag rond 16.30 
uur meldde een attente getuige dat 
een man vanuit een winkel aan het 
Marktplein een stapel shirts had 
gestolen en er mee was weggerend. 
De getuige had gezien dat de man 
met de shirts een woning Velser-
duinplein binnen ging en even later 
weer vertrok. Politiemensen heb-
ben een onderzoek in de woning in-
gesteld en troffen in de kamer van 
één van de bewoners, een 21-jari-
ge Pool, de gestolen shirts aan. De-
ze zijn in beslag genomen. De ver-
dachte is er tussenuit gegaan maar 
zal binnenkort worden aangehou-
den. Tegen hem wordt proces-ver-
baal opgemaakt.

Inbrekers 
aangehouden
IJmuiden - Alerte getuigen meld-
den in de nacht van zondag op 
maandag rond 01.45 uur dat er 
werd ingebroken in een woning in 
de De Noostraat en dat de inbrekers 
nog binnen zaten. 
Agenten hebben een onderzoek in-
gesteld. De inbrekers kwamen bij 
het zien van de agenten naar bui-
ten en zijn direct aangehouden. Het 
bleken IJmuidenaren van 35 en 37 
jaar, beiden zijn bekenden van de 
politie. 
Ze zijn meegenomen naar het bu-
reau en ingesloten. De politie on-
derzoekt of de heren meer inbraken 
hebben gepleegd de laatste tijd. Te-
gen hen wordt proces-verbaal op-
gemaakt.

Tentoonstelling ‘Oplage’
Haarlem - Met de tentoonstelling 
‘Oplage’ staat Galerie 37 Spaarne-
stad in het teken van de gedruk-
te massamedia. In het souterrain is 
een eerste selectie te zien uit de fo-
toarchieven van Trouw en Het Pa-
rool, sinds enkele maanden in be-
heer bij Spaarnestad Photo. Aan-
sluitend op de parterre sculpturen 
van de Duitse kunstenaar Hans Jür-
gen Simon, gebeeldhouwd uit kran-
ten en tijdschriften.

In 2007 heeft Spaarnestad Photo 
de historische fotoarchieven van de 
dagbladen Trouw en Het Parool in 
beheer gekregen. De ruim 600.000 
foto’s, hoofdzakelijk zwart-wit mate-
riaal, geven een prachtig beeld van 
Nederland in de tweede helft van 
de 20e eeuw. Met kwalitatief hoog-
waardige reportages van vaste foto-
grafen als Wubbo de Jong, Ad Nuis, 
Werry Crone en Serge Ligtenberg 
en werk van diverse freelancers. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog ont-
stonden deze twee kranten als be-
langrijke verzetsbladen: Het Parool 
in 1941 en Trouw in 1943. Terwijl 
Het Parool vanuit de sociaaldemo-
cratische verzetsbeweging werd 
opgericht en zich als dagblad gro-
tendeels richtte op de stad Amster-
dam, had Trouw een orthodox-pro-
testantse achtergrond en een meer 
landelijk aandachtsgebied. Binnen-
landse en buitenlandse reportages, 
achtergronden bij maatschappelijke 
thema’s, portretten en kort nieuws 

komen aan bod in de tentoonstel-
ling. 
Aansluitend wordt werk getoond 
van de Duitse kunstenaar Hans 
Jürgen Simon (1940, Lauban). Na 
te zijn gelezen verliezen gedrukte 
massamedia vaak hun functie. Voor 
de lezer zijn materiaal, typografie en 
kleur een bijzaak. Hans-Jürgen Si-
mon bevrijdt het drukwerk van de-
ze tijdelijkheid en maakt sculptu-
ren van kranten en tijdschriften. 
De structuur van het papier, de ty-
pografie en de verschillende lagen 
bepalen de uiteindelijke vorm en 
grootte van het werk. Papier wordt 
gevouwen, gewaaierd, samenge-
perst en gefixeerd met kunsthars tot 
sculpturen ontstaan die doen den-
ken aan glooiingen van de aard-
korst of jaarringen van bomen. Tekst 
en beeld vloeien samen, inhoud en 
vorm wisselen van plaats. Hans Jür-
gen Simon is woonachtig en werk-
zaam in de regio Osnabrück, zuster-
stad van Haarlem. 
De tentoonstelling kwam tot stand 
in samenwerking met de Kunsthal-
le Dominikanerkirche Osnabrück en 
met steun van de Gemeente Haar-
lem en de Stadt Osnabrück.

Oplage is tot eind augustus te zien 
in Galerie 37 Spaarnestad, Groot 
Heiligland 37 en wordt zondag om 
16.00 uur geopend door wethou-
der Chris van Velzen. Openingstij-
den: donderdag tot en met zondag 
12.00-17.00 uur.

Vrouwenkoor Hoor Haar 
in de Grote of St. Bavokerk
Haarlem - Vrouwenkoor Hoor Haar, 
onder leiding van dirigent Dirk 
Kaandorp, geeft 28 juni als afslui-
ting van haar seizoen 2007 – 2008 
een lunchconcert in de St. Bavokerk  
aan de Grote Markt in Haarlem. Het 
concert begint om 13.15 uur en ein-
digt om 13.45 uur. Toegang tot de 
kerk kost 2 euro. Hoor Haar zingt 
liederen van Schubert, Kodály, Kor-
sakov, Holst, Bridge en volksmuziek 
uit Bulgarije. 
Het koor heeft nog plaats voor ho-
ge sopranen en lage alten. Vanaf 
donderdag 21 augustus begint het 
nieuwe seizoen van Hoor Haar en 
aspirant-zangeressen zijn van har-
te welkom om te komen luisteren bij 

een repetitie van Hoor Haar aan het 
Brouwersplein in de Leidsebuurt. 
Het koor repeteert van 20.00 uur tot 
22.15 met pauze. Op 13 september 
2008 is Hoor Haar te horen tijdens 
het Korenlint in Haarlem.

Begin mei dit jaar bezocht Hoor 
Haar zusterstad Angers op uitnodi-
ging van gemengd koor Mozaïk. Op 
de foto staat een deel van de groep 
afgebeeld tijdens een rondrit langs 
de Loire. Die avond gaven beide ko-
ren een zeer succesvol, gezamenlijk 
concert. Beide koren overwegen om 
volgend jaar samen de zusterstad 
Osnabrück (D) te bezoeken via con-
tact met een Duits koor.  
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Spaarndam - Wie vindt het leuk om 
in hartje Spaarndam  zo nu en dan 
als vrijwilliger tijdens de weeken-
den  te assisteren in Kunstcentrum 
De Kolk? Je taak is onder andere 
om  bij exposities bezoekers te ont-

vangen  en mee te helpen  projecten 
voor te bereiden. Adres Westkolk 
4, Spaarndam. Aanmelden: Peter 
Balm, 023-5381535, peterbalm334@
hotmail.com, of Willy Lohmann, 020-
4975282, w.g.lohmann@quicknet.nl.

Kunstcentrum De Kolk 
zoekt vrijwilligers

Expositie in de Stompe Toren
Spaarnwoude - Op de zondagen 
29 juni en 6 juli exposeert in het 
Cultureel Centrum De Stompe To-
ren in Spaarnwoude kunstenaar 
Ad van Luijk uit Haarlem. Zoals ge-
woonlijk vindt hij zijn inspiratiebron 
in de natuur. Geboeid door de scha-
keringen van het licht brengt hij met 
vlotte penseelstreken die indrukken 
op doek.
Het concert wordt op 6 juli verzorgd 

door het Horizonte Trio, bestaande 
uit violist Michel Rein, pianist Mat-
thias Rein en mezzo-sopraan Ta-
nia Prates-Rein. Op het programma 
staat  Zuid-Amerikaanse muziek, 
geïnspireerd op  oude volksliederen. 
Aanvang concert 14.00 uur.
Het kerkje De Stompe Toren ligt aan 
de Kerkweg in Spaarnwoude en is  
op beide zondagen geopend van 
12.00-16.30 uur. Toegang gratis.

Standwerkers prijzen waar aan
Haarlem-Noord- Door de hele Cronjéstraat kon afgelopen zaterdag naar 
speciale producten in standjes worden gekeken tijdens het standwerkers-
concours. Een speciaal middeltje om je tapijt te reinigen, een handige ma-
nier om je raam op 1 hoog te wassen of wil je toch iets handiger worden in 
het hobbyknippen van papier. Voor alles was er wel een oplossing te vinden 
bij de verschillende stands in de Cronjé. Het concours duurde de hele dag. 
(foto: Michel van Bergen)

Met drie zorgaanbieders
Gemeenten beëindigen 
samenwerking
Regio - De gemeenten Haarlem, 
Bennebroek, Bloemendaal, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, 
Heemstede en Zandvoort beëin-
digen de samenwerking met zorg-
aanbieders CCC Zorg BV, Van Gool 
Dienstverlening BV en Take good 
care. Deze zorgaanbieders  heb-
ben meegedeeld de huishoudelijke 
zorg met ingang van 14 juli 2008 te 
stoppen. Gezien hun wettelijke taak 
in het kader van de Wmo (het ver-
zorgen van huishoudelijke hulp) zijn 
de gemeenten in overleg gegaan 
met de zorgaanbieders Amstelring, 
Viva! en Valent, om de zorg aan de 
cliënten zo goed mogelijk te conti-
nueren.
De betreffende gemeenten zijn zeer 
recent op de hoogte gesteld dat de 
financiële posities van bovenge-
noemde zorgaanbieders van dien 
aard zijn dat zij per 14 juli aanstaan-
de geen zorg meer kunnen leveren. 
De problemen worden volgens de 
betrokken organisaties ingegeven 
door factoren als CAO-verhogingen, 
maar ook verschuivingen in verhou-
dingen van verschillende niveaus 
van zorg spelen mee. 
De gemeenten betreuren het dat de 
aanbieders zich genoodzaakt zien 
de zorg stop te zetten en maken 
zich extra zorgen omdat dit net vóór 
de vakantieperiode gebeurt. Omdat 
zij er grote waarde aan hechten dat 
burgers die afhankelijk zijn van pas-
sende zorg geholpen worden, heb-
ben zij onmiddellijk maatregelen 
genomen. Het merendeel van de 
zorg wordt voortgezet door Amstel-
ring. Zij zullen ook het merendeel 
van het huishoudelijk hulp perso-
neel overnemen. Ook de twee ande-
re aanbieders hebben toegezegd bij 
te willen dragen aan het continue-
ren van de zorg.

De rijksoverheid heeft in 2006 be-
sloten om de verantwoordelijkheid 
van de huishoudelijke zorg over te 
hevelen naar de gemeenten. De ge-
meenten hebben via een verplichte 
openbare aanbesteding huishoude-
lijke hulp taken in het kader van de 
Wmo aan onder meer de drie ge-
noemde aanbieders uitbesteed. Er 
is een contract opgesteld met daar-
in heldere afspraken over  kwaliteit, 
aantal personen (aan de hand van 
indicaties) en prijs. De gemeenten 
hechten eraan om cliënten en zorg-
verleners (personeel) zoveel moge-
lijk bij elkaar te houden en streven 
ernaar dat personeel overgaat naar 
andere zorgverleners. De drie zorg-
aanbieders hebben toegezegd vol-
ledige medewerking te bieden aan 
overgang van personeel en continu-
ering van zorg. 
Voor cliënten en medewerkers heb-
ben de gemeenten het informatie-
nummer 023-511 5555 beschikbaar 
gesteld. Er is een brief gestuurd 
naar alle cliënten.  

Edgar Doncker Natuurprijs 
voor ecoloog Wouter Helmer
Haarlem - Dinsdag reikte burge-
meester Bernt Schneiders in het 
stadhuis van Haarlem de Edgar 
Doncker Natuurprijs 2007 uit aan 
ecoloog Wouter Helmer. Helmer 
krijgt de prijs, groot 150.000 euro, 
omdat hij zich bijzonder verdien-
stelijk heeft gemaakt voor natuur-
behoud en –ontwikkeling in Neder-
land. Hij zal 125.000 euro besteden 
aan het project ‘Missing Lynx’. De 
resterende 25.000 euro gaat naar 
het onder brede aandacht brengen 
van de magnifieke natuurresultaten 
in ‘zijn’ Gelderse Poort.  
In 1989 richtte Wouter Helmer 
met twee partners Stroming BV en 
Stichting Ark op. Vanaf 2002 is hij 
directeur van ARK Natuurontwik-
keling. Met deze stichting stond hij 
de afgelopen 20 jaar aan de basis 
van duizenden hectares nieuwe na-
tuur in Nederland (en later ook in 
Oost-Europa) en konden miljoe-
nen kinderen en volwassenen ken-
nismaken met natuur die ze daar-
voor niet kenden: oases waarin het 
begrip ‘vertrouwen’ centraal staat. 
‘Vertrouwen’ in de natuur zelf, die 
als ze zonder menselijk ingrijpen 
haar gang mag gaan, spectaculai-
re resultaten laat zien. ‘Vertrouwen’ 
in mensen, die Helmer - wars van 
prikkeldraad en ‘Verboden toegang’ 
bordjes - uitnodigt om van het ge-
baande pad te gaan om ‘zijn’ struin-
natuur in volle glorie te ontdekken. 
En ‘vertrouwen’ in bedrijven, die ze-
ker niet de boeman van natuur hoe-
ven te zijn en in veel gevallen natuur 
in hun bedrijfsvoering hebben op-
genomen. Alleen al in de Gelderse 
Poort leidde dit tot de terugkeer van 
80 bijzondere plant- en diersoorten. 
25.000 euro van de toegekende prijs 
gaat dan ook naar het onder brede 
publieke aandacht brengen van de 
spectaculaire natuurresultaten in de 
Gelderse Poort.
Het merendeel van de prijs gaat 
Helmer echter besteden aan het 
project ‘Missing Lynx’. ‘Missing Lynx’ 
gaat over de bouw van een heden-
daagse ark; een samenhangend 
netwerk van natuurgebieden waar-
in, als het even kan, alle planten- en 
diersoorten kunnen overleven en 
kunnen meebewegen met het ver-
anderend klimaat. De Ecologische 
Hoofd Structuur die soelaas moe(s)t 
bieden, is de laatste jaren om ver-
schillende redenen uitgehold. ‘Mis-
sing Lynx’ wil weer leven blazen in 
dit groene wegennetwerk waarvoor 
overheid, natuurorganisaties, be-
drijfsleven en particulieren geza-
menlijk zouden moeten optrekken 
om het te realiseren. De lynx - boeg-

beeld van het project - bevindt zich 
immers al op een dagmars afstand 
van Nederland en zal binnen afzien-
bare tijd de grens overstappen. Hel-
mer wil zich ervoor inzetten om on-
der andere de lynx, met in zijn kiel-
zog vele andere soorten, ruim baan 
te bieden in de Nederlandse natuur.
 
De Edgar Doncker Prijs wordt jaar-
lijks beurtelings uitgereikt aan een 
persoon die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt op het gebied van natuur-
behoud in Nederland, ‘het waar-
achtig Nederlandse cultuurgoed’ 
en de kindergeneeskunde. De prijs 
bedraagt 150.000 euro, waarvan 
125.000 euro besteed moet worden 
aan een doel dat door de prijswin-
naar, in overleg met de jury en het 
stichtingsbestuur, wordt bepaald. In 
2007 stond natuurbehoud in Neder-
land centraal. 
Edgar Doncker (1926-1996), bij le-
ven een begaafde zakenman uit 
Kennemerland, was van mening dat 
personen die iets wezenlijks bijdra-
gen aan het welzijn van anderen 
voor het voetlicht gebracht en ge-
steund moeten worden. Dat was 
ook zijn drijfveer om na zijn overlij-
den zijn kapitaal ten dienste te stel-
len van de gemeenschap. Hij wees 
daarvoor drie gebieden aan: kinder-
geneeskunde, natuurbehoud in Ne-
derland en ‘het waarachtig Neder-
landse cultuurgoed’.
De Stichting Edgar Doncker Fonds, 
die de nalatenschap beheert, stelt 
zich ten doel het bevorderen van ac-
tiviteiten op deze drie gebieden. De 
stichting doet dit door jaarlijks de 
Edgar Doncker Prijs uit te reiken.

Wouter Helmer (foto: Loek Röell)

Wijding nieuwe 
bisschop van Haarlem
Haarlem - Voor het oud-katholieke 
bisdom Haarlem zal een nieuwe bis-
schop worden gewijd op zondag 29 
juni . De vorige bisschop, Bert Wi-
rix (1946-2008), overleed na een ja-
renlang ziekte-
proces. Daar-
om werd op 19 
april een op-
volger geko-
zen. De keuze 
viel op de 49-
jarige Amster-
damse pastoor 
en kerkhistori-
cus dr. Dirk Jan 
Schoon.
De nieuwe 
bisschop van 
Haarlem zal 
worden gewijd 
op zondag 29 
juni om 14.30 
uur in de ‘ou-
de’ Bavo op de 
Grote Markt te 
Haarlem. De 
Aar t sb isschop 
van Utrecht, Joris Vercammen, zal de 
wijding verrichten. Hij wordt daarbij 
geassisteerd door oud-katholieke 
en anglicaanse bisschoppen uit bin-
nen- en buitenland, in aanwezigheid 

van oecumenische vertegenwoordi-
gers van andere kerken. Daarna zal 
de nieuwe bisschop voorgaan in de 
viering van de eucharistie. Ieder die 
het oud-katholieke kerkelijk leven – 

in het bijzonder de 
rijke liturgie – in 
levenden lijve wil 
meemaken, is van 
harte welkom de-
ze dienst mee te 
komen vieren.
Op woensdag 2 
juli zal de Bis-
schop van Haar-
lem zijn zetel in 
bezit nemen in 
een vesperdienst 
in de kathedra-
le kerk van de 
H.H. Anna en Ma-
ria aan de Kin-
derhuissingel te 
Haarlem. Aan-
vang: 19.30 uur.

Er is gelegen-
heid met de bis-

schop-elect en zijn echtgenote ken-
nis te maken en vragen te stellen op 
maandag 23 juni om 11.00 uur in de 
Grote of Sint-Bavokerk aan de Grote 
Markt te Haarlem. 

Storm zorgt voor overlast
Regio - Op de afgelopen zomerse, maar winderige zondag zijn er een hoop 
bomen gesneuveld en dakpannen los gewaaid. De brandweer kreeg zon-
dagmiddag continu meldingen om assistentie in de regio te verlenen. Zo viel 
er een grote tak van een boom bij het Texaco station aan de
Planetenlaan in Haarlem op twee geparkeerde auto’s die daardoor behoor-
lijke schade opliepen. De brandweer kon niets anders doen dan de tak aan 
de kant te leggen en de Italiaanse eigenaar van de auto door te verwijzen 
naar de politie voor een schadeformulier voor een eventuele verzekering. 
Een zonnewering op de Schoterweg dreigde naar beneden op het voet-/
fietspad te vallen. Hier kwam de brandweer langs om de wering weer goed 
vast te zetten zodat er geen gevaar meer voor voorbijgangers was. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Haarlem - Uriah Heep’s progres-
sieve heavy metal maakte de Brit-
se band één van de meest popu-
laire hardrock groepen van de ‘70s. 
Opgericht door gitarist Mick Box 
en zanger David Byron in de late 
‘60s, bracht Uriah Heep begin 1970 
haar debuut album “Very ‘eavy…Ve-
ry ‘umble” uit . Sindsdien bracht de 
band 20 studio albums uit, trad het 
op voor miljoenen fans over de he-
le wereld en verkocht meer dan 30 
miljoen platen. De band is nog lang 
niet uitgerockt, dat bewijzen ze door 
met een nieuw studioalbum op de 
proppen te komen! Het album komt 
in juni uit. Uriah Heep zal zaterdag 
28 juni in Patronaat naast het legen-
darische oude materiaal ook nieuw 

materiaal ter gehore brengen! Aan-
vang 19.30 uur, een kaartje kost 28 
euro.

Uriah Heep in Patronaat

Girls Love DJ’s
Haarlem - Girls Love DJ’s, vrijdag 
27 juni in Patronaat, is een concept 
dat zeker niet alleen bij dames ge-
liefd is, maar door dansliefhebbers 
met erg verschillende voorkeuren. 
Zo was het een van eerste feesten 
waarbij hiphop, trance, electro en 
dancehall gecombineerd werden en 
worden bekende namen met nieuw 
talent gecombineerd. Inmiddels is 
het uitgegroeid tot een internatio-
naal concept on tour en daarbij mag 
Patronaat natuurlijk niet ontbreken. 
Aanvang 23.00 uur, entrée 14/16 
euro, leeftijd 18+.

Haarlem - De komische muzikale 
theatergroep Het Groot Niet Te Ver-
mijden staat al jaren aan de top van 
het Nederlandse theaterentertain-
ment. De vijf heren lanceerden af-
gelopen seizoen hun tiende thea-
tershow, die net als de vorige negen 
uitgroeide tot een dijk van een thea-
terhit. Twee zomers geleden maakte 
Het Groot Niet Te Vermijden (na een 
aantal jaren afwezigheid) een gran-
dioze comeback in de Bloemen-
daalse openluchtarena met de suc-
cesvolle jubileumshow ‘Diamonds 
& Pearls’. Deze zomer krijgt de ge-
slaagde comeback een vervolg. In 
Bloemendaal speelt Het Groot Niet 
Te Vermijden op vrijdag 27 juni a.s. 
de zomerse finale van de met kers-
verse theaterpret volgeladen nieuwe 
hitshow ‘Take Ten’. 
Ook in ‘Take Ten’ laten de muzikale 
entertainers van Het Groot Niet Te 
Vermijden zien wat ze waard zijn. En 
dat is veel. De heren zijn keizers op 
het gebied van de muzikale thea-
terkolder en weten als geen ander 

dat je uiteenlopende muzikale gen-
res perfect moet beheersen wil je er 
op de leukst denkbare manieren de 
draak mee kunnen steken. Na de 
eerder genoemde jubileumshow, 
waarin de mooiste acts uit de col-
lectie werden opgepoetst en waar-
mee twee seizoenen achtereen volle 
zalen werd getrokken, staken Mar-
tin Bakker, Louis Kockelmann, Jo-
chem Kroon, Sjoerd Plak en Peter 
Tinke hun fantasie in de goedge-
lukte nieuwe spektakelshow ‘Take 
Ten’. Een nieuwe originele mix van 
uiteenlopende muzikale fratsen en 
persiflages. Volgens de heren van 
het Groot Niet Te Vermijden zelf be-
looft het weer een van de allerleuk-
ste avonden van de zomer te wor-
den. 
Aanvang: 20.30  uur. Prijs 22,50  euro. 
Kaartverkoop: via de website www.
openluchttheaterbloemendaal.nl; vi-
aTickets Haarlem (023-5121212) of 
aan de kassa van de Philharmonie 
in Haarlem, Lange Begijnestraat 11 
in Haarlem.

Het Groot Niet Te Vermij-
den in Openluchttheater

Haarlem - De zomermarkt in win-
kelcentrum Cronjé is altijd goed 
voor tienduizenden bezoekers. Het 
is jaarlijks één van de gezelligste 
dagen in de Cronjé. Zondag 29 ju-
ni van 11.00 tot 17.00 uur staan er 
weer tientallen kramen met hele 
leuke aanbiedingen. De zomer uit-
verkoop is begonnen. Het zijn vooral 
de winkels die de kramen boorder-
vol koopjes uitstallen. Samen met 
standwerkers, creatievelingen en 
overige deelnemers maakt dat van 
de Zomermarkt in de Cronjé één 
van de best gesorteerde en gevari-
eerde jaarmarkten van de regio.
Er is dan ook veel te beleven. In het 
Julianapark staat de mini-kermis 
waarin kinderen zich weer heerlijk 

kunnen uitleven. Met de vele nieu-
we terrassen in de straat wordt de 
markt dit keer extra gezellig. Over-
al zijn zitjes waar je even heerlijk tot 
rust kunt komen en lekker naar de 
passerende mensen kunt kijken. 
De Generaal Cronjéstraat, het Julia-
napark en het Soendaplein zijn voor 
het verkeer afgesloten. Hier staan 
de kramen. In de achter het Juliana-
park gelegen Javastraat wordt een 
grote rommelmarkt gehouden. Het 
maakt een bezoek aan winkelcen-
trum Cronjé extra aantrekkelijk.
Bezoekers aan de Cronjé kunnen 
de auto gemakkelijk parkeren in 
de Cronjé parkeergarage ingang 
Kleverlaan. Vanaf de uitgang is het 
slechts 50 meter naar de Cronjé.

Zondag zomermarkt
in de Cronjéstraat
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Voetvolleybaltoernooi
bloemenbuurt in Velserbroek
Velserbroek - Dinsdag 1 juli orga-
niseert Buurtsport Velsen een voet-
volleybaltoernooi voor de bloemen-
buurt in Velserbroek. Dit evenement 
vindt plaats op ‘t Asfalt (Zwanen-
bloemplantsoen) en start om 19.00 
uur. 
Nu in het afgelopen jaar de rust 
is teruggekeerd op ‘t Asfalt staan 
buurtbewoners en jongeren niet 
langer tegenover elkaar. Het gevoel 
van onveiligheid is afgenomen en er 

worden ook weer vaker volwasse-
nen op het plein gesignaleerd. Om 
deze situatie te bevorderen is bij dit 
toernooi niet alleen de jeugd vanaf 
11 jaar welkom, maar elke buurtbe-
woner van de Bloemenbuurt uitge-
nodigd.
Deelname aan het toernooi is gratis. 
Deelnemers worden wel verzocht 
zich vooraf aan te melden bij Ad Ot-
ten, Buurtsport Velsen, telefoon 06-
28509999.

Soli en Harddraverij 
samen in jubileumloterij
Santpoort-Noord - In 2009 vieren 
twee oer-Santpoortse verenigingen 
een bijzonder jubileum. Muziekver-
eniging Soli bestaat 100 jaar en de 
Harddraverij viert de 250ste Korte-
baan. Beide verenigingen staken de 
koppen bij elkaar en besloten ge-
zamenlijk één grote Jubileumloterij 
te organiseren. Hoofdprijs: 10.000 
euro. De opbrengst van deze Jubi-
leumloterij komt geheel ten goede 
aan de extra activiteiten die in 2009 
georganiseerd worden. Onderdeel 
daarvan is een gezamenlijk slotfeest 
dat in het najaar wordt gevierd. 
Ten opzichte van de voorgaande ju-
bileumloterij die tijdens Dorpsfeest 
Santpoort werd georganiseerd zijn 
er een paar belangrijke verande-
ringen doorgevoerd. Door de me-
dewerking van Soli zijn er meer lo-
tenverkopers beschikbaar en wordt 
verwacht dat er meer loten verkocht 
zullen worden. Om de drempel wat 
te verlagen is de prijs van een lot 
teruggebracht naar 5 euro. Boven-
dien is het aantal prijzen verdub-
beld. Uniek is dat de hoofdprijs van 
10.000 euro in stand is gehouden.
Met de aanschaf van een lot steunt 
u niet alleen de jubilerende ver-
enigingen, maar maakt u tevens 
kans op 20 fantastische prijzen. De 
hoofdprijs van 10.000 euro wordt 
mede mogelijk gemaakt door Hon-
da Auto Maarschalk in Velserbroek. 

Tuincentrum Groenrijk Santpoort 
heeft twee waardebonnen beschik-
baar gesteld ter waarde van 250 eu-
ro. Ook de bedrijven Hoveniersbe-
drijf Bart voor tuinonderhoud, Van 
Schagen Automobielbedrijf en To-
taal Techniek Kennemerland stel-
len waardebonnen van 250 euro 
beschikbaar. Rabobank Velsen en 
Omstreken biedt een spaarrekening 
aan met een bedrag van 250 euro. 
Foto Schutte Santpoort sponsort in 
de vorm van een waardebon van 
125 euro. Naast deze waardevolle 
prijzen zijn aan de prijzenpot toe-
gevoegd twee keer een  iPod Touch 
(16G), vier iPods Classic (80G) en 
zes iPods Nano (4G).
Hoewel het zwaartepunt van de lo-
tenverkoop tijdens Dorpsfeest Sant-
poort ligt (van 2 tot en met 9 augus-
tus) zijn de verkoopteams van Mu-
ziekvereniging Soli al met een vlie-
gende start begonnen. Mocht u niet 
direct kennissen bij Soli of de Hard-
draverij hebben, dan kunt u de lo-
ten tijdens kantooruren verkrijgen 
bij Assurantiekantoor Nieuwland & 
Aarts aan Bloemendaalsestraatweg 
127-129 te Santpoort-Zuid.  Koop ze 
op tijd, want op is op. De trekking 
is op 10 augustus 2008 op Notaris-
kantoor De Kiewit & Buijsman en 
de uitslag staat vanaf 11 augustus 
op www.soli.nl en www.dorpsfeest-
santpoort.nl.

Medewerkers van Corus hebben geen hart van staal, maar van goud. Zij klus-
ten deze weken voor het goede doel met de Hartenactie

Corus medewerkers klussen 
Meer beweging mogelijk 
voor cliënten Hartekamp
Regio - Op 19 juni was de laatste 
klusdag voor medewerkers van Co-
rus in het kader van hun hartenactie 
voor zorginstelling De Hartekamp 
Groep. 
Na het opknappen van tuinen van 
de bijzondere woonwijk Harteheem 
in Heemskerk en een dagje uit naar 
het Dolfinarium met cliënten van 
een van de dagcentra was nu het 
thema ‘bewegen’ aan de beurt. 
De medewerkers van Corus pak-
ten deze laatste dag groots uit. Er 
werd die dag keihard gewerkt aan 
wel vier projecten. Een team ging 
aan de slag om een opslagruimte te 
creëren in de bewegingsruimte van 
De Klimop, het motorisch centrum/
zwembad van locatie De Hartekamp 
in Heemstede. 
Een tweede team ging samen met 
vrijwilliger Rien aan de slag in het 
fietsenhok. Fietsen is voor deze cli-
enten erg belangrijk maar het fiet-
senhok was niet winddicht en na de 
winter moesten de fietsten hoogno-
dig worden opgeknapt. Niet alleen 
de fietsen zagen er weer prima uit 

maar ook het hok werd winddicht 
gemaakt. 
Een derde team ging aan de slag 
om een heuse nieuwe fitnessruim-
te te creëren. Er werd hard geschil-
derd, geklust en er werden zelfs drie 
nieuwe apparaten geïnstalleerd die 
namens Corus waren gedoneerd. 
Door deze nieuwe apparatuur kun-
nen veel meer cliënten gebruik ma-
ken van de fitness. 
Een laatste groep ging aan de slag 
op de kinderboerderij, een speelhuis 
is helemaal opnieuw geverfd en kan 
nu weer volop gebruikt worden. 
De dag werd afgesloten met een 
judodemonstratie waar medewer-
kers van Corus in de cliënten van 
De Hartekamp Groep hun meerdere 
moesten erkennen. De hartenactie 
is een enorm succes geweest met 
zoveel wensen die voor De Harte-
kamp Groep zijn vervuld. 
De Hartekamp Groep is unaniem 
van mening dat de medewerkers 
van Corus geen hart van staal maar 
een hart van goud hebben. 
Zie ook www.dehartekampgroep.nl.

Linke Soep

Vijfde straten zaalvolleybaltoernooi
Linke Soep maakt feestje
Velserbroek - Na het succes van 
het vierde Velserbroekse dames 
stratenzaal volleybaltoernooi is de 
organisatie alweer bezig met de 
voorbereidingen van de lustrum edi-
tie van dit toernooi. Het 123 Make-
laardij Damesstratenzaalvolleybal-
toernooi Velserbroek wordt gehou-
den op zaterdag 11 oktober 2008  
tussen 15.00 uur en 21.00 uur in 
sporthal het Polderhuis.
De organisatie is er bijzonder trots 
op dat het eind mei Linke Soep heeft 
kunnen contracteren voor de feest-
avond na het vijfde toernooi. Vanaf 
21.00 uur zal de band ervoor zorgen 
dat Velserbroek een fantastische 

feestavond zal krijgen. Linke Soep 
is een veelzijdige, vijfpersoons Top 
100 aller tijden pop/rock coverband 
uit Haarlem. De formatie bestaat uit 
de zeer ervaren muzikanten Sandy 
(zangeres en percussie), Eric (toet-
sen/zang), Hans (basgitaar/zang), 
Erik (gitaar) en Ruud (drums). Lin-
ke Soep speelt veel verschillende 
muziekstijlen, variërend van rustige 
achtergrondmuziek tot heftige rock, 
met daartussen nederpop, pop, ska, 
swingend, enzovoorts. Zij spelen 
veel bekende maar soms ook ver-
rassende hits uit de afgelopen de-
cennia, wat een avondje Linke Soep 
tot een waar feest maakt.

Trendrapport Discriminatiezaken
Het topje van de ijsberg
Regio - Bureau Discriminatieza-
ken Kennemerland (BD) brengt een 
trendrapport uit waarin wordt terug-
gekeken op vijf jaar klachten en mel-
dingen over discriminatie. Het BD 
krijgt jaarlijks gemiddeld 200 klach-
ten binnen over ongelijke behan-
deling, belediging en discriminatie. 
Deze 200 klachten geven geen re-
eel beeld van de werkelijkheid. Dit 
wordt onderbouwd door het onder-
zoek Discriminatieklimaat in Noord-
Holland dat in januari 2008 is uitge-
voerd. In Kennemerland zei 12 pro-
cent van de volwassen inwoners in 
het afgelopen jaar tenminste één 
keer te zijn gediscrimineerd.
Enkele conclusies uit het trendrap-
port: van discriminatie op grond 
van huidskleur/herkomst/ras wordt 
nog steeds het meeste melding ge-
maakt, hoewel het relatieve aandeel 
de laatste jaren is gedaald ten gun-
ste van andere gronden, zoals leef-
tijd. 
De afgelopen jaren is in toenemen-
de mate sprake van discriminatie 
tegen moslims. Bij het BD bereikt 
het aantal discriminatieklachten op 
grond van godsdienst in 2007 haar 
hoogste niveau.
Toch is veertien meldingen, waarvan 
dertien islam-gerelateerd, naar hun 
idee weinig, gezien de verhitte de-
batten over integratie, radicalisering 
en burka’s. 
Opvallend is het hoge aantal ge-
weldsincidenten met een discrimi-
natoir karakter in Kennemerland. In 
2007 is dit met tien incidenten het 
hoogste aantal in de afgelopen vijf 

jaar. Dit lijkt te passen in de tendens 
van toenemend geweld op scholen, 
maar ook tegen buschauffeurs, con-
ducteurs, ambulancepersoneel etc.
Er is in twee gevallen sprake ge-
weest van geweld tegen homosek-
suelen. Het totale aantal meldingen 
over discriminatie op grond van sek-
suele gerichtheid is de laatste jaren 
vrijwel gelijk gebleven (negen mel-
dingen in 2007).
Bureau Discriminatiezaken Ken-
nemerland is de nieuwe naam van 
het Anti Discriminatie Bureau regio 
Haarlem (ADB). Het bureau is per 1 
november 2007 verder gegaan on-
der deze naam. De naam is anders, 
de activiteiten zijn uitgebreid en het 
werkgebied is hetzelfde gebleven.

Het Bureau Discriminatiezaken Ken-
nemerland zet zich in haar regio in 
voor gelijke behandeling en het sti-
muleren van een tolerante samen-
leving. 
Mensen kunnen bij het bureau te-
recht als ze zich gediscrimineerd of 
ongelijk behandeld voelen vanwege 
onder meer hun herkomst, religie, 
handicap, leeftijd, geslacht of sek-
suele gerichtheid. Klachten en mel-
dingen worden gratis in behande-
ling genomen. 
Ook doet het bureau onderzoek, 
geeft voorlichting en trainingen op 
bijvoorbeeld scholen en adviseert 
organisaties op het gebied van di-
versiteit en gelijke behandeling. Het 
bureau is lid van de landelijke ver-
eniging Art.1 die discriminatie voor-
komt en bestrijdt.

Vrijdag landelijke actiedag
FNV Bondgenoten 
bezoekt tankstations
Regio - Bestuurders van FNV Bond-
genoten bezochten maandag door 
het hele land ruim honderd tank-
stations. Ze brengen daar werkne-
mers op de hoogte van de situatie 
rondom hun CAO. De bezoeken aan 
de tankstations zijn de voorloper 
van de landelijke actiedag tanksta-
tions die vrijdag 27 juni plaatsvindt. 
Bij het afsluiten van de CAO Metaal 
en Techniek, waar de tankstations 
onder vallen, weigerde BOVAG de 
CAO ook voor tankstations te on-
dertekenen. 
Jan Berghuis, bestuurder FNV Bond-
genoten: ,,We vertellen de werkne-
mers wat de situatie is en wat hun 
vooruitzichten zijn als er geen CAO 
komt. Vrijdag voeren we actie bij 
Bovag.”
Terwijl Nederland geconfronteerd 
wordt met steeds stijgende brand-

stofprijzen, worden werknemers van 
de tankstations steeds verder uit-
gekleed. Berghuis: ,,Wanneer je het 
omrekent, verdient een werknemer 
op een tankstation minder dan 2 
cent bruto per liter verkochte brand-
stof. De loonsverhoging die wij vra-
gen kost minder dan een tiende van 
een cent per liter. Hoe ze bedenken 
dat ze daar nog op kunnen bezuini-
gen, snap ik echt niet.”  
Pogingen van FNV Bondgenoten om 
met Bovag te onderhandelen over 
een CAO voor tankstations liepen 
in april op niks uit. Bovag weiger-
de te praten over meer dan 2 pro-
cent loonsverhoging. Vrijdag 27 juni 
heeft Berghuis opnieuw overleg met 
BOVAG over een CAO voor tanksta-
tions. Tegelijkertijd wordt door werk-
nemers van tankstations die dag ac-
tie gevoerd.

Help stichting Menua
Regio - Stichting Menua is een par-
ticulier initiatief dat zich inzet voor 
kansarme kinderen in Armenië. Om-
dat er in het land een gebrek is aan 
medische hulpmiddelen, kleding, 
voedsel en educatie zijn juist deze 
kinderen van hulp afhankelijk.
De stichting werkt nauw samen met 
de plaatselijke bevolking zodat de 
hulp op de juiste plaatsen terecht 
komt. Ook gaat er regelmatig een 
afgevaardigde van de stichting naar 
de projecten om te ondersteunen. 
Ook komende juli zal dit weer het 
geval zijn.
Sinds 1991 is Armenië onafhankelijk 
van de toenmalige Sovjet-Unie en is 
nog in een economische opbouwfa-
se. Er is daardoor nog een gebrek 
aan allerlei basisbehoeften.
Onlangs heeft Stichting Menua een 
project opgestart om met name het 
kinderweeshuis Mary Izmirlyan ge-

vestigd in de hoofdstad Yerevan, 
een kinderweeshuis met gehandi-
capte kinderen te gaan ondersteu-
nen. Er zijn op dit moment naast 
kleding ook een aantal rolstoelen 
en tilliften gedoneerd door stichting 
Medic. En er is een toezegging dat 
Impulsis de stichting wil ondersteu-
nen. Impulsis is een organisatie die 
advies, expertise en zonodig finan-
ciële steun geeft aan initiatieven zo-
als stichting Menua. 
Op dit moment is de stichting nog 
op zoek naar ondersteuning om de-
ze middelen te kunnen transporte-
ren naar Armenië. Dit kan door het 
beschikbaar stellen van gratis trans-
port of door donaties om het trans-
port te kunnen betalen.
Voor meer informatie: www.stich-
tingmenua.com of bel naar 0251-
205934. Of doneer direct op ABN 
AMRO 529851172.

Indirecte schoolkosten aanvragen?
Formulierenbrigade 
Velsen helpt bij aanvraag
Velsen - Ouders met een laag inko-
men, die kinderen op het voortge-
zet onderwijs hebben, komen mo-
gelijk in aanmerking voor een bij-
drage voor indirecte schoolkosten. 
Denk hierbij aan schoolactiviteiten 
als kamp of schoolreisje of bijko-
mende kosten zoals een boekentas 
of fiets.
Wat zijn de vergoedingen? Er geldt 
een maximale vergoeding van 270 
euro per jaar. Soms heeft u bij de 
overstap van het basisonderwijs 
naar voortgezet onderwijs extra 
kosten, die hoger zijn dan het bo-

vengenoemde bedrag, in zo’n geval 
verleent  de gemeente Velsen maat-
werk.
U kunt de vergoeding aanvragen 
door het maken van een afspraak 
met Formulierenbrigade Velsen. Dat 
kan via 0255-533885. De Formulie-
renbrigade is bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 9.00  
en 17.00 uur. U kunt ook een af-
spraak via e-mail maken via formu-
lierenbrigadevelsen@madi-mk.nl
Indien het nodig is, komen de con-
sulenten van Formulierenbrigade 
Velsen bij u thuis.

Toosjes poezenbabbels
Velsen - Hallo menselijk ras, hier 
ben ik weer; Toosje de ex-gedump-
te poes. Ik wil eens serieus met u 
mauwen, al doe ik dat normaal niet. 
Dus heeft u even tijd?
Mijn leven heb ik te danken aan 
een vrouwspersoon van Stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmuiden. 
Deze Marya heeft mij uit de narig-
en nattigheid geplukt, waar ik in 
de bosjes zat weg te mauwen. Na 
een warme en liefdevolle verzor-
ging (leuk) en een bezoekje bij de 
dierenarts (niet leuk) ben ik op mijn 
plekje beland; voor het raam, in 
het zonnetje, bij mijn nieuwe baas-
jes. Daar heb ik heel tactisch de 
bank én het bed ingepikt, samen 
met Bep de lapjeskat. Maar genoeg 
over mij, ik ben immers goed te-
recht gekomen!
Maar nu komt het…miaauuw! Weet 
u wat de stichting Zwerfkatten daar 
allemaal in de havens doet? Een 
heleboel. Weet u wat dat allemaal 
kost? Een héléboel. En weet u wie 
dat allemaal betaalt? De vrijwil-
ligers en de donateurs. En tot nu 
toe ging dat allemaal maar net aan 
goed, maar helaas is, zoals oppas/
kattenvrouwtje Marya zegt ‘de bo-
dem in zicht’. En nu snapt u het al, 
hè? Miauwensnogantoezeg. Hellup. 
Opvangvrouwtje Marya durft er niet 
zo hard om te mauwen maar ikke
lekker wel hoor! En mijn eigen 
vrouwtje zegt, dat als de mensen 
nu eens 5,00 euro van het vakantie-
geld geven, dan zijn ze bij de zwerf-
katten ook gered.
U kunt ook een soortgenootje van 

mij adopteren, op afstand. Dus 
als u graag een kat wil, maar niet 
in huis kan hebben dan is dit een 
leuke oplossing. Voor 5,00 euro (of 
meer prrrr) per maand kunt u zo 
een zwervertje op afstand helpen. 
U krijgt dan een echt adoptiebe-
wijs thuis gestuurd en u wordt op 
de hoogte gehouden van het wel 
en wee van uw poezenbeest. Grap-
pig, hè? Is misschien ook wel erg 
leuk voor scholen of bedrijven want 
uw naam komt op het hok te staan. 
Want al die zwervertjes hebben wel 
een warm hokje gekregen van kat-
tenvrouwtje Marya. Zodat ze het 
niet koud hoeven te hebben, pw-
wrrrr.
Echt hoor, mijn mede-havenkatjes 
hebben uw hulp hard nodig want 
anders gaat het niet goed komen 
met de zwervertjes daar. En ze zijn 
met z’n 80-en!
Nu heb ik wel genoeg aan uw 
hoofd gemiauwd. Wilt u meer we-
ten over mij of over de zwerfkat-
tenstichting? Of naar die mooie 
kattekoppies kijken die u kunt 
adopteren? Google dan ’s naar kat-
tenbabbels.web-log.nl of bel naar 
06-20504875. Donaties en gif-
ten kunt u overmauwen naar gi-
ro 4761772 ten name van Stichting 
Zwerfkatten havengebied in IJmui-
den. 
Ik wens u een plezierige dag vanaf 
mijn plekje in het zonnetje, voor
het raam. PPPrrrr en mauw,

Toosje

Ingezonden brief

ADHD bij 
volwassenen
Regio - Maandag 13 oktober start  
een psycho-educatie cursus voor 
familieleden en naastbetrokkenen 
van volwassenen met ADHD. Tij-
dens deze bijeenkomsten zal wor-
den ingegaan op de specifieke om-
standigheden waar je mee te maken 
krijgt wanneer iemand in je naaste 
omgeving, bijvoorbeeld je partner, 
ADHD heeft. De naastbetrokkenen-
groep bestaat uit zes bijeenkomsten 
van twee uur, en wordt gegeven op 
maandagmiddagen van 15 tot 17 
uur op de locatie Beverwijk aan de 
Zeestraat 43. De cursus wordt gege-
ven door twee deskundigen op het 
gebied van ADHD van GGZ Dijk en 
Duin. Onderwerpen die in de groep 
aan de orde komen: iInformatie over 
ADHD; waar loop je tegenaan als 
partner/ouder/vriendin; ondersteu-
ning en advies; vaardigheden leren 
om problemen op te lossen.

Belangstellenden kunnen zich op-
geven bij de afdeling Preventie van 
GGZ Dijk en Duin, telefoon 0251-
276458 of preventiemk@dijkenduin.
nl Ook met vragen over de cursus 
kan contact worden opgenomen 
met deze afdeling. De kosten van de 
cursus zijn 30 euro.

Poging tot
mishandeling
IJmuiden - Tijdens een voetsurveil-
lance vorige week woensdag rond 
22.00 uur heeft de politie een 14-ja-
rige jongen uit IJmuiden aangehou-
den. De jongen fietste over de stoep 
een agent in burger tegemoet op de 
Bellatrixstraat. Tijdens het passeren 
probeerde de jongen de agent een 
kopstoot te geven. De agent kon tij-
dig opzij springen. De jongen fiets-
te daarna direct weg. Na een zoek-
actie, waarbij ook een diensthond is 
ingeschakeld, is de jongen liggend 
in de bosjes aangetroffen. Agenten 
hebben de ouders van deze 14-jari-
ge jongen geïnformeerd. Hij is mee-
genomen naar het bureau en inge-
sloten.  

Huiselijk geweld
Velsen-Noord - De politie heeft vo-
rige week woensdagavond een 17-
jarige jongen uit Velsen-Noord aan-
gehouden op verdenking van mis-
handeling van zijn moeder. De jon-
gen had zijn moeder in de woning 
opgesloten en bespuugd. De jon-
gen is meegenomen naar het poli-
tiebureau en de politie stelt een na-
der onderzoek in. 


