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met eigen ogen de verschrikkingen hebben gezien en de bezetting hebben ondervonden, niet
het eeuwige leven hebben.
Na afloop waren echter alle ‘oudere getuigen’ het er over eens:
,,Volgend jaar weer hoor, wat mij
betreft.’’

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Meer info www.duin-kruidberg.nl
of bel 023 512 18 00

Velsen - Het was woensdagochtend een zeer verrassende lintjesregen in het stadhuis van Velsen, daags
voor Koninginnedag. De te decoreren Velsenaren waren bijna allemaal met een smoesje meegelokt. Mevrouw de Jong zou een dagje uitgaan. Mevrouw van der Horst moest mee voor de huldiging van iemand
anders. De grootste verrassing was echter voor Ton Joosten (rechts op de foto). Als communicatiemedewerker van de gemeente Velsen is hij altijd nauw betrokken bij de jaarlijkse lintjesregen. Hij wist niet
beter dan dat er acht decorandi waren. Zelf bleek hij de negende te zijn. Twee mensen kregen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau: ex-wethouder mevrouw Van den Noort-Mink en de
heer Wijker, beiden links op de foto. Elders in deze editie: Lintjesregen in Velsen (Karin Dekkers)

NU voor 4,99

Maak kans op
de Rabobank
Startersprijs
Zie advertentie elders in de krant

Het is tijd voor u.

Iedere week
in deze krant:

Op 10 mei
alle moeders
in het zonnetje
zetten!

Verrassende lintjesregen

diverse kleuren
van 6,95

Groenrijk Santpoort

Hèt adres voor uw
schoongemaakte
haring en
makreel uit
eigen rokerij!

leggen werden door Seaport TV
opnamen gemaakt, die later in
het TOEN-project van de bibliotheek te zien zullen zijn.
Het spreekt voor zich dat binnen afzienbare tijd dit soort gesprekken niet meer mogelijk zullen zijn omdat de mensen, die
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Petunia in hangpot

elka

IJmuiden - Vorige week vrijdag waren leerlingen van het
Tender College, Vellesan College en het Gymnasium Felisenum naar de bibliotheek
gekomen om te praten met
ouderen die de oorlog hebben meegemaakt.
Op school en thuis waren al wat
vragen voorbereid en de leerlingen vroegen honderduit. ,,Hoe
was het in de oorlog?’ ‘Heeft u
erge dingen gezien?’ ‘Hoe voelde
u zich toen de bevrijding kwam?’
Het maakte probleemloos de
tongen bij beide generaties los.
Het project ‘In gesprek met…’
georganiseerd door de bibliotheek Velsen in samenwerking
met het Comité 4 en 5 mei Velsen bleek aan alle verwachtingen van beide groepen te voldoen.
De aanwezige docenten gaven
al aan volgend jaar weer van de
partij te willen zijn. Om de gegevens uit de gesprekken vast te
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Fax: 0255-518875

Kitesurfdagen
op het strand
IJmuiden aan Zee - Vliegershop
‘t Coraaltje op de Kennemerboulevard organiseert zaterdag 2
mei de Youngguns Kitesurfdagen. Jongens en meisjes in de
leeftijd van 8 tot 16 jaar kunnen
onder begeleiding kennis maken
met vliegeren en kiten. Er zijn
ook workshops en demo’s. Het
evenement duurt van 12.00 tot
18.00 uur. Kijk voor deelname op
www.kitesurfclinic.nl.

Maak kans op
Santpoort-Noord
de
Rabobank
vrijdag 1 mei:
Startersprijs
McDrive open
Zie advertentie elders in de krant

zaterdag 2 mei:
Het
is tijd voor
u.
geheel
open
vrijdag & zaterdag:
McDrive nu open
tot 02.00 uur
WIJ ZIJN JARIG!
Zo. 17 mei open dag

12.00-17.00
Maak
kansuurop
de Rabobank
www.villa-westend.nl
Startersprijs



Zie advertentie elders in de krant
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Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp.
advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes
06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Twee scholen winnen
Rabobank BankBattle
Velserbroek - Vrijdag 17 april is
de BankBattle strijd gestreden.
In een race tegen de klok gingen een aantal basisscholen uit
het werkgebied van Rabobank
Velsen en Omstreken met elkaar
de strijd aan voor wat betreft hun
parate kennis en computervaardigheden.
Het was een spannende ochtend, waarin het internetspel de
leerlingen testte op hun parate kennis en computervaardigheden. De vragen en praktijkopdrachten hadden betrekking op
schoolvakken, muziek, radio en
televisie, computers en internet.
Team 1 van basisschool De Rozenbeek heeft de tweede BankBattle in de gemeente Velsen gewonnen.

Zij wisten de code binnen 57 minuten te kraken. De hele klas
mag op uitnodiging van SnowPlanet een uur gaan skiën onder begeleiding van 3 ski leraren, aansluitend kunnen zij genieten van een scholieren menu.
De tweede plaats is voor team
2 van basisschool De Duinroos.
Zij hadden iets meer tijd nodig,
maar wisten de code correct in
te voeren.
Zij mogen met de gehele klas
een overheerlijk ijsje gaan eten
bij het IJspaleis Driehuis.
De prijzen werden op donderdag 23 april uitgereikt door Jeroen van de Linde (manager Cliënten Advies) en Edgar Engelkes (manager Private banking)
van de Rabobank.

Beleef Play-Offs als VIP
Velsen-Zuid - Wil jij de eerste
thuiswedstrijd van Telstar in de
Jupiler Play-Offs als VIP beleven? Doe dan mee met de prijsvraag die de club heeft uitgeschreven voor haar supporters.
De winnaar wordt op dinsdag
12 mei a.s. onthaald als eregast,
compleet met champagne, toegang tot de businessclub en uiteraard de beste plaatsen op de
tribune.
Kans maken op het Jupiler PlayOff VIP-arrangement is heel eenvoudig. Het enige dat je hoeft te
doen is antwoord geven op de
vraag welke Telstar-speler het
openingsdoelpunt maakte in de
uitwedstrijd tegen FC Dordrecht
op vrijdag 29 november 2008. In
die wedstrijd sleepte Telstar de
periodetitel in de wacht. Mail het
juiste antwoord voor 4 mei a.s.
naar marco@sctelstar.nl en wie
weet ben jij een week later VIP
bij de eerste wedstrijd van Telstar in de Jupiler Play-Offs.
Het VIP-arrangement bestaat

uit een officieel ontvangst in
de businessclub (compleet met
champagne), twee tickets voor
de wedstrijd, gratis consumpties
tijdens de rust en na de wedstrijd én een meet’n’greet met de
spelers en technische staf. Tevens zijn de VIP-gasten van harte welkom bij de persconferentie
na afloop van de wedstrijd.
Over de uitslag van de prijsvraag
kan niet gecorrespondeerd worden. Telstar behoudt zich het
recht voor om de voorwaarden
van de prijsvraag te wijzigen.
Uitsluitend voor Seizoenskaarthouders start de voorverkoop
voor de Jupiler Play-Offs op
maandag 4 mei. Vanaf woensdag
6 mei gaan de overige toegangskaarten in de vrije verkoop. Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van Telstar dat geopend is
op werkdagen van 10.00 uur tot
17.00 uur. Tickets kosten 15 euro. jeugd, 65-plussers en gehandicapten betalen 9 euro. Zie ook
www.sctelstar.nl.

Centrale administratie:

Herinrichting Bornstraat

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Velsen-Noord - Op maandag
4 mei start aannemersbedrijf
Bruisschaart met het vervangen
van het riool en het herinrichten
van de Bornstraat en omgeving.
De werkzaamheden bestaan uit
het vervangen van de riolering,

Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

het herinrichten van de weg en
het aanleggen van parkeerplaatsen. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in meerdere fasen,
die in elkaar kunnen overlopen.
Al het verkeer, behalve voetgangers, wordt omgeleid.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden,
tel. 0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Vrijdag 1 mei
Expositie ‘Post uit de vergetelheid’ in bibliotheek Velsen. Expositie is te zien t/m 29 mei.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Wrestler’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl: Kleine zaal: Billy
Childish. Afgelast. Café: Whip.
21.30 uur. Gratis

Zaterdag 2 mei
Braderie en kinderboerderij
in winkelcentrum Velserbroek.
Van 10.00 tot 17.00 uur.
40-Jarig bestaan. Viering wordt
om 13.00 uur geopend op de
steiger.
Lunchconcert grote of St.
Bavokerk in Haarlem. 13.1513.45 uur. Vocaal Ensemble
‘Zanzaretta’.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Wrestler’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl: Dommelsch zaal:
90’s Now van 23.00-04.00 uur.
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Café: Many Seven. 23.00 uur. Toegang gratis.
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Haarlemmerhout. Van 13.00 tot
23.00 uur. Toegang gratis.
Kindervrijmarkt bij speeltuin
Santpoort in Santpoort-Zuid.
Van 14.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Vermoorde Onschuld’ met Will
van Kralingen, Peter Tuinman
en Erik de Vogel. Aanvang 20.15
uur.

Woensdag 6 mei
Voorjaarsmarkt bij Velserduin
in Driehuis. Van 10.00 tot 16.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The Wrestler’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 7 mei
ADHD Café in Jongerencentrum
De Koe, Zadelmakerstraat in Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Roy Aernouts ‘Alles
altijd en overal’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, www.patronaat.nl: Café: Subbacultcha!
met Krak Attack e.a. 21.00 uur.
Toegang gratis.

Optreden
Christelijk
Mannenkoor
IJmuiden - Vrijdag 15 mei verzorgt het Christelijk Mannenkoor ‘IJmuiden’ een koor- en samenzangavond in de Petrakerk
te IJmuiden. Op het programma staan geestelijke en kerkelijke muziekwerken van diverse componisten, onder andere
van Bruckner, Smetana, Gounod
en Schubert. Het koor zingt enkele bekende geestelijke liederen gezamenlijk met de aanwezigen. Aan het programma werken mee de mezzosopraan Annelies van der Vlies en de pianiste Junko Sakakibara. De algehele muzikale en artistieke leiding
is in handen van de nieuwe dirigent van het koor, de heer Klaas
Koelewijn. Toegangskaarten à 5
euro bij de ingang van de kerk of
te bestellen via 023-5373281 of
0255-518685. De toegangskaart
geeft na afloop van het programma een gratis consumptie. De
koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur. De Petrakerk
staat aan de Merwedestraat in
het centrum van IJmuiden.

Maandag 4 mei
4 mei herdenking Corus: om
9.55 kranslegging Wenckebachtstraat.
4 mei herdenking Duinhof
IJmuiden, 11.00 uur.
4 mei herdenking om 18.00 uur
in de burgerzaal van het stadhuis. Om 19.40 op Plein 1945,
IJmuiden met herdenkingstocht
naar Westerveld.
Herdenking Jan Bonekamp
om 20.30 uur Westerbegraafplaats, Havenkade, IJmuiden.

Dinsdag 5 mei
Patronaat, Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl:
Bevrijdingspop

Velserbroek - Vorige week vrijdag was het oranje boven in de
botenbuurt in Velserbroek. Al
lemaal oranjeversierde kinderen en ouders. En daarnaast ook
‘raar’ verklede groep 8 leerlingen. En dat allemaal op 24 april
in plaats van op Koninginnedag.
Basisschool de Ark vierde die
dag met geweldige hulp van de
ouderraadsleden, haar jaarlijkse
Koninginnedagfeest. De ‘grote’
groep 8-ers zaten deze dag verstopt in de botenbuurt en hadden zich verkleed. De leerlingen
van groep 3 tot en met 7 gingen
op zoek naar de vossen. Als er
een vos gevonden werd, kreeg
je niet zomaar een letter cadeau.
Nee, er moest eerst een spelletje
gedaan worden. De vossen had-

den allemaal erg hun best gedaan om spelletjes te bedenken.
Dit hadden de kleuterjuffen trouwens ook gedaan, want op en
rond het schoolplein waren allerlei activiteiten voor de jongste kinderen opgesteld van steppenrace tot spekhappen.
Gedurende de ochtend konden
alle kinderen ook nog genieten
van een IJspaleis-ijsje, geschept
door juf Kelly. Aan het eind van
de ochtend werden de voetbalmeiden van groep 8 gehuldigd
want zij hebben de finale van het
schoolvoetbaltoernooi gewonnen met 7-2.
Traditiegetrouw werd het feest
afgesloten op het vrolijk versierde schoolplein met het zingen
van het Wilhelmus.

Boschbeek sponsor
zaalvolleybaltoernooi

Zondag 3 mei
Lezing door drs. Heiko Roelfsema in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur.
Bunker Museum IJmuiden,
Badweg, open van 11.00 tot
16.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, www.
patronaat.nl: Café: Cheap Thrills.
17.00 uur. Toegang gratis.

De Ark kleurt oranje

‘The Wrestler’
op het witte doek
IJmuiden - Vrijdag 1, zaterdag 2
en woensdag 6 mei om 20.30 uur
draait het Witte Theater aan de
Kanaalstraat de film ‘The Wrestleer’.
Randy ‘The Ram’ Robinson is
een aan lager wal geraakte worstelaar. In de jaren ‘80 was Randy een beroemd professioneel
worstelaar. Nu, twintig jaar later,
moet hij het doen met een handjevol liefhebbers bij shows in
gymzalen en buurthuizen. Randy

leeft voor de fans en heeft moeite om buiten de ring relaties aan
te gaan.
Hij spreekt z’n dochter al jaren
niet meer, en bezoekt de plaatselijke stripclub voor contact met
één van de danseressen. Wanneer hij problemen krijgt met z’n
hart wordt hij gedwongen te kiezen tussen z’n gezondheid en
zijn wens nog één keer een grote finale te worstelen tegen zijn
voormalige rivaal.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘the wrestler’ op 1 en 2 en
6 mei 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Velserbroek - Op zaterdag 10
oktober zal het weer losbarsten
op het zesde dames straten zaalvolleybaltoernooi Velserbroek in
het Polderhuis in Velserbroek. 24
Stratenteams gaan weer strijden
om het kampioenschap van de
Velserbroek.
Vorig jaar stopte na drie jaar
sponsoring
transportbedrijf
Schoorl van de Veld met de
sponsoring van het dames straten zaalvolleybaltoernooi Velserbroek, maar gelukkig heeft de
organisatie een nieuwe sponsor gevonden voor het zesde 123

Makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi.
Diverse onderhandelingen en
gesprekken met de Andre Glasbergen en Marcel van Gool van
Restaurant Boschbeek aan de
Wustelaan in Santpoort–Zuid
hebben tot resultaat gehad dat
de directie zeer enthousiast werd
om het zesde 123 Makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi te gaan sponsoren. De organisatie is blij dat met de nieuwe sponsor Boschbeek en het
contract is 24 april getekend. Zie
ook www.straatvolley.nl.
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Loungen in vernieuwde McDonalds

Ruime keuze visassortiment

Elka BV voor particulier
en groothandel
IJmuiden - Sinds 1 april is Elka
BV een dochterbedrijf van Haasnoot Vis uit Katwijk aan Zee. Het
bedrijf bestond meer dan 30 jaar
en had een goede naam opgebouwd, dus werd besloten dezelfde naam aan te houden.
Haasnoot Rederij had ook schepen hier in de haven liggen, dus
er was al een band met IJmuiden.
Elka levert aan de groothandel, zoals viswinkels en horeca. Haasnoot heeft veel klanten in Noord-Holland die zij nu
nog beter kunnen bedienen met
een betere service en een breder pakket. Voorheen werd er
eens in de week naar bijvoorbeeld Den Helder gereden, nu
gebeurt dat elke dag. Er is een
groot assortiment: van visbakolie tot zelfgemaakte sauzen,
van zelfgerookte makreel, zalmfilet en zalmsalade tot aan zure haring, verse oesters en inktvis. Alles dagelijks vers aangevoerd via Katwijk en de visafslag
en bijna alles zelf gevangen en

verwerkt. Het moet vers en van
prima kwaliteit zijn, daar staat Elka voor. Maar ook particulieren
kunnen er terecht. Befaamd is de
dagelijks verse handgesneden
maatjesharing, die zowat de tent
uit vliegt. Omdat Elka een groothandel is, kunnen de prijzen laag
gehouden worden. Prima handgesneden maatjesharing dus,
maar ook voor alle andere artikelen kunnen particulieren er terecht. Is er iets niet aanwezig,
dan wordt het besteld. Oesters
moeten even een dag van te voren besteld worden, alleen dan
kan gegarandeerd worden dat
ze dagvers zijn. ,,Het is mooi om
te zien hoeveel aanloop we hier
hebben’’, zegt Wouter Haasnoot.
,,Alles is vers gesneden en gaat
meteen weg. Een haring voor
slechts één euro, waar vindt je
dat nu nog?’’ Elka BV is gevestigd aan de 2e Havenstraat 7–9
en is elke werkdag geopend van
6.00 tot 15.30 uur. Tussen 12.30
en 13.30 uur gesloten. Telefoon
0255-514537.

Kim-Lian in ‘Footloose’
Velsen - ‘Let’s hear it for the boy’,
‘Holding out for a hero’ en ‘Footloose’ zijn nummers die iedereen
in de jaren tachtig meezong. De
film ‘Footloose’
was een hit en
maakte een ster
van acteur Kevin
Bacon. Na New
York en Londen
is de musical
nu eindelijk ook
in Nederland te
zien.
In een geheel
Nederlandstalige bewerking
kan het publiek
op dinsdag 12
en woensdag
13 mei (20.15
uur)
in
de
Stadsschouwburg Velsen gaan genieten van
de musicalversie van deze swin-

gende dansfilm. De hoofdrollen
in deze musical worden vertolkt
door de populaire Jetix-presentatrice en musicalster Kim-Lian van der Meij, de musicalsensatie van dit
moment William Spaaij én de
winnaar van ‘So
You Think You
Can
Dance’:
Ivan Paulovich
Prijs: 40,75 euro,
inclusief
pauzedrankje en garderobe. Kijk voor
meer informatie
op www.stadsschouwburgvelsen.nl of bel
met de kassa
van de schouwburg, telefoon
0255-515789.

Santpoort-Noord - Het was
even afzien: in verband met
de grootscheepse verbouwing ruim twee weken geen
McDonalds in SantpoortNoord. En toch was het al die
tijd reuze druk op de parkeerplaats bij McDonalds. Maar
dan met busjes van veertig stoere bouwvakkers die
het interieur van McDonalds
vakkundig aan het verbouwen zijn. Natuurlijk in positieve zin. En dat alles om op Koninginnedag in ieder geval de
McDrive weer te kunnen openen. Het totaal vernieuwde
restaurant kan vanaf zaterdag
2 mei bewonderd en bezocht
worden.
Ondernemer Robert de Gruyter geeft tussen de interieurbouwers door een enthousiaste rondleiding. Het was er dinsdag nog rommelig, maar de
contouren van de nieuwe huisstijl zijn goed herkenbaar. McDonalds stapt af van de vrolijke
kleurtjes en stort zich in een volwassen en luxe loungesfeer, met
kleuren als bruin en crème en
als accentkleur rood. Bezoekers
kunnen straks lui plaatsnemen
in een van de coupés met trambankjes, op een halfronde zitbank of aan een kleine bar met
barkrukken. Door de deelwanden ontstaan gezellige hoekjes.

Kinderen blijven natuurlijk heel
welkom bij McDonalds, getuige
de nieuwe verjaardagshoek met
speciale zetel voor de jarige en
de vernieuwde speelhoek. Buiten is het terras ruimer opgezet
en staat ook al zo’n nieuw speeltoestel uitnodigend te glanzen.
Ook voor de medewerkers zijn er
verbeteringen, die natuurlijk positief doorwerken naar de gasten.
De nieuwe McDrive heeft nu zijn
eigen taptoestel voor frisdrank
en een ijsmachine. De productielijn voor hamburgers is gerenoveerd en sneller geworden. De
hamburgers worden pas na bestelling geroosterd en belegd,
zodat ze supervers zijn. En met

een roostertijd van 18 seconden
per broodje gaat dat toch razendsnel. Er komt een zevende
kassa bij en een betere indeling
achter de balie.
Met de nieuwe huiskleuren,
vloer, toiletten, speeltoestellen,
hekken, elektrische toegangsdeuren, productielijn tot en met
nieuwe beplanting aan toe kan
je terecht spreken van een totale
metamorfose voor McDonalds.
Niet alleen gasten, maar ook
nieuwe medewerkers zijn heel
welkom. Dat heeft te maken met
de nieuwe openingstijden: op
vrijdag en zaterdag is McDonalds voor de hongerige nachtbrakers nu tot twee uur open.
Lekker.

Muziek & Meer bij Villa Westend
Velserbroek - Een festival met
goede artiesten, een relaxte sfeer en lekker eten en drinken. Dat is wat Villa Westend
voor ogen heeft met Muziek &
Meer, een gloednieuw beachfestival dat wordt gehouden aan
de rand van de Westbroekerplas
in Spaarnwoude. Het Muziek &
Meer Festival vindt plaats op zaterdag 4 juli.
De organisatie van het festival heeft veel aandacht besteed
aan de muzikale invulling. Er is
gekozen voor een brede mix van
lounge, nu-jazz, dance en livemuziek van eigen bodem. Naast
de diversiteit op muzikaal gebied
zijn alle ingrediënten aanwezig
om het de fesitvalbezoeker naar
de zin te maken. Het zal op 4 juli niet ontbreken aan heerlijke
cocktails, tasty food, massages
en meer. Muziek & Meer staat
voor relaxen, picknicken, dansen
en voetjes in het water. Kortom,
een dag om met je partner, familie of vrienden heerlijk te genieten van een intiem zomers festival!
Het Muziek & Meer Festival is
nog in gesprek met een aantal artiesten, maar inmiddels is
wel duidelijk dat Adani & Wolf
tracks van hun gloednieuwe album Supersteam ten gehore
zullen brengen. De releaseparty van Supersteam, een loungealbum met internationale allure, vond onlangs plaats in de
Amsterdamse Supperclub. De

komst van de DJ’s en muzikanten van Wicked Jazz Sounds is
ook bevestigd, net als de aanwezigheid van de Britse duizenpoot
Ben Cullum. Deze getalenteerde
muzikant, songwriter en DJ/producer leverde onlangs nog een
bijdrage aan het nieuwste album
van zijn jongere broertje Jamie
Cullum. Naast het schrijven van
liedjes voor zijn broer speelt hij
ook als basgitarist in zijn eigen
band The Egg. Cullum produceert al jaren dancemuziek. Hij
werkte onder meer samen met
Ferry Corsten en Darren Emerson. Ook van de partij is DJ Jurr.
Hij is als producer medeverantwoordelijk voor het succes van
de cd’s van de Supperclub.
De dancemuziek is vertegenwoordigd met aansprekende na-

men als Marnix (Loveland), Lady Ace (Exprezz) en Micheal‘Ille Bitch’ Von L (Extrema). Zij
worden bijgestaan door zangeres Lex Empress, die keer op
keer weet te verbazen met haar
prachtige stem en fantastische
uitstraling. Samen zullen zij ervoor zorgen dat de bezoekers
van Muziek & Meer de zonsondergang boven de Westbroekplas niet snel zullen vergeten.
Het Muziek & Meer Festival vindt
plaats op zaterdag 4 juli van
14.00 tot 0.00 uur. Tickets kosten 25 euro per stuk en zijn online te bestellen via www.muziekenmeer.nu.
Wees er snel bij, want het aantal
kaarten is beperkt. Tickets zijn
ook verkrijgbaar aan de bar van
Villa Westend.
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Lintjesregen in Velsen
Velsen - Woensdagochtend
zijn in het stadhuis van Velsen
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan bijzondere Velsenaren die doorgaans
na jarenlange inzet worden
onderscheiden. Dit jaar werden negen Velsenaren onderscheiden door burgemeester Cammaert. De Koninklijke
Onderscheiding geeft de dragers recht op de titel Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

In de activiteiten van de heer
E.J.J. Lups uit Velsen-Zuid komt
steeds de betrokkenheid voor
het welzijn van de werknemers
naar voren. Bij het CNV behartigt hij de belangen van de leden.
Bij de Velser Omroep Stichting
vertegenwoordigt hij de werknemers en in zijn betaalde functie
heeft hij een stevige bijdrage geleverd aan het begeleiden van de
verschillende werknemers op de
weg naar een betere integratie in
de Nederlandse maatschappij.

De heer Van der Wal was vanaf
1983 tractordrijver van het station IJmuiden-binnen van KNRM,
een onzichtbare, maar onmisbare schakel bij reddingsoperaties. Na het opheffen van het
reddingsstation IJmuiden-binnen, heeft hij zich onmiddellijk
opgegeven voor een walfunctie.
De heer Van der Wal is bijzonder goed in stemming- verbeterende activiteiten. Wetend dat
mensenlevens kunnen afhangen
van goed onderhoud aan boord
van schepen en op rijdend materieel, doet hij met veel enthousiasme mee aan het bijhouden en
verbeteren van de spullen. Hij is

daarbij een voorbeeld en vraagbaak voor de jongere bemanningsleden.

De heer Z. Vlieland uit IJmuiden is 60 jaar vrijwilliger bij Voetbalvereniging IJmuiden en heeft
een nimmer aflatende inzet getoond voor de jeugdvoetbal bij
VV IJmuiden en bij de KNVB.
Hij was onder meer jeugdtrainer,
jeugdscheidsrechter en deelnemer aan de jaarlijkse KNVBsportkampen. Later werd hij
door de KNVB benoemd tot Algemeen Stafmedewerker bij de
landelijke KNVB Jeugdsportkampen. Ook is hij 15 jaar actief geweest als KNVB zaalvoetbal functionaris. Hij is vanaf 1963
als scheidsrechter betrokken bij
het schoolvoetbaltoernooi. Van
1985 tot 2000 was hij actief als
scheidrechter rapporteur voor de
KNVB.

De heer J.J. Wijker uit Velserbroek is gedurende vele jaren
aaneen actief geweest in uiteenlopende vrijwilligersfuncties.
Hierbij heeft hij zich ontwikkeld
tot een buitengewoon betrokken
persoon met een grote staat van
dienst, die gedrevenheid toont
om zowel de parochie als ook
de Oud-Katholieke Kerk in het
algemeen op verantwoorde wijze naar de toekomst te brengen.
Vanuit daadkracht en visie weet
hij traditie en geschiedenis te
verbinden met de toekomst. Hij
was ondermeer betrokken bij de
Jeugdsociëteit Door Geloof Samengebracht (DGS), bouwcommissie voor verenigingsgebouw
De Bolder, secretaris bouwcommissie onderhoud- en renova-

tie van het kerkgebouw, lid/penningmeester van de beheerscommissie, lid/penningmeester/
voorzitter van het kerkbestuur;
lid/penningmeester Historische
Kring H. Engelmundus; initiatiefnemer en webmaster; lid/secretaris/penningmeester bestuur
Bisschopskas en St. Adelbertus
Ahuysfonds Bisdom Haarlem
Vanuit zijn vakgebied, Lucht- en
Ruimtevaarttechniek, schreef hij
diverse boeken die zowel op de
universiteiten als in de industrie
als een standaardwerk worden
gehanteerd.

De heer A.M. Joosten uit Santpoort-Noord spant zich reeds
25 jaar belangeloos in voor bedevaartsreizen naar Lourdes als
bestuurslid/penningmeester/
hoofdreisleider van de Stichting
Lourdesgroep Santpoort. Hij is
de drijvende kracht achter het
gehele vrijwilligerswerk, waaronder ook de oud-papierinzameling. Dit jaar is de website van
de Stichting online gegaan. Op
de site www.lourdesgroepsantpoort.nl zijn alle activiteiten te
volgen. De heer Joosten is sinds
20001 actief als vluchtpenningmeester betrokken bij duivensportvereniging De Snelle Wieken. Door de jaren heen heeft de
heer Joosten blijk gegeven van
een grote maatschappelijke betrokkenheid, ook bij diverse andere zaken op sociaal gebied.

Mevrouw H.H. De Jong-de
Ruijter uit Driehuis was presidente van de St. Martha Vereeniging, die tot doel had onderdak
te verschaffen aan meisjes van
buiten de stad die kwamen wer-

ken in Haarlem. Zij heeft een
belangrijke rol gehad in de opvang en de ontwikkeling van deze jonge meisjes. Zij onderhield
contacten met de meisjes en de
pleeggezinnen, zorgde voor een
goede sfeer en verzorging, zocht
pleeggezinnen en zorgde voor
personele zaken. Mede door de
inzet van mevrouw De Jongde Ruijter is bridgevereniging
De Santhaes opgericht in 1988.
Vanaf 1988 is zij de voorzitster en
onderneemt zij daar diverse activiteiten.

Mevrouw C.J.M. Lazones-Opstal uit Velserbroek is sinds de
oprichting in 1983 actief bij de
kledingbeurs Noord te Haarlem.
De kleding wordt door diverse
personen ingebracht. Ze worden
gecontroleerd op gebreken en
netheid waarna in overleg met
de inbrengster er een verkoopprijs afgesproken wordt. Door
haar jarenlang ervaring kan mevrouw Lazones-Opstal moeilijke
beslissers goed adviseren. Ook
op sociaal gebied is mevrouw
Lazones-Opstal een steun voor
diverse klanten.

Mevrouw T.J. Van der HorstSelser uit Velsen-Noord heeft
zich gedurende vele jaren zeer
verdienstelijk gemaakt op kerkelijk en maatschappelijk gebied.
Ondanks dat mw. Van der HorstSelser rolstoelgebonden is verricht zij nog steeds deze werkzaamheden. Zij was onder meer
vrijwilligster bij de Nederlandse
Hervormde Kerk, organiseerde
voor het Open Vensterwerk bejaardenmiddagen en een jaarlijks dagje uit. Ook was zij se-

cretaris en penningmeester van
de Delcourt van Krimpenschool
en onderhield contacten met het
onderwijsbureau over financiële zaken. Zij was achtereenvolgens penningmeester, secretaris en voorzitster van het Nederlands Rode kruis, afdeling Velsen-Noord, gaf leiding aan de
zogenaamde
telefooncirkels,
had overleg met het bestuur Velsen en bezocht mensen in het
ziekenhuis. Ook het organiseren
van bingomiddagen en broodmaaltijden voor de ouderen van
Velsen behoorden tot haar werkzaamheden.

Mevrouw Van den Noort-Mink
uit Velserbroek toont al jarenlang
een grote maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van
welzijn en zorg. Zij was onder
meer gemeenteraadslid en wethouder in Velsen, bestuurslid van
recreatieschap Spaarnwoude, de
Openbare Bibliotheek Velsen en
het
Werkvoorzieningenschap.
Voorbeelden van haar overige
activiteiten: bestuurslid en vicevoorzitter van de Stichting Dagcentra voor verstandelijk gehandicapten in de IJmond; leider van
een aantal VOS-cursussen; voorzitter van Samvro Velsen, vrijwilliger bij het Buro Slachtofferhulp
Haarlem; lid van de Raad van
Toezicht van de Woningbouwvereniging Eigen Haard; opzetter
en begeleider van rouwverwerkingsgroepen; organisator van
de maandelijkse bijeenkomst
van de Rooie Vrouwengroep Velsen; bestuurslid van de Stichting
De Velser Gemeenschap; bestuurslid van de Naschoolse Vorming voor verstandelijke gehandicapten; bestuurslid van de Algemene Hulpdienst Velsen; bestuurslid van de Stichting Vluchtelingenwerk.
Eerder deze week werd ook de
heer J.H. Peters uit Velserbroek
onderscheiden door de burgemeester van Haarlem. De heer
Peters is al 30 jaar de stille en
drijvende kracht achter Judovereniging KIHON uit Haarlem. Hij
werd samen met een mede-vrijwilliger onderscheiden. De heer
Peters kreeg van het gemeentebestuur van Velsen een felicitatiebrief en een boeket bloemen.
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Expositie ‘Post uit
de vergetelheid’
IJmuiden - Tot en met 29 mei
zal in de Centrale bibliotheek van
IJmuiden de expositie ‘Post in de
vergetelheid’ te zien zijn.
Aan de hand van brieven, kaarten en postzegels belicht deze tentoonstelling de nazipropaganda, de gebeurtenissen in
Joodse getto’s en de geschiedenis van een aantal concentra-

100 km wandelen in 30 uur

Aangenaam

Mary Kramer: ‘De lift
is voor oude mensen’
IJmuiden - Mary Kramer (83)
en haar dochter Mirjam Kramer (43) uit IJmuiden gaan
op 20 en 21 juni meedoen met
de eerste Oxfam Novib Trailwalker in Nederland. ‘Het is
de zwaarste non-stop teamuitdaging ter wereld’, staat in
de folder. Sponsorteams van
vier personen lopen in dertig
uur een route van honderd kilometer door de Veluwe. Elk
team moet minimaal 3000 euro bijeen brengen voor Oxfam
Novib. Want het is een evenement met een doel: 18.000
kinderen naar school in Mali.
Mary en Mirjam vormen met
nog twee andere wandelaars
het Vega Life Team.
Mary en Mirjam zijn echte wandelaars. ,,Ik loop minstens tien
kilometer per dag,’’ vertelt Mary.
,,En Mirjam weet ook niet beter.’’
Toch is 100 kilometer in een keer
wel heel wat anders.
,,Ach, we lopen rustig aan, 5 kilometer per uur,’’ legt Mary uit. ,,Elke paar uur gaan we even rusten en wat eten. De heer en mevrouw van der Spek uit IJmuiden
gaan ons begeleiden. Zij zorgen
ervoor dat onze bagage meekomt, zodat we niet teveel hoeven mee te slepen. Langs de route staan tenten waar je kan rusten en toiletten voor de sanitaire stops.’’
In de woning van Mary Kramer
hangen diverse borduurwerkjes.
Maar daar heeft Mary nu geen
tijd meer voor. Om in haar appartement op tweehoog te komen,
gaat ze altijd met de trap. ,,De lift

is voor oude mensen,’’ zegt ze
energiek. ,,Net als al die gezelligheidsclubjes, daar heb ik toch
geen tijd voor.’’
Dochter Mirjam heeft al aardig
wat sponsors gevonden voor de
lange tocht. ,,We zitten nu op 900
euro,’’ vertelt ze. ,,En we gaan
gewoon nog even door. Het geld
gaat direct naar Oxfam Novib.
We krijgen wel een berichtje wie
ons heeft gesponsord. Ik krijg
net een berichtje van een nieuwe sponsor, helaas zonder adres.
Jammer, want nu kan ik geen bedankje sturen. De twee vriendinnen die mee zouden gaan met
ons hebben afgehaakt. Kennelijk
is 100 km toch een beetje te veel.
Ik had dat trouwens niet verwacht. Het zou dus heel leuk zijn
als we nog twee mensen kunnen vinden die met ons mee willen lopen. Als het niet lukt, zorgt
de organisatie voor een match
met twee wandelaars. Een beetje Vierdaagse loper moet dit ook
aankunnen.’’
Sponsors en wandelaars voor
het Vega Life Team kunnen contact opnemen met Mary Kramer via 0255-561769. Sponsoring kan per kilometer. Wie 100
euro schenkt, zorgt ervoor dat
vier kinderen weer naar school
kunnen. Op www.oxfamnovib.
nl/trailwalker kunnen sponsors
zich opgeven voor het team. De
Trailwalker wordt in zes landen
en drie continenten gehouden.
Naast Nederland is het evenement ook in Hong-Kong, Nieuw
Zeeland, Groot-Brittanië, Australië, Japan en België. (Karin Dekkers)

Velsen Centraal
Velsen - Het tv-programma Velsen Centraal op Seaport TV is elke dag om 17.00 en 21.00 uur te
zien. Op vrijdag 1 mei starten afwisselend twee programma’s,
die de gehele week iedere dag
uitgezonden worden.
Komende week is er op veler verzoek een herhaling van een gesprek over de situatie in Velsen
tijdens en direct na de tweede wereldoorlog. Er wordt diep-

gaand in gegaan op de situatie in de gemeente Velsen met
drie gasten. Freddy Overmeeren maakte als zeer jonge vrouw
deel uit van de linkse verzetgroep rond Jan Bonekamp en
Hanny Schaft.
De voorzitter van de stichting
SOVA, die een wetenschappelijk
onderzoek wil laten plegen over
de Velser Affaire is de derde gast
aan tafel.

tie- en vernietigingskampen. Het
materiaal is afkomstig uit de privécollectie van Bennie Vlaskamp
(voorzitter St. Sobibor).
De tentoonstelling is in samenwerking met Meneer Vlaskamp,
Arie van Dalen en Mirjam Huffener tot stand gekomen. Er worden kopieën van de poststukken
getoond.

Geboren: Keesy Meinema
Dochter van: Edith Kuiper-Meinema en Gerard Meinema-Kuiper
Geboren op: 3 januari 2009 om
15.05 uur
Geboortegewicht: 3100 gram
IJmuiden - ,,Zo’n zwangerschap
en bevalling als ik had, dat wens
ik echt iedereen toe’’, zegt Edith.
,,Nergens last van tijdens het
zwanger zijn, alleen op het laatst
een beetje van maagzuur en de
bevalling was in drie uurtjes gepiept.’’ De baby werd 20 januari verwacht, maar op 3 januari
braken om 10.00 uur de vliezen.
Edith en Gerard hadden net alle spullen in huis voor de thuisbevalling, Edith legde de laatste
hand aan de kinderkamer.
De verloskundige kwam rond
11.00 uur even kijken, maar die
dacht dat het nog wel even zou
duren. Een half uur later kreeg
Edith lichte krampen. Ze kroop
nog achter de naaimachine.

Om 13.30 uur zou Gerard, die
vrij was, lang gaan wandelen in
het bos met de hond. ,,Blijf maar
niet zo lang weg’’, zei Edith tegen
hem. Om 14.00 uur ging ze onder de warme douche, omdat de
krampen pijnlijker werden. Gerard klokte de tijd en ontdekte,
dat de weeën om de anderhalve minuut kwamen. Weer belde hij de verloskundige, die rond
14.40 uur kwam en net tijd had
om haar spullen klaar te leggen.
Edith had al tien centimeter ontsluiting en mocht direct gaan
persen.
Ruim een kwartier later was Keesy er, gezond en wel. De ouders
van Edith kwamen toevallig even
langs en bleven beneden wachten. Zij kregen direct hun kleindochter te zien. ,,Fijn dat ze in
de buurt waren’’, aldus Edith. Ze
moest naar het ziekenhuis om
gehecht te worden. Tegen haar
zin werd ze daar per ambulance
naar toe gebracht. Gerard ging
er met de goed ingepakte Keesy
in de maxi cosy in zijn eigen auto achteraan. Vroeg in de avond
waren ze weer thuis. En daar
gaat het goed. Keesy heeft een
eigen willetje en is snel met alles.
Ze ontdekt de wereld om haar
heen vol belangstelling en gaat
al brabbelen. ,,Mensen zeggen
vaak, dat ze wijs uit haar ogen
kijkt’’, vertelt Edith. ,,We hadden
eerst Casey als naam in gedachten. Maar we wilden geen Engelse naam voor ons kind. Daarom maakten we er Keesy van,
op zijn Hollands. Hij is niet echt
vernoemd, maar mijn vader heet
Kees. Toch een leuke bijkomstigheid.’’ (Carla Zwart)

Sabine Dekker woonde tot
haar zevende in het IJmuidense Zeewijk, verhuisde daarna
naar Velsen-Zuid en ze ging in
Driehuis naar school. Vier jaar
geleden besloot ze, de consumptiemaatschappij zat geworden, het roer om te gooien in Frankrijk. Daar woont ze
samen met haar Franse man
Thierry en hun zoon Cédric in
de Drôme. Ze beheren daar
een Chambre d’Hôtes (pension). In deze rubriek vertelt zij
over hun dagelijkse beslommeringen.
Het seizoen is weer begonnen.
Alles wordt weer groen en iedereen is vrolijk. Met de paasdagen
hadden we Fransen en Zwitsers
in huis en iedereen had zin in de
zomer. Het was goed weer. Dat
heeft veel invloed op de bezettingsgraad. In het voorjaar ontvangen we veel Fransen. Een
paar dagen van te voren kijken
ze wat voor weer het wordt, alvorens op pad te gaan. Fransen gaan graag naar ‘chambres
d’hôtes’. Het begrip bestaat al
langere tijd in Frankrijk. De laatste tijd hoor ik van Fransen opvallend veel de opmerking dat
ze het bezoeken van ‘chambres
d’hôtes’ als steeds leuker ervaren. Ik denk dat het komt omdat de mensen hier bewust voor
kiezen. Eigenlijk zijn ze ontstaan
door een maatregel van de overheid om boeren aan wat meer
inkomsten te helpen. Ze mochten de leegstaande kamers in
hun grote boerderijen verhuren
aan gasten. En diezelfde gasten
mochten dan ook aan tafel aanschuiven tegen betaling. Daar
komt ook de voorwaarde vandaan dat de gastheer en gastvrouw ook aan tafel zitten. Doe
je dat niet, dan ben je in overtreding. De ‘table d’hôte’ moet
ook plaatsvinden aan jouw eettafel en niet in een zaal apart. Zal
toch niet makkelijk zijn geweest
om na een dag hard werken op
het land ook nog eens je gasten
te moeten vermaken. Vaak stonden de oude geërfde meubels op
de kamers. En die mooie Franse
antieke bedden liggen, hoe mooi
ze ook zijn, niet altijd even comfortabel.
Wist u overigens dat vrijwel alle Fransen in een ‘grand-lit’ willen slapen met een tweepersoonsdekbed. Ze liggen namelijk
graag lepeltjelepeltje en bedden
van 1.40 x 1.90 meter vinden ze
nog steeds geen probleem. Nou,
ik weet niet wat jullie er van vinden, maar ik lig maar al te graag
in mijn 1.60 x 2.00 m bed onder
m’n eigen dekbedje zodat ik het
lekker warm heb en niet het risico loop dat mijn Fransman het
dekbed wegtrekt, want dat deed
hij nogal eens. sabine@pauroux.
com.
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Kotter Willem Beukelsz
nu varend monument
IJmuiden - De bekende viskotter de Willem Beukelsz van het
Zeekadetkorps IJmond is onlangs beoordeeld op zijn authenticiteit door de Stichting Kotterzeilen (SKZ) en is nu opgenomen met nummer 2741 in het
Nationaal Register Varende Monumenten.

Kapsters tijdelijk in portocabin

Fikse metamorfose
voor Kapsalon Seegers
Santpoort-Noord - Kapsalon
Seegers aan de Hoofdstraat is
vandaag gestart met een fikse
verbouwing. Carola Lanser nam
in 2004 de kapsalon over van
Hans Seegers, die nog steeds elke zes weken een paar ochtenden in de kapsalon werkt.
Carola vindt dat na vijf jaar de
bezige kapsalon wel een mooie
metamorfose verdient. Wanden,
plafond en werkruimtes gaan
allemaal veranderen. De glas in
loodramen worden voorzien van
dubbel glas en er komt een nieuwe voordeur. De wachtruimte in
de kapsalon wordt naar voren
verplaatst en de toonbank gaat
naar de andere kant. Zo ontstaat
ruimte voor meer werkplekken.
Natuurlijk zal de zaak een flinke opfrisbeurt en nieuwe kleuren krijgen.
Tijdens de vier weken durende
verbouwing gaat het werk gewoon door. Carola vertelt dat dit
mede dankzij de Harddraverij

kon worden gerealiseerd.
,,Ik wilde een portocabin op de
brede stoep voor de zaak, maar
de gemeente kan daar geen vergunning voor geven. Na overleg met de Harddraverij kreeg
ik geen plekje aan de overkant
op het landje van Scholts. In die
porto cabine zijn zeven stoelen en een toilet, zodat de klanten ons niet hoeven te missen.
Ik denk dat het er heel gezellig
wordt. Vrijdag 1 mei beginnen
we dus aan de overkant.’
De verbouwing, die wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Konijn,
gaat vier weken duren. De eerste
week van juni zijn klanten weer
heel welkom in een totaal vernieuwde Kapsalon Seegers. Deze kapsalon is voor heren, dames en kinderen en werkt op afspraak. Voor een afspraak kan
men bellen met 023-5378535.
Op de foto het team, zonder Mirjam. Op 6 juni is om 16.00 uur de
feestelijke openingsreceptie.

Het schip werd in 1954 op de
werf J. Boot De Dageraad als visserij onderzoekschip gebouwd
en is vanaf 1976 in het bezit van
het Zeekadetkorps IJmond. Met
uitzondering van de vervanging
van het oorspronkelijke houten dek door staal en het weghalen van gieken en de wich, is
het schip nog steeds authentiek.
Het bestuur en de Zeekadetten

zèlf zijn erg blij met deze officiële toekenning. Iedere zaterdag
als de kadetten (vanaf 11 jaar)
bijeenkomen om te leren zeilen
en door de leiding te worden onderwezen in alle nautische zaken, die bij het werken en varen
op een schip aan de orde komen,
wordt daarom met trots de speciale genummerde wimpel ‘Varend Monument’ in de mast gehesen. De belangstelling om lid
van het Zeekadetkorps te worden groeit de laatste tijd stormachtig. Het schip wordt ook gebruikt voor de intocht van Sinterklaas in IJmuiden.
De website www.zkkijmond.nl
geeft veel informatie over het
schip en het Zeekadetkorps
IJmond. (foto: Marco Clots)

Margriets MamaMiadag
Velserbroek - Ouder en kindcentrum MamaMia, nu onderdeel van buurthuis de Veste, is
destijds opgezet als ontmoetingsplek.
Kinderen tot vier jaar kunnen er
met elkaar spelen, ouders kunnen elkaar ontmoeten. Ook kunnen zij er terecht met vragen
over de opvoeding. Wil iemand
even naar de kapper of de huisarts, dan kan zij het kind er in
vertrouwde handen achterlaten.
Voor veel mensen is het een plek
geworden waar zij even binnenlopen voor een kop koffie en een
praatje. Er kwamen contacten en
andere initiatieven uit voort, MamaMia wordt ook wel ‘de georganiseerde buurvrouw’ genoemd.
De medewerkers willen zo ook
de sociale samenhang vergroten, omdat mensen vaak druk
zijn en weinig tijd meer voor elkaar hebben. Daarnaast is er een
speel-o-theek, waar in samenwerking met Visio twee keer per
jaar spelmateriaal voor blinde en
slechtziende kinderen wordt uitgeleend. Verder is er Nederlandse conversatieles voor allochtone vrouwen.
Vorig jaar werd beroepskracht
Thea Verbrugh geselecteerd voor
de rubriek ‘Margriets betere we-

reld’, in het weekblad Margriet.
Daar stonden wekelijks vrouwen
in geportretteerd, die samen met
anderen proberen de wereld een
beetje mooier te maken. Hier
was een geldprijs van 1500 euro aan verbonden. Hiermee wilde
Thea iets voor de 45 vrijwilligers
doen, die haar helpen bij MamaMia: ,,Ze zijn heel waardevol, we
doen het echt samen. Bovendien
zijn ze heel goed in het bedenken van praktische oplossingen.
De zaal die we gebruiken wordt
ook door anderen gebruikt en
moet dus steeds weer opnieuw
opgeruimd worden. Daar worden we steeds handiger in.’’ Zaterdag 9 mei is het Margiets MamaMiadag. Van 10.30 tot 14.30
uur wordt er in de grote zaal van
buurthuis de Veste een rommelmarkt gehouden. De opbrengst
hiervan gaat naar een weeshuis
in Ghana.
Twee ‘buurvrouwen’ van MamaMia, Ingrid en José Snijders uit
Santpoort-Noord, zamelen geld
in voor de bouw van een nieuw
weeshuis. In september moeten
de kinderen hun huidige onderkomen verlaten en dan staan ze
op straat.
Aansluitend trakteert Thea de
vrijwilligers op een High Tea.
(Carla Zwart)

Nieuws uit de huizen De Spil
buur t

In de rij voorNieuws
kaarten
IJmuiden - Afgelopen vrijdag is de kaartverkoop van de
Stadsschouwburg Velsen voor
het nieuwe theaterseizoen van
start gegaan. Even voor tienen
stond er al een flinke rij bezoekers met een bestelformulier
voor de deur van de IJmuidense schouwburg. Via www.stadsschouwburgvelsen.nl en met het
bestelformulier uit de theatergids kunnen nog steeds kaarten
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voor het nieuwe theaterseizoen
gereserveerd worden. Belangstellenden die nog geen theatergids hebben ontvangen, kunnen
deze gratis opvragen of afhalen
bij de Stadsschouwburg Velsen,
Groeneweg 71, telefoon: 0255515789. Het complete aanbod
(met videofragmenten om alvast
in de
stemming voor
te komen) is ook
Nieuws
online
op
www.stadsschouwde
schoter?
burgvelsen.nl te raadplegen.

info@deschoter.nl
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Sonrise terug
in Velserbroek

Velserbroek - Deze zomer van 6
tot en met 10 juli is Sonrise weer
terug in Velserbroek! Na een jaar
zonder Sonrise zal deze zomer de
sport en ontmoetingsweek Sonrise weer worden georganiseerd
in de Velserbroek. De week vindt
plaats van maandag 6 juli tot en
met vrijdag 10 juli aan het Zwanebloemplantsoen. Sonrise is
een activiteit die een groot aantal kerken voor de achtste keer
samen organiseert in dertien
wijken in de regio Haarlem. Een
week van sport, spel, ontmoeting, een wijkbarbecue en nog
veel meer. Meer informatie op de
website www.sonrisehaarlem.nl.

Expositie
Anja Roelofs
IJmuiden – In de foyer en het
café van het Witte Theater zijn
nu schilderijen van Anja Roelofs
te zien. Geboren in een polder
in Noordoost Groningen heeft
zij een gevoeligheid ontwikkeld
voor eenzaamheid en verlatenheid. In haar schilderwerk komt
dat vaak tot uitdrukking. Anja
Roelofs schildert sinds begin jaren ‘80. In Groningen begon zij
met het volgen van lessen. Toen
zij in 1982 in Haarlem kwam wonen, ging zij op les bij Paul Koning. Van 2002 tot 2007 volgde zij
de opleiding aan de Kunstacademie Haarlem. In de schilderijen die in het Witte Theater hangen is de eenzaamheid van de
verbeelde figuren vaak voelbaar.
Zoals vroeger de ruimte van het
polderlandschap Anja inspireerde, zo is dat nu met de weidsheid
van het strand en de zee.

Alles Altijd
en Overal

IJmuiden – Donderdag 7 mei is
Roy Aernouts te zien in het Witte
Theater, met zijn eerste avondvullende programma ‘Altijd Alles en Overal’. De Vlaming (winnaar VARA Leids Cabaret Festival 2007) staat op het podium
alsof hij er werd geboren. Aan
het kleinste gebaar, het zachtste woord en het meest fluisterende gitaarakkoord heeft hij
genoeg. Doodvermoeid wordt hij
wakker, rust even uit in de zetel en verveelt zich bij de koffie.
Hij zoekt een reden om te betogen, een verklaring voor zijn ontrouw en verlangt wanhopig naar
een hobby. Roy legt uit waarom
vrijdag geen dag is en waarom
we op zoek moeten gaan naar
de humor die ons verbindt. Met
contrabassist Hannes d’Hoine.
Aanvang 20.30 uur.
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Twee voor de prijs van één

Peanutbal
evenement
op De Elta

Leuke actie bij
zonnestudio Quick-Sun
IJmuiden – Vorige week was
zonnestudio Quick-Sun vier dagen gesloten, vanwege een onverwachte stroomstoring. Gelukkig is de storing inmiddels verholpen en alles doet het weer
naar behoren. Maar eigenaar
Ayhan Gargili vindt het vervelend, dat er misschien mensen
voor niets voor de deur hebben
gestaan. Ter compensatie heeft
hij een leuke actie bedacht. In
de eerste week van mei mogen
twee mensen gebruik maken van
de zonnebank voor de prijs van
één. Er hoeft dus maar één keer
betaald worden. Echtparen kunnen samen gaan, neem de buurvrouw, een vriendin of je zus mee
en geniet van de zonnebank. Nu
extra voordelig. Even onder de
zonnebank is heerlijk ontspannend.

Bovendien is het lekker om alvast een kleurtje te hebben met
de zomer voor de deur.
Zonnestudio Quick-Sun is onlangs verbouwd. Met een nieuw
interieur en een nieuw likje verf
ziet alles er weer super uit. Het
is binnen veel lichter geworden
en daardoor lijkt het veel ruimer.
Binnenkort komen er ook nieuwe zonnebanken. Maar nu dus
de eerste week van mei: twee
mensen onder de zonnebank
voor de prijs van één.
Quick-Sun is maar liefst zeven
dagen per week geopend. Maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 22.00 uur, op zaterdag van
9.00 tot 18.00 uur en zondag van
11.00 tot 18.00 uur. De zonnestudio is gevestigd aan de Reinier
Claeszenstraat 1, telefonisch bereikbaar via 0255 535905.

Rode Kruis Velsen
gaat bikteam inzetten
Velsen - Bij het Nederlandse
Rode Kruis zijn ruim 33 000 vrijwilligers actief, die onder andere medische assistentie verzorgen bij evenementen en in rampensituaties.
In onze gemeente verricht de afdeling Velsen van het Nederlandse Rode Kruis met rond 50 vrijwilligers EHBO-diensten bij allerlei evenementen. Omdat sommige evenementen een groot
terrein bestrijken, bijvoorbeeld
als het fiets- of wandeltochten of
wedstrijden betreft, gaat de afdeling nu een biketeam inzetten
om sneller medische hulp te kunnen bieden. Met auto’s en busjes
komt men vaak niet zo snel door
grotere mensenmassa’s. Streven
is waar nodig binnen twee minuten ter plaatse te zijn.
Dit gebeurt naar het voorbeeld
van de afdeling Utrecht van het
Rode Kruis, waar de fietsen een
groot succes zijn. De eerste keer

dat in Velsen het biketeam zal
worden ingezet is de KIKA-run
in juni.
De firma Mobike uit SantpoortzZuid en GraphicSign, voor de
speciale belettering, hebben zich
bereid verklaard als sponsoren
bij te dragen in de kosten van
twee door de afdeling aangeschafte mountainbikes.
Maandagmiddag heeft de voorzitter van de afdeling Velsen,
Dick van der Lubbe, de fietsen in
ontvangst genomen bij de firma
Mobike aan de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid.
In Velsen is nu dus naast de politie en de ambulance ook het Rode Kruis op de fiets actief. De
EHBO-ers die op deze fietsen
rijden krijgen een speciale training van de politie. Op de speciaal uitgeruste Rode Kruisfietsen wordt een EHBO-tas en een
zogenaamde AED meegenomen.
(foto: Dirk van Reijendam)

Rabo Akrides Allstardag feest voor alle leden
IJmuiden - Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse Allstardag van Velser Basketball
Vereniging Akrides plaats. De
Allstardag wordt mogelijk gemaakt door de sponsoring
door de Rabobank Velsen en
Omstreken.
Ralf de Pagter, basketballer bij
Akrides en student aan het ROC
van Amsterdam Sport & Bewegen, stond dit jaar aan het hoofd
van de organisatie van de VBC
Akrides Allstardag samen met
medestudent Mike Zonneveld.
Er waren zes velden ingericht
met diverse allstar-activiteiten,
waarmee de meer dan 40 deelnemers zich uitstekend hebben
vermaakt. Zo was daar bijvoorbeeld de Tarzan, waar de deelnemers van het ene touw naar
het andere touw moesten slingeren om aan de overkant te komen. En wat te denken van dribbelen met de voet, dat is niet gemakkelijk voor een basketballer!
Het hoogtepunt vormde het dikke mat verplaatsen.

Iedereen moet tegelijk met
zijn kont op de mat springen, waardoor de mat naar
voren schuift. En dat moet
natuurlijk zo snel mogelijk.
Deze oefening werd door alle kinderen heel erg leuk gevonden.
Na afloop van het kids-allstar gebeuren was er nog
tijd over om ‘gewoon’ te basketballen voor de kinderen.
Om vijf startte de wedstrijd
van de Jongens onder 20.
Tegen PSV Almonte werd
het seizoen afgesloten met
een 74-66 overwinning. Ook
voor de heren van VBC Akrides was het om half acht alweer de laatste wedstrijd
van het seizoen.
Helaas hadden de heren
geen passend afscheidscadeau voor de afscheid nemende coach Cees Amama, want de
wedstrijd ging verloren met 6977.
Voorzitter Ruud de Greef bedankte Cees Amama na afloop
van de wedstrijd voor zijn vijf jaar

Santpoort-Zuid - Donderdag
14 mei zal het sportpark de Elta in Santpoort-Zuid het toneel zijn van een groots Peanutbal evenement. Dertien Velsense basisscholen zullen met
35 teams, waarin bijna 500 jongens en meisjes uit groep 7 actief zullen zijn, meedoen aan het
jaarlijkse Peanutbaltoernooi van
de gemeente Velsen. Een traditie waarbij de Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen, volop uitgedragen wordt. De gemeente Velsen
heeft wederom Terrasvogels gevraagd dit evenement te organiseren. Met steun van de Rabobank zal het een feestelijk toernooi worden. Van 09.00 tot 12.00
uur spelen teams van de Ark,
de Pleiadenschool, de Toermalijn, het Kompas, de Bosbeek,
de Molenweid en de Boekanier.
’s Middags vanaf 13.00 uur komen de teams van de Duinroos,
de Jan Campert, Brederode Dalton, Beekvliet en Vuurtoren Oost
in actie. De poulewinnaars zullen
op zaterdag 16 mei om 12.00 uur
de finales spelen, voorafgaande
aan het duel Iber Lengua Terrasvogels – Euro Stars, dat om 15.00
uur zal beginnen. Belangstellenden zijn natuurlijk op beide dagen van harte welkom.

Vismarathon
op het kanaal
Velsen - Zaterdag 9 mei organiseert Zeevistips.nl een zestien
uur durende zeevismarathon op
het Noordzeekanaal. Van 07.00
tot 23.00 uur zal er non-stop gevist worden op alle zeevissoorten die het Noordzeekanaal rijk
is. De plaats waar dit evenement
gaat plaatsvinden is het Ganzeneiland nabij het sluizencomplex.
Er zijn mooie prijzen te winnen
voor diegene die de meeste zeevissen weet te vangen in dit zoete, brakke deel van het Noordzeekanaal. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon en dit
geld zal geheel aan de prijzenpot besteed worden. Voor meer
informatie over de marathon, zoals de voorwaarden, tips en inschrijfmogelijkheden, kan men
terecht op de website van www.
zeevistips.nl.

90’s Now!
niet aflatende inzet voor Heren 1.
Een periode, waarin Akrides promoveerde van de eerste divisie
naar de promotiedivisie en vorig
jaar zelfs een derde plaats behaalde.
De dag werd afgesloten met een
heel gezellig feest in de kantine

van IJmuiden-Oost met als thema Zomerhitte. Voor deze gelegenheid was de kantine omgebouwd tot een gezellig strand,
waar het nog lang zwoel bleef.
Al met al was het weer een geslaagde dag die volgend jaar zeker weer wordt herhaald.

Haarlem - Zelfs in de meivakantie komen de jaren ‘90 je weer
een spreekwoordelijke trap na
geven en wel op zaterdag 2 mei
om 23.00 uur in het Haarlemse
Patronaat! Geniet mee met de
muzikale juweeltjes dat deccenium onvergetelijk maakten en om
de stemming compleet te maken
wordt het geheel ondersteund
door muziekclips, commercials
en TV-series uit die tijd! Zie ook
www.patronaat.nl
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VSV: degradatie dreigt

Winst en
verlies voor
vechtsporters
Tinca Tinca
Boxingtraining
Zaandam - Afgelopen zaterdagavond vond een kickboksgala
plaats waar Bas Reddingius en
Ben van der Glas hun opwachting mochten maken, hun tweede kickbokspartij. Dat winst en
verlies heel dicht bij elkaar kunnen liggen was al bekend maar
dat het juist deze avond zo close
zou zijn had niemand kunnen bedenken. Beide kickboksers waren erop gebrand om deze avond
een goede partij neer te zetten.
Bas zenuwachtig, nog voor de
partij van start ging krabde zich
binnen anderhalve minuut in
de ring al achter zijn oren omdat zijn tegenstander, Hanifi Cecen van Rock Gym, zwaar knock
out ging op een rechtse stoot.
Dat dit pas zijn tweede partij is
en twee keer winst op knock out
binnen anderhalve minuut is een
waarschuwing naar zijn toekomstige tegenstanders. Een goede motivatie voor Bas om nog
harder te trainen. Voor Ben lag
dit heel anders, zijn tegenstander Leroy Anders van Sport Art
uit Den Helder wist wat hem te
wachten stond omdat Ben een
aantal weken hiervoor een ander
lid van Sport Art had verslagen.
Beide vechters waren aan elkaar
gewaagd en niet van plan voor
elkaar onder te doen. De eerste
ronde was dan ook vooral een
trappende Anders en een snel
met vuisttechnieken counterende en scorende Ben. Slagen
vallen over en weer, waarbij het
steeds Anders is, die weet te domineren met lowkicks.
Hiermee bouwt hij een puntenvoorsprong op, welke even in
gevaar komt wanneer hij in de
‘heat of the fight’ iets te enthousiast doorkomt.
Dit levert hem een officiële waarschuwing op. In de tweede ronde
is de rek er bij Anders een beetje
uit en weet Ben er nog een laatste offensief uit te persen maar
helaas was dit net niet genoeg
voor de winst.
Dat Ben pas 17 jaar oud is en
zeer getalenteerd geeft hoop
voor de toekomst.

VSV F1 kampioen
eerste klasse
Velserbroek - De negen enthousiaste voetbaltalentjes van
VSV F1 moesten aan het begin
van het seizoen elkaar in het veld
eerst leren vinden. Maar onder
leiding van trainer/coach Paul
Spaan werd er hard gewerkt en
al snel ontstond er een (h)echt
team. Van diverse kanten was er
medewerking. AnyTime Koeriers
voorzag het team van nieuwe
trainingspakken. Dennis Wetting
trainde wekelijks de keeper. Ouders en supporters moedigden
positief aan.
Voor de jongens was het een belevenis om in oktober bij en tegen Ajax te mogen voetballen.
Daar hebben zij de nodige inspiratie opgedaan. Door goede in-

zet en trainingen groeiden zij individueel en als team. Er werd
geen wedstrijd meer verloren.
In de voorjaarscompetitie zat één
club ze op de hielen: Onze Gezellen. Eerder werd er 3-3 gespeeld.
De return, afgelopen zaterdag 25
april zou dan ook de beslissende wedstrijd om het kampioenschap worden. Onder aanmoediging van de vele trouwe supporters betraden de teams het
veld. VSV F1 speelde een sterke
wedstrijd, won glansrijk met 4-0
en werd verdiend kampioen. De
spelers namen vol trots het applaus in ontvangst en mochten
allemaal een welverdiende beker en zak snoep mee naar huis
nemen.

Zevende Kees Kool
zaalvoetbaltoernooi
IJmuiden - Zaterdag 18 april is
het 7e Kees Kool Zaalvoetbaltoernooi gespeeld. Het toernooi
werd gewonnen door het team
van Oddesigns.
Zoals altijd was dit weer een
groot en sportief succes door de
inzet van de volgende sponsors:
Kantine IJmuiden-Oost, Accountantsbureau De Hooge Waerder,
Installatie- en Loodgieterbedrijf
Weber en Raave, Linauw artiestenbegeleiding, GH van der Heide reclame, Boetiek Only You,
Rigo Verfcentrum, H. van den

Boogaard B.V. ijzerwaren, bouwbeslag en gereedschappen, PF
Scholz Bouwonderneming B.V.,
Oddesigns voor het ontwerpen
van uw huisstijl, The Bike Guru,
Fellows en de Red Nose Association.
Sinds vorig jaar zijn wij gestart
met een leuke pauze van dit
toernooi namelijk een jeugdwedstrijd tussen de E-junioren van
OG en Waterloo. Na de wedstrijd
kregen alle kinderen een bal van
Stork, een patatje en een drankje van de organisatie.

Velserbroek - Het hele seizoen
samengevat in één wedstrijd, zo
zou men de wedstrijd tegen Vitesse’22 kunnen zien.
Een ongelukkige tegengoal en
aanvallend geen vuist kunnen
maken. Al snel bleek dat VSV
niet zo goed in de wedstrijd zat
als een week geleden. Te veel
duels werden verloren en ook in
balbezit was de ploeg niet overtuigend. De eerste kans was dan
ook voor Vitesse spits Beentjes
maar zijn inzet ging voorlangs.
Toch kwam Vitesse na een kwartier op voorsprong. Een vrije trap
werd door doelman Ebbeling
niet goed verwerkt en een Castricummer wist eenvoudig de 0-1
binnen te werken.
Hierna probeerde VSV de tegenstander onder druk te zetten en
dat lukte vrij aardig, maar echte
kansen ontstonden er niet.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Tot twee maal toe
moest Ebbeling handelend optreden om de tweede treffer te
voorkomen. Aan de overzijde

kreeg Wesley van de Wal twee
maal een kans op de gelijkmaker
maar beide keren kwam keeper
Koekkoek als overwinnaar uit
de strijd. Zo werd er dus de zoveelste schlemielige nederlaag
aan de al imposante serie toegevoegd. Na afloop bleken zowel
Kolping Boys als Westfriezen gewonnen te hebben en dus staat
VSV nu moederziel alleen op de
laatste plaats en is het afhankelijk van EDO en Flamingo’64 om
het vege lijf te redden. Allereerst
moet dan gewonnen worden van
de Foresters en dat op zich zal al
moeilijk genoeg worden.
VSV 2 deed het heel wat beter. In
een wedstrijd die eigenlijk geen
moment een wedstrijd was werd
er overtuigend met 6-1 gewonnen van Voorland en zodoende werd het tweede kampioenschap in drie jaar tijd behaald.
Vrijwel het hele seizoen samen
met Velsen 2 aan de top van de
ranglijst gestaan en uiteindelijk
meer dan verdiend aan het langste eind getrokken.

Strawberries wint weer
Driehuis - Het eerste herenelftal van hockeyclub Strawberries
heeft afgelopen zondag een grote overwinning geboekt. In de
thuiswedstrijd tegen Hermes versloeg het jonge team de tegenstander uit Den Helder met 6-0.
Doelpuntenmakers waren Daan
Ensing (2x), Daan Versluis, Robbert Kluwer, Bas van Faassen en
Joris van Tongeren. Speciaal was
de wedstrijd voor laatste man
Van Tongeren, hij vertrok een
dag na de wedstrijd naar Amerika en speelde zijn laatste wedstrijd van het seizoen.
De eerste tien minuten speelde Strawberries met een verdedigende tactiek om zo goed te
zien hoe Hermes speelde. Na die
tien minuten gingen de ‘aardbeien’ met volle druk spelen op de
achterhoede van Hermes, om zo
meer kansen te creëren. Dit resulteerde al snel in de openingstreffer. Snel daarna volgde het
tweede doelpunt en werd de rust
bereikt met de stand van 4-0 op

het scorebord. De voorsprong
had echter veel groter kunnen
zijn, ware het niet dat Strawberries veel kansen niet benutte. Verscheidene spelers gingen
voor eigen succes, waar andere
spelers er beter voor stonden.
De tweede helft moest zorgen
voor nog meer doelpunten tegen het erg zwak spelende Hermes. Alleen op die manier kan
de derde plaats nog bereikt worden, want Strawberries staat niet
bekend om het goede doelsaldo.
Helaas werd er nog maar twee
keer gescoord door de thuisploeg en werd de uitslag minder groot dan verwacht. Het
laatste doelpunt werd de mooiste van de dag. Van achterin het
veld kwam de bal in twee passes
naar spits Daan Ensing, die met
een ‘tip-in’ een prachtig doelpunt scoorde. Aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen
Naarden op het programma. Deze ploeg staat in de middenmoot.
(Finn van Leeuwen)

Telstar vraagt dispensatie
aan voor belofte-elftal
Velsen-Zuid - Telstar heeft
de KNVB om toestemming gevraagd voor het opheffen van het
belofte-elftal. Afgelopen woensdag zijn betrokkenen hiervan op
de hoogte gebracht.
De KNVB stelt met ingang van
het seizoen 2010-2011 veel
zwaardere eisen aan het belofteelftal. Naar verwachting brengt
dit een verdubbeling van de kosten met zich mee.
Een nodeloze investering, zo
stelt Telstar, want er worden al
jaren geen substantiële vergoedingsommen meer gerealiseerd
met eigen kweek. Talenten worden immers op steeds jongere

leeftijd door grotere clubs overgenomen.
Telstar kan als deelnemer aan
regionale jeugdopleiding van AZ
Alkmaar dispensatie aanvragen
voor het hebben van een belofte-elftal.
Met het opheffen van het beloften-elftal meent Telstar een
wijs besluit genomen te hebben.
,,Weliswaar hadden wij eigenwijs
tegen de stroom in willen zwemmen, maar met het stug je eigen
gang blijven gaan lever je uiteindelijk niet de prestatie die de investeringen rechtvaardigt’’, aldus algemeen directeur Pieter
de Waard.
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Nieuwe tentoonstelling
Pieter Vermeulen

Servicedesk
nu ook actief
in de IJmond
Regio - MKB-IJmond en MKBVelsen hebben via hun websites de MKB-Servicedesk gelanceerd waar ondernemers met al
hun ondernemersvragen gebruik
van kunnen maken. De MKBServicedesk bestaat al een aantal jaren op landelijk niveau maar
is nu dus ook via de genoemde
regionale en lokale internetsites
van MKB-verenigingen bereikbaar voor leden uit Velsen en de
overige IJmond gemeenten.
De MKB-Servicedesk is hét digitale ondernemersplatform van
Nederland.
Door 24 uur per dag ondernemers vragen zowel digitaal als
telefonisch te kunnen laten stellen biedt de servicedesk een totaal servicepakket. Daarnaast
is er ook het voordeel van korting op producten en diensten
van kennispartners en worden
de antwoorden en oplossingen
op maat aangeboden. Deze persoonlijke service voor ondernemers is uiterst betrouwbaar aangezien de servicedesk een exclusieve partner is van de moederorganisatie van MKB-IJmond
en MKB-Velsen, te weten MKBNederland. Achter de MKB-Servicedesk zitten ondermeer een
kredietcrisis-, starters-, juridische-, personeels- en huisvestingsdesk.
MKB Servicedesk organiseert
snel, persoonlijk en betrouwbaar
oplossingen op maat voor de ondernemer en zijn of haar vraag.
Daarnaast biedt MKB Servicedesk nog veel meer voordelen op
producten en diensten gericht
op de bedrijfsvoering. MKBIJmond en MKB-Velsen zijn blij
met de uitbreiding van hun dienstenpakket voor de ondernemers
waardoor deze problemen waar
zij dagelijks tegenaan lopen direct kunnen oplossen.
,,Juist in tijden van crisis leven
er veel praktische vragen onder
ondernemers waar wij nu wanneer het de ondernemer uitkomt
direct een antwoord op kunnen geven,” aldus voorzitter Roel
Huisman.

Voorjaarsmarkt in
Velserduin

Driehuis - In verpleeghuis Velserduin in Driehuis wordt woensdag 6 mei een gezellige voorjaarsmarkt gehouden. De markt
duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Er
staan diverse leuke kraampjes
met veel zelfgemaakte cadeaus,
waarmee men veel mensen een
plezier kan doen. Ook staat er
een rad van avontuur, zodat er
weer mooie prijzen gewonnen
kunnen worden. Bij de kraampjes kan alleen met contant geld
worden betaald. Graag tot ziens
op de voorjaarsmarkt in Velserduin!

Driehuis - Vrijdagmiddag is
de nieuwe tentoonstelling ‘op
reis met MoMo de mol’, na
maanden van voorbereiding,
van start gaan. Veel belangstellenden waaronder veel
vrienden van het Pieter Vermeulen museum, maar ook
vertegenwoordigers van politieke partijen waaronder Wim
Westerman van Groen Links
en Piet van Deudekom van de
LGV toonden hun interesse.

Kinderfeest bij moskee
IJmuiden - Zondag vond bij
de Kuba Moskee het Turkse
kinderfeest plaats. Op 23 april
1920 riep Ataturk de Turkse
republiek uit. Hij besliste dat
op die dag voortaan ook het
kinderfeest gevierd zou worden. Kinderen hebben de toekomst en zij moeten het bestaan van de republiek voortzetten.
,,Het hoort bij onze cultuur’’, zegt
Tuncay Yildiz, voorzitter van de
organiserende
oudercommissie. ,,Ik ben er zelf ook mee opgegroeid, we willen dat feestgevoel doorgeven aan onze kinderen.’’ Er werd begonnen met
het Turkse volkslied en een toespraak van de imam. Er werden
gedichten voorgelezen en er waren diverse folkloristische optredens. Er waren kinderspelen en
er waren heel veel lekkere hapjes. Meilissa en Ayse zijn alvast
aan het oefenen met de jongste
dansgroep van Lӓle. Deze groep
jonge kinderen bestaat sinds
kort en ze mogen nu al optreden.
Ergin hoort bij de dansgroep van
de moskee en hij staat klaar in
een traditioneel kostuum. Over
zijn borst hangt een streng ko-

gels. ,,Ze zijn niet echt, hoor’’,
zegt hij geruststellend. Waarom
dat is, weet hij niet. Later zal iemand vertellen, dat kogels staan
voor mannelijkheid.
Over het kinderfeest zegt Ergin:
,,Dat wilde Ataturk zo. Zoals jullie Sinterklaas vieren, zo vieren wij het kinderfeest.’’ Gizem
(12) reageert: ,,De echte Sinterklaas kwam ook uit Turkije.’’ Ergin kijkt haar ongelovig aan:
,,Nee hoor, die komt uit Spanje.’’ Gizem weer: ,,Dat was later,
maar de echte Sinterklaas kwam
uit Turkije.’’
José en Rebecca zijn zowat de
enige bezoekers van Nederlandse afkomst. ,,Rebecca geeft buikdansles in de Dwarsligger en ik
geef er schilderles, we kennen
veel mensen hier’’, vertelt José.
,,We wilden even ons gezicht laten zien. Bovendien houden we
van Turkse muziek.’’
Aliya vindt het jammer, dat er zo
weinig mensen van Nederlandse
afkomst zijn. ,,Het feest is er ook
voor hen, we willen het graag samen vieren’’, zegt ze. ,,Misschien
moeten we er volgend jaar meer
publiciteit aan geven en ze wat
nadrukkelijker uitnodigen.’’ (Carla Zwart)

Nieuwe CAO bij Corus
IJmuiden - Staalconcern Corus in IJmuiden heeft met de
vakverenigingen FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond,
en De Unie een principeakkoord gesloten over de CAO
voor de Sociale Eenheid in
IJmuiden.
De nieuwe CAO is geldig tot en
met 31 maart 2010. Corus heeft
het voornemen om de personele
bezetting in IJmuiden met circa
800 arbeidsplaatsen te verminderen. Het is de intentie van Corus om dat te realiseren zonder
gedwongen ontslagen.
Volgens FNV-Bondgenoten ligt
de nieuwe CAO volledig in de lijn
van het sociaal akkoord dat vorige maand door werknemers,
werkgevers en de regering werd
afgesproken.
Jos Duijnhoven, bestuurder van
FNV-Bondgenoten: ,,Ik ben blij
dat we op alle fronten goede af-

spraken hebben gemaakt. We
gaan dit principeakkoord voorleggen aan onze leden, maar ik
ga er vanuit dat dit betekent dat
de nieuwe cao er is.’’
In de CAO staat onder meer dat
er een loonsverhoging van totaal
1% komt: 0,5% op 1 oktober 2009
en 0,5% op 1 januari 2010.
De winstdeling wordt normaal
uitgekeerd. De 800 arbeidsplaatsen die moeten verdwijnen, worden gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen.
Jos Duijnhoven: ,,De reorganisatie wordt gerealiseerd tussen nu
en 1 januari 2011. Het is vooral
de bedoeling om de reorganisatie door te voeren via natuurlijk verloop. De collega’s die met
pensioen gaan, worden niet vervangen.’’
,,Voor werknemers waarvan de
arbeidsplaats toch komt te vervallen, wordt een nieuwe werkplek gevonden.’’

Na een spannende poppenkastvoorstelling voor de kinderen,
gespeeld door Gerda Ransijn
en Hiske Brouwer, educatief beleidsmedewerksters van het museum, vond de officiële opening
plaats met de verschijning van
een mensgrote mol. Co Mesman, die als klusjesman van de
stichting veel werk heeft gehad
met de voorbereidingen van deze tentoonstelling, had zich voor
deze openingsact in een heus

mollenpak gehesen. Daarna was
het de beurt aan de kinderen die
niet wisten hoe snel ze, voorzien van helm met lampje, bezit
moesten nemen van de ‘onderaardse’ mollengangen.
De tentoonstelling, die loopt van
24 april tot 30 november, is speciaal gericht voor kinderen in de
leeftijd van 3 tot 8 jaar. Zij kunnen hierbij kennismaken met het
leven onder de grond door middel van allerlei spelletjes. Aan de
hand van voel-, kijk- en ruikactiviteiten kunnen ze van alles ontdekken over wat zich in het leven van de mol onder de grond
afspeelt. Ook kan er geknutseld
worden, zijn er kleurplaten en
is er een leeshoek. Wat dit laatste betreft werden er door Yvonne Hoek van de Erasmus Boekhandel in IJmuiden nog een aantal boeken over mollen geschonken. Meer informatie is te vinden
op: www.pieter-vermeulen-museum.nl.

Overstekend wild
zorgt voor oponthoud
Velsen-Zuid - In onze mooie
groene gemeente komen we regelmatig wild tegen zoals konijnen, hazen, vossen en herten. Het is dan ook altijd uitkijken langs de duinrand. Maar dat
je zelfs op het voetbalveld waakzaam moet zijn voor overstekend
wild is wel een unicum. Gelukkig

waren de jongens van C3 van VV
IJmuiden zaterdagochtend allemaal bereid klaarover te spelen voor deze moedereend met
kleintjes die tijdens de wedstrijd
het speelveld wilden oversteken.
,,Ze tegenhouden bleek geen
optie,’’ aldus Peter Reedijk. ,,Dus
werd de wedstrijd stilgelegd.’’
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Première Malle Babbe

Herdenking
Jan Bonekamp
IJmuiden - Oud werknemer Hoogovens, Jan Berghuis,
spreekt bij op 4 mei bij de herdenking van verzetsman Bonekamp. De herdenking vindt
plaats op de Westerbegraafplaats aan de Havenkade in
IJmuiden, om 20.30 uur.
Jan Bonekamp (1914-1944) behoorde tot de onverzettelijksten
in de strijd tegen fascisme en racisme tijdens de bezetting. Op 21
juni 1944 stierf de IJmuidenaar
en werknemer van Hoogovens
Jan Bonekamp, 30 jaar oud, in
handen van de Duitsers.
Opnieuw wil het Comité ter Herdenking van Jan Bonekamp hem
en de strijd die hij samen met velen anderen voerde, herdenken.
Opdat we niet vergeten…
Tijdens deze bijeenkomst zal Jan
Berghuis, oud werknemer van
Hoogovens en momenteel caoonderhandelaar in de metaal bij
FNV Bondgenoten het woord
voeren.

Molen- en
Gemalendag

Velserbroek - Op 9 mei is het
gemaal weer te bezichtigen en de
motor zal zo mogelijk enkele malen draaien. Het gemaal is tijdens
die dag voor ieder vrij toegankelijk vanaf 10.00 tot 16.00 uur. Het
gemaal ligt aan de Oostbroekerweg 17 in Velsen-Zuid, parkeren
kan men op het parkeerterrein
voor Het Buitenhuis van Spaarnwoude Resort. Zie ook www.velserbroek.gemaal.nl.

Nieuwe website en
sporttenue Jan Campert
Driehuis – Het team van de
Jan Campertschool is altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen
en er wordt goed in de gaten
gehouden wat voor verbetering
vatbaar is. Dit keer werd er een
communicatieplan gemaakt voor
verbetering van de interne en externe communicatie. Een nieuwe
website maakt onderdeel uit van
dit plan.
,,De oude site was statisch, onze leerlingen konden er niet terecht’’, zegt Klaas Degen, directeur ad interim. ,,We wilden een
site die gebruiksvriendelijk is
voor het team, de kinderen en
hun ouders. Ook moest hij makkelijk bij te houden zijn, zodat we
hem steeds up to date kunnen
houden.’’ Dat is nu gelukt. Onder
coördinatie van Linda de Ridder
van LDR is er een nieuwe website ontwikkeld. Bureau In Vorm,
dat ook het logo ontwierp, verzorgde de vormgeving. Afgelopen vrijdag ging de site de lucht
in. Op hetzelfde moment werd
het nieuwe sporttenue gepresenteerd. ,,Het oude tenue was
wat oubollig en aan vervanging

toe’’, zegt Degen. ,,Onze school
doet veel aan sport, dan is een
goede presentatie belangrijk.’’
Het nieuwe tenue bestaat uit een
groene sportbroek en een shirt
in de kleuren wit en groen. Aan
de voorkant staat het logo, op de
rug staat de naam van de school.
Het oogt heel fris en verzorgd.
Rond 12.00 uur verzamelden alle leerlingen en leerkrachten
zich op het schoolplein, getooid
met ballonnen. Een aantal kinderen had het nieuwe sporttenue aan en zij hadden ook allemaal een papier met een letter
er op. Die werden één voor één
omgedraaid, totdat het adres
van de nieuwe website te lezen
was: www.jancampertschool.nl.
Hierna gingen alle ballonnen de
lucht in, als teken dat de site in
de lucht was. Dat kostte sommige juffen nog heel wat overredingskracht. Sommige kleuters
dachten dat ze de ballon mee
naar huis mochten nemen en
wilden hem niet loslaten. Daarna ging iedereen de school weer
in, om de nieuwe website te bewonderen. (Carla Zwart)

Gezelligheidskoor Velserbroek
Velserbroek - Vijf bewoners uit
Velserbroek willen in Velserbroek
starten met een gezelligheidskoor. Zij hebben buurthuis de
Veste benaderd met dit verzoek
om in het nieuwe seizoen een
koor op te richten die gezellige
oud-Hollandse liedjes gaan zingen. Voor dit nieuw op te richten
koor zijn zij op zoek naar nieuwe
leden, een dirigent en een accordeonist/toetsenist. Opgeven kan
bij buurthuis de Veste in Velserbroek, telefoon 023 5388830 of
info@buurthuis-de-veste.nl.

Santpoort-Zuid - Afgelopen
zondag trad het vrouwenkoor
Malle Babbe op onder leiding
van Lenie van Schaik in het Brederode Huys. Dit optreden was
het laatste in een reeks voorstellingen van het Zondagmiddagpodium te Velsen.
De zaal zat bomvol en Lenie
van Schaik trakteerde de gasten op een fantastisch concert
doorspekt met humor en nostalgie. Ze weet als geen ander vele mensen in het zonnetje te zetten en hen te verrassen met een
voor hen speciaal bestemd lied.
Het optreden was hartverwarmend, een middag waar mensen
elkaar echt ontmoeten.
Maar het hoogtepunt van de

middag was toch wel dat er een
ware première plaatsvond. Het
vrouwenkoor heet Malle Babbe, genoemd naar het schilderij ‘Malle Babbe’ van Frans Hals
. Het schilderij wordt momenteel
tentoongesteld in het Frans Hals
Museum. Nog nooit had het koor
het lied Malle Babbe in haar repertoire opgenomen, maar bij de
opening van de expositie werd
het koor uitgenodigd het lied
voor het eerst te gaan zingen.
Helaas kon dat door omstandigheden niet door gaan. ‘t Brederode Huys viel de eer te beurt dat
het lied als finale de première in
ging. Malle Babbe werd gezongen door het koor met een solo
van een echte Malle Babbe.

CDA bezoekt Corus
IJmuiden - Maandag bracht
een CDA delegatie onder leiding van Europees lijsttrekker
Wim van de Camp een werkbezoek aan Corus. Helaas kon de
Velsense kandidaat voor het Europees parlement, burgemeester
Peter Cammaert, er niet bij aanwezig zijn. Wel waren mevrouw
Corien Wortmann en de heer Winand Quaedvlieg van de partij.
Peter Cammaert werd vervangen door Robert te Beest, fractievoorzitter CDA Velsen.
De delegatie werd door de directie onder leiding van Wim Hamers, directeur European Affairs
Corus Nederland, geïnformeerd
over de gevolgen van de kredietcrisis. Ze werden bijgepraat over
de internationale handelspolitiek
en het ongelijke handelsspeelveld in de staalwereld. Met name
het protectionisme en de ernstige handelsbelemmeringen bij
export naar Amerika werd aan de
kaak gesteld. Eveneens werd ge-

pleit voor uniforme oplossingen
van het klimaatprobleem. Indrukwekkend is het feit hoever Corus
al voorsprong heeft opgebouwd
ten opzichte van haar concurrenten. Uiteraard werd ook stilgestaan bij de recente succesvolle onderhandelingen van de
CAO en de het feit dat alles op
alles gezet wordt om gedwongen
ontslagen te voorkomen. Het gezelschap kreeg een uitgebreide
rondleiding op de werkvloer bij
de gieterij en warmband walserij. Daarna volgde een boeiend
debat met hoogopgeleide jonge werknemers van Corus, verenigd in de organisatie Magneet.
Hierin werd gesproken over onderwerpen als innovatie en industriebeleid.
Tot slot werd een bezoek gebracht aan het Product Application Center, waarin het neusje van de zalm op het gebied van
Research & Development werd
gepresenteerd.

Werkzaamheden Orionweg

Geen inburgeringscursus
Santpoort-Noord - Sommige asielzoekers, zoals deze nijlganzen,
behoeven geen inburgeringscursus. ,,Nijlganzen horen eigenlijk niet
thuis in Nederland, maar ze redden zich hier prima,’’ zegt fotograaf
Rob Nieborg. ,,Dit paartje heeft maar drie jongen. Sommige stelletjes
voor het leven hebben er wel acht.’’

IJmuiden - Op woensdag 6 mei
wordt het tweede gedeelte van
de Orionweg onder handen genomen. Tot eind juli wordt de
Orionweg tussen de Havenkade en de Adelaarstraat, inclusief de aansluiting met de Cepheusstraat en Adelaarstraat afgesloten voor alle verkeer. Het
gedeelte van de Orionweg tussen de Raafstraat en de Adelaar-

straat, waar nu de laatste hand
aan wordt gelegd, wordt dan
weer opengesteld voor het verkeer. Tijdens deze werkzaamheden ondervindt het doorgaande
verkeer op de Havenkade geen
hinder van wegafzettingen. Het
parkeerterrein achter Orionweg
12 tot en met 58 blijft bereikbaar
via het terrein achter Orionweg
70 tot en met 116.
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Workshop
buikdansen
voor meiden

Informatie van de

GroenRijk adviseur

Sterke
Biezenwegzomerbloeier
70 Santpoort 023-5376190
Santpoort-Noord - Petunia’s
stammen oorspronkelijk uit het
land van Máxima, Argentinië, en
uit Brazilië. Het zijn dan ook echte koukleumen. Gelukkig zijn er
ook stoerdere Petunia’s die zich
niet zo gauw door het weer van
de wijs laten brengen. De bekende hangende Surfinia’s (ook een
Petunia-groep) zijn er een voorbeeld van en nu zijn er ook de
Petunia Ramblin-rassen.
Ramblin-Petunia’s zijn er pas
sinds 2001. Ze waren meteen
een sensatie. Want deze planten
bloeien niet alleen fantastisch,
ze hebben ook een heel bijzondere groeivorm. Ze groeien namelijk eerst tot zo’n 20 cm omhoog en vormen dan een soort
bloeiende heuvel met ranken die
wel 90 cm lang kunnen worden.
GroenRijk van Duijn biedt deze Ramblin-Petunia’s nu in een
hangpot aan.
Veel Petunia’s zijn nogal gevoelig
voor lichtomstandigheden (korte
en lange dagen). Daar trekken
de Ramblin-Petunia’s zich veel
minder van aan. Dat geldt ook
voor de nieuwe Ramblin Red die
wordt omschreven als de beste

rankende rode Petunia. Maar het
geldt ook voor de even nieuwe
Ramblin White, de fantastische
‘Salmon Capri’, de geweldige ‘Lilac Glo’ en ‘Neon Rose’ met onwaarschijnlijk mooie roze/rode
bloemen. De zachte roze en perzikkleurige tinten van ‘Shades of
Pink’ en ‘Peach Glo’ spreken voor
zich. ‘Nu Blue’ is prachtig azuurblauw en ‘Burgundy Chrome’ is
een soort stralend roze/purper
dat zich met niets laat vergelijken. Ramblin-Petunia’s groeien graag in de volle zon. Geef
eens per veertien dagen vloeibare plantenvoeding in het gietwater. Niet te veel voeding geven, want dat bevordert vooral
de bladvorming. Deze rassen zijn
beter bestand tegen wat kouder
weer en de bloemen ‘smetten’
ook niet zo gauw door een regenbui. De planten bloeien door
tot de eerste echte nachtvorst in
de herfst er een eind aan maakt.
Als de bloeiende ranken te lang,
kunnen ze gerust ingekort worden. Je kunt de Ramblin-Petunia’s ook als bodembedekkende
bloeiers op een zonnig plekje in
de tuin planten.

Watertorenparck
feestelijk ingewijd
IJmuiden - Wethouder AnneMieke Korf leek vorige week
donderdagmiddag wel te behoren tot de beruchte ‘mensen in
witte pakken’. Gekleed in witte plastic jas, witte helm en bijpassende laarzen ging ze aan de
slag met een betonmixer om het
laatste gat te dichten in de fundering voor de te bouwen appartementen in het Watertorenparck aan de Evertsenstraat. Van
de zestien appartementen zijn er
inmiddels elf verkocht volgens
directeur De Boer van De Mooie
Stad/BAM Woningbouw. De oplevering van de eerste appartementen wordt, als het weer mee-

zit, verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar dus de eerste
bewoners kunnen de kerstdagen
in hun nieuwe behuizing doorbrengen. Het huidige, oude filterstation wordt geheel gerenoveerd en verbouwd tot Medisch
Centrum IJmuiden. De bedoeling
is dat hierin onder andere een
huisartsenpraktijk wordt gevestigd en ook een apotheek.
Wethouder Korf sprak in haar
openingstoespraak over een
prachtig park, op loopafstand
van het centrum en op historische grond met in de achtertuin een heuse watertoren. (Joop
Waijenberg)

Energie Prestatie Actie in
Bomenbuurt en Vogelbuurt
Velsen - De gemeente Velsen,
Milieudienst IJmond en Rabobank Velsen en Omstreken slaan
de handen ineen voor een omvangrijke Energie Prestatie Actie in de Bomenbuurt en Vogelbuurt. Dat betekent dat de bewoners van deze buurt in aanmerking komen voor een gratis
Energie Prestatie Advies (EPA).
Het initiatief komt voort uit het
Milieubeleidsplan
2008-2012
van de gemeente Velsen. Hierin staat dat de gemeente samen
met Milieudienst IJmond een forse besparing van de energiekosten en een vermindering van de
CO2-uitstoot wil realiseren. Deze
doelstellingen sluiten erg goed
aan bij de uitgangspunten van
Rabobank Velsen en Omstreken, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het
vaandel heeft staan en een deel
van hun winst laat terugvloeien in de maatschappij. De bank
draagt graag bij aan een initiatief dat meehelpt aan een energiezuinig Velsen. Dit is dan ook
de reden voor de samenwerking
met de gemeente en de milieudienst.
De Energie Prestatie Actie is een

pilotproject van de drie partijen om de bewoners in de Bomenbuurt en Vogelbuurt ervan
te overtuigen dat hun woning
energiezuiniger kan worden gemaakt. Een gecertificeerd energie-adviseur onderzoekt de woningen en komt met een aantal
suggesties waaraan de bewoner
kan zien hoe zuinig de woning
nu is en wat er - met een aantal
verbeteringen - kan worden bespaard. Met het gratis EPA wordt
de bewoners van de pilotwijk een
steuntje in de rug gegeven.
Op maandag 25 mei a.s. vindt
voor de bewoners van de Bomenbuurt en Vogelbuurt een informatiebijeenkomst plaats. Daar
zijn vertegenwoordigers van de
gemeente Velsen, Milieudienst
IJmond en Rabobank Velsen en
Omstreken aanwezig om de vragen van de bewoners te beantwoorden. Ook kan alvast kennis worden gemaakt met de adviseur die de woningen komt onderzoeken. In totaal worden er
100 EPA’s beschikbaar gesteld.
Bert Pannekeet, Karel Ockeloen
en Franca van Winkel (foto) kijken uit naar de realisatie van de
Energie Prestatie Actie.

Cursus ‘Grip op
je dip’ voor jongeren
Regio - Samen met Indigo organiseert GGZ Dijk en Duin de cursus ‘Grip op je dip’ voor jongeren
(van 18 tot 23) die het niet meer
zien zitten. De cursus bestaat uit
tien bijeenkomsten van twee uur
en begint op donderdag 14 mei
om 15.30 op de Markt 58 in Beverwijk. Je kunt je opgeven bij
het secretariaat van de afdeling
preventie van Dijk en Duin: 0756814450. Daar kun je ook meer
informatie over de cursus krijgen.
Iedereen voelt zich weleens somber. Soms heeft dat een duidelijke oorzaak. Soms is er geen oorzaak en merk je plotseling dat je
nergens meer zin in hebt. Afhankelijk van de oorzaak en de persoon verdwijnt de dip na kortere of langere tijd. Als de dip blijft
bestaan, is het vaak iemand uit

de omgeving die je daarop attent
maakt. Somberheid kan gepaard
gaan met slaapproblemen, gebrek aan eetlust, moeheid of
schuldgevoelens.
In de cursus leert men om de
eigen stemming te verbeteren,
trucs en technieken om problemen de baas te worden, het eigen plan trekken en daar ook
plezier aan beleven. Het is dus
geen praat- of therapiegroep.
Elke keer komen en ‘huiswerk’
doen wordt van de cursisten verwacht. Er is een cursusboek en
een werkboek met opdrachten.
Huiswerk kan tot een uur per
dag in beslag nemen. Meer info:
Dijk en Duin, 075-6814450. Voor
de start van de cursus krijgen de
deelnemers een kennismakingsgesprek. Het is daarom van belang je snel op te geven.

IJmuiden - Tiener- en Jongerenwerk ‘Branding’ organiseert
een korte workshop buikdansen voor tienermeiden. De meiden
van 12 t/m 17 jaar kunnen leren
bewegen op Arabische muziek
van de ervaren lerares Rebecca
Veen. Buikdansen is niet alleen
leuk en hot maar ook goed voor
je gezondheid. Dus meiden geef
je op! Het is op maandagavond
van 19.00 tot 20.00 uur. Kosten €
6,00 voor 3 keer. De data zijn 11,
18 en 25 mei 2009. Je vindt de
Dwarsligger aan de Planetenweg
338 in IJmuiden, telefoon 0255512725.

Geweld in huis
Velsen-Noord - Omdat een 33jarige inwoner van Hoofddorp
zijn vrouw had geslagen, is hij
door de politie aangehouden. Hij
krijgt proces-verbaal.

Producten uit
Israël te koop
in Velsen-Noord

Velsen-Noord - Volgende week
is er bij de consulenten van het
Israël Producten Centrum weer
Open Huis. Hier kan men informatie krijgen over het land en
het volk van Israël. Er is tevens
mogelijkheid tot het bekijken en
kopen van Israëlische Producten,
zoals sieraden, huidverzorgingsproducten (van de Dode Zee),
sierkaarsen, wijn en vele andere
artikelen. Deze producten worden bijna uitsluitend gemaakt in
kibboetzim of in kleine fabriekjes
waardoor de werkgelegenheid
wordt gestimuleerd. Er zijn ook
nu weer nieuwe producten en
mooie cadeautjes voor moederdag. Iedereen is welkom op donderdag 7 en vrijdag 8 mei aan
de Zeeuwstraat 12, van 10.30 tot
18.00 uur of na telefonische afspraak. Ook zijn wij aanwezig op
Woensdag 6 mei van 14.30 tot
18.00 uur, in het kerkgebouw van
de Vrije Evangelische Gemeente,
van Riemsdijklaan 1, Beverwijk.
Voor meer informatie: 0251228286.

De Jutter af
te halen bij
Watervliet

Velsen - Er zijn diverse afhaalpunten in Velsen, waar mensen
de Jutter en de Hofgeest op kunnen halen, mochten ze hem onverhoopt niet in de bus hebben
gekregen. Laat het wel even weten, de bezorgklachten worden
altijd doorgegeven. In VelsenNoord was er geen afhaalpunt.
Daar komt sinds deze week verandering in. De Jutter is gratis af
te halen bij wijksteunpunt Watervliet aan de Doelmanstraat.
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Vletterlieden winnen
eigen voetbaltoernooi

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Zaterdag waren de klootschieters van sportvereniging Full Speed bij elkaar
gekomen om de koeienroute in
Spaarnwoude te volgen. Er waren
elf leden aanwezig, het is te merken dat de campingtijd is aangebroken. Team 4 met Ton, Lia
en Jan Sch. werd vierde met 68
schoten en 19 meter. Team 3 met
Dirk, Elly en Bertie, werd derde
met 66 – 7. Team 2 met Harm, Nico en Sonja werd tweede met 66
– 10. Team 1 met Jan St. en Bianca werd eerste met 60 – 1. De
teams lagen dicht dus bij elkaar,
acht schoten tussen de hoogste
en laagste score is erg goed.
Zaterdag 2 mei is het Beeckestijn parcours aan de beurt.
Zondag 3 mei is de uitwisseling
klootschieten – jeu de boule-kegelen, het clubhuis is 12.00 uur
open. start om 13.00 uur. Op de
agenda staat nog 30 mei klootschieten om 10.15 uur en om ongeveer 18.00 uur barbecue. Zie
ook www.svfullspeed.nl.

Klaverjassen
Stormvogels
IJmuiden Afgelopen vrijdag waren er tien tafels bezet
De hoofdprijs, een boodschappenmand, ging nar de heer Wim
Leyen. De uitslag van het klaverjassen was als volgt: de eerste prijs, een fles Bacardi, ging
met 5635 punten naar mevrouw
J. Workum. De tweede prijs, een
rollade, was met 5501 punten
voor de heer F. Maalman. De
derde prijs, kippenbouten, ging
met 5493 punten naar mevrouw
J. Kossen. De marsenprijs ging
met drie marsen naar mevrouw
T. Piet. Iedereen is op vrijdag 1
mei weer welkom in de kantine
van IJVV Stormvogels aan deZuiderkruisstraat 72, aanvang
20.00 uur. De hoofdprijs in de loterij is dan een koffer met verrassing. Zie ook http//kjv-stormvogels.nl.

Spelinzicht bij Kijk Uit
IJmuiden - In de schaakpartij
tussen Cory van Bellen en Lars
Boesmans ontstond een kluwen
van stukken waar moeilijk een
touw aan was vast te knopen.
Enkele zetten later bleek Cory te
zijn mat gelopen. Lars bleek wel
degelijk een prima plan te hebben gehad.
Wie ook prima voor de dag kwam
was Guido de Waal. Een te open
spelende Koen van de Velde
werd op haarscherpe penningen
getrakteerd en zoals schaakkenners weten, loopt dat meestal
niet goed af.
Thomas Rebel had het niet echt
tegen Menno Jaspers. Na al snel
zijn dame te hebben verloren,
verloor hij daarna al zijn stukken. De broederstrijd tussen Tom
en Armando Noordzij werd ditmaal gewonnen door Tom. Met
een dame meer dicteerde Tom
het spel en liep Armando uiteindelijk mat.
Ben Eppink en Thomas Otte
maakten er een boeiend en lang
potje van. Beide koningen werden over het hele bord heen ge-

jaagd, zeker de witte koning van
Ben die een lange reis van e1
naar b7 heeft gemaakt. Maar
het was wel Ben die als eerste
een doeltreffend matnetje op het
bord toverde.
Marco Wellinga sloot het matnet al vrij snel in de partij. Op de
laatste rij werd Job Elsendoorn
met toren en dame voor onoverkomelijke problemen gesteld.
Boy Wu nam met zwart het zwakke punt f2 onder vuur. En met
succes want Quinten Otte had er
geen antwoord op. Thomas Lichtendaal, ook zeer doelgericht in
deze editie, versloeg Gizem Erdogan. Barry Broek kreeg min of
meer de overwinning geschonken van Mark Scholten. Na een
sterk begin van Barry viel hij terug en kwam in gevaar. Echter
een ver opgerukt pionnetje gooide zand in het eten bij Mark, een
te snelle zet kostte hem de dame
en Barry kon opgelucht ademhalen. Volgende week geen jeugdschaken is in verband met koninginnendag. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Politie neemt
bromfiets
in beslag
IJmuiden - Een motoragent zag
maandag rond 13.15 uur op de
Kanaaldijk een bromfietser zonder helm rijden. Toen hij de bestuurder, een 17-jarige inwoner van IJmuiden, aansprak, zag
hij dat er aan de bromfiets het
een en ander mankeerde. Het
slot was geforceerd en er was
geen kentekenplaat aanwezig.
De brommer was ook niet verzekerd. De bestuurder kon zich
niet legitimeren. De bromfiets
is in beslag genomen en de bestuurder krijgt een proces-verbaal. Over de herkomst van de
bromfiets zijn geen mededelingen gedaan.

Nederlands kampioen
Regio - Het Kringteam NH jongens onder de 15 jaar is 19 april in
Zaandam Nederlands kampioen geworden bij het kringslottoernooi van dit seizoen. Het team is samengesteld uit waterpolotalenten van de verenigingen Alliance, de Ham en VZV, voorheen SGIJ. In
de bloedstollende finale versloegen zij Kring Rotterdam-Rijnmond.
Kring Noord-Holland heeft twee spelers van Jong Oranje in zijn gelederen: links op de foto, met beker, Justin Speet en boven in het midden Mark van den Oever (beiden van VZV).

Velserbroek - Dat de Vletterlieden niet alleen goed kunnen
roeien, bewezen de voetballers
afgelopen woensdag tijdens hun
32e toernooi op het VSV terrein.
Voor het tweede opvolgende jaar
zegevierden de jongens van de
CVV. Coach Klaas Blok zorgde
er voor dat zijn team ongeslagen de finale bereikte.In die finale moesten zijn jongens het opnemen tegen de CEBO die eveneens nog geen wedstrijd hadden
verloren.
De finale werd dan ook een
groot spektakel, met aan beide zijden veel kansen. Dit resulteerde in een eindstand van 2-2,
waarna de verlenging de doorslag moest geven. De Vletterlieden lieten zien over een goede conditie te beschikken, want

in de verlenging kwam de CEBO niet meer aan voetballen
toe, en maakten de Vletterlieden
het koelbloedig af, wat resulteerde in een 4-2 eindstand voor de
CVV. Het toernooi werd weer onder mooie weersomstandigheden gespeeld, de viskraam van
ome Leen en Dirk en verkoopster Vera, konden de vraag naar
hun lekkere gebakken vis maar
net aan, zodat de vis dan ook
volledig op was aan het eind van
de dag.
Het terras zat vol met mensen die
konden genieten van zon, voetbal en een lekker drankje. Veel
oudbekenden uit de maritieme
wereld hadden dan ook een top
dag volgens de organisator Dick
Hoek, want dat is toch waar men
het ieder jaar voor doen.

Toptreffen bij DCIJ
IJmuiden - Al enige tijd werd er
bij Damclub IJmuiden uitgekeken
naar de wedstrijd tussen Casper
Remeijer en Martin van Dijk. Een
cruciale wedstrijd waarin beiden
zouden vechten voor de laatste
kans op de clubtitel. Het werd
een boeiende partij. Hoewel Remeijer iets beter kwam te staan
bleek dat bij lange na niet voldoende om reële winstkansen te
krijgen. Op kundige wijze weerde Van Dijk alle aanvalspogingen
van zijn tegenstander af en werden de punten gedeeld.
Nicole Schouten was niet van
plan om Jurrien Fischer ook maar
iets cadeau te doen. Zij zette Fischer onder druk en al spoedig
bezweek deze.
Jacqeline Schouten moest alles
uit de kast halen om Rick Hartman in te tomen. Zijn spel, althans zijn spelopvattingen, doet
denken aan Barend Dukel. Bezweken de tegenstanders van
Dukel vaak aan de druk, zo niet
Jacqeline Schouten. De ervaren
speelster kon in het gevorderde
middenspel profiteren van een
onnauwkeurigheid van Hartman
en won daarna snel.
Jan Apeldoorn liet zich lelijk
verrassen door Stella van Buuren. Stella kon op eenvoudige

wijze, nadat ze een schijf achter was gekomen, een dam nemen. Daarna maakte zij het bekwaam af.
Harrie van de Vossen en Cees
van der Vlis gaven elkaar geen
duimbreed toe en de remise was
een juiste uitslag. Piet Kok moest
ervaren dat foutjes door Conall Sleutel feilloos worden afgestraft. Even niet scherp zijn in het
eindspel, werd Kok fataal. Door
deze overwinning plaatst Sleutel zich weer moeiteloos voor het
eerste tiental.
Cees van der Steen bestrijdt zijn
opponenten het liefst met omsingelen. Daarbij komt het voor
een belangrijk deel aan op tempo spel. De aanvaller moet door
zetgebrek gedwongen worden
zijn aanvalsstand af te breken.
Een lastige en buitengewoon
moeilijke strijdwijze. Maar van
der Steen voelt zich daarbij als
een vis in het water. Jan Maarten Koorn werd door hem met de
nodige kennis van zaken naar de
nederlaag gevoerd.
Voor Vince van der Wiele zat er
net geen positief resultaat in tegen Paul Smit. Weliswaar verzette Van der Wiele zich heftig en
inventief maar de routine van
Smit gaf de doorslag.
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Danspaar Ter Horst
gepromoveerd

Akrides verliest
laatste duel
IJmuiden - De heren van Velser Basketbal Club Select Windows Van der Vlugt Akrides hebben afgelopen zaterdag thuis in
hun laatste wedstrijd van het seizoen met 69-77 verloren van het
tweede team van de Eerste Bossche Basketbal Club (EBBC ).
Akrides sloot het seizoen daardoor af met vijf nederlagen op rij.
Er werd door Akrides dit seizoen
zestien keer verloren er daartegenover stonden tien overwinningen. De formatie is daarmee
op de negende plaatst geëindigd
van de Promotiedivisie van de
Nederlandse Basketbal Bond.
In het gelijkopgaande openingskwart kreeg Akrides driepunters
van Paul Wessels, Marvin Martina en Ralf de Pagter. Ralf de
Pagter kwam in het eerste kwart
tot zeven punten en vijf rebounds
en Bas van Willigen was eveneens goed voor vijf rebounds. In
de eindfase van de eerste periode van tien minuten was er een
dunk te bewonderen van Marvin Martina op assist van Ralf
de Pagter. In het tweede kwart
kwamen beide teams moeizaam
tot scoren. Meest productieve
speler bij Akrides in kwart twee
was Tyson Offenberg die middels
twee scores inside vier punten
maakte. Ralf de Pagter pakte vijf
verdedigende rebounds en zorgde voor twee intercepties. Ruststand was 29-31.
Na de pauze in het derde kwart
was er attractief basketbal te
zien. Paul Wessels scoorde dertien punten. Hulp kreeg hij van
Ralf de Pagter die zeven punten en vijf rebounds liet noteren.
En Rani Chaoui gaf drie assists.
Via 51-51 na drie kwarten zou
de Bossche formatie uiteindelijk
met 69-77 winnen. Paul Wessels
scoorde voor Akrides in het afsluitende kwart veertien punten
maar bracht zijn team daarmee
niet de overwinning. De heren
van Akrides waren in hun laatste wedstrijd dus niet in staat
vertrekkend coach Kees Amama een overwinning te schenken. (WB)

Word
bezorger!
Velsen - De Jutter en de Hofgeest zijn dringend op zoek naar
enthousiaste jongens en meiden
die onze krant willen bezorgen.
Dat doe je op donderdagmiddag. De Jutter en de Hofgeest
zijn heel populair. Niemand wil
‘m dan ook missen. Daarom dus
een oproep voor krantenbezorgers voor vast en voor de vakantieperiode om je snel op te geven. Het bezorgen van de Jutter en/of de Hofgeest levert je
een leuk zakcentje op en het is
makkelijk te doen. Krantentassen krijg je van de uitgever. Overigens zijn 55-plussers ook van
harte welkom! Bel voor meer informatie met Verspreidnet, telefoon 0251-674433 (Martin).

Ruiterweekend Veluwe
Santpoort-Noord - Afgelopen weekend was het opvallend stil op Hofstede de Kruidberg, ook wel bekend als Stal
Rutte. ’s Morgens vertrokken 22
personen, 13 paarden in 8 trailers voor een weekend paardrijden in Kootwijk op de Veluwe.
Daar had de groep een vakantiewoning gehuurd met paardenstal en weide voor 14 paarden.
Drie dagen lang werd er volop
gereden op de schitterende uitgestrekte ruiter- en menpaden.

De langste rit was op zaterdag,
ruim 20 km. Uiteraard werd halverwege een pauze gehouden
zodat paard en ruiter even konden rusten en drinken. Alledrie
de dagen was het schitterend
weer, volop zon en een temperatuur die zomerse waardes had.
Behalve paardrijden werd er ook
volop gefietst én gefeest. Dat het
weekend een succes was bleek
wel uit het feit dat ter plekke de
accommodatie is gereserveerd
voor volgend jaar april.

Veel punten voor
volleybalmini’s
Velsen - Afgelopen zaterdag
17 april waren de mini’s aan het
spelen in Uithoorn. De hele dag
waren ze bezig met hun toernooi met veel lol, passie en inzet. De acht teams deden het erg
goed op het toernooi dat maandelijks georganiseerd wordt
voor de volleyballende kinderen
tot 12 jaar. De teams van Smashing Velsen hebben allemaal
namen die te maken hebben met
het strand of de duinen. Als eerste in de super4 poule eindigde de beachbabes. Dit team verloor geen wedstrijd en sprokkelde tien punten bij elkaar dus een
mooie en leuke overwinning voor
deze meiden. In de E poule van
niveau werden de Orkanen ook
eerste wat met een grootst gemak ging. De pierewaaiers werden tweede in deze poule. Ook

op niveau 4 spelen de Surfers
die in de C poule derde werden.
Niveau 3 is de plaats voor de
Strandjutters en die werden net
geen eerste in de B-poule maar
speelden best wel goed en een
tweede plek is ook heel mooi
dankzij de lol. In super2 werden
de Stormlopers tweede en dit
team speelt elk toernooi steeds
beter dus dat mag wat beloven.
In de niveau 2 klasse speelden
tenslotte Sandwiches en de zeeleeuwen supergoed en dat bleek
wel uit de stand, de teams werden tweede en derde.
9 mei In Aalsmeer (Kudelstaart)
is het slottoernooi waar de medailles kunnen worden verdiend. Nog één training op 6 mei
zal ze op het beste niveau kunnen brengen! Zie ook www.smashingvelsen.nl,

IJmuiden - Terwijl Mary en Chris
van danscentrum ter Horst in
Madrid verbleven om hun kennis
van de Argentijnse tango weer
wat op te frissen, deden 5 paren
van dit danscentrum mee aan
een landelijke danswedstrijd te
Amstelveen. Net terug van hun
reisje naar Madrid werden Mary en Chris enthousiast op de
hoogte gebracht van de uitslagen van hun pupillen.
Ton Jonkman en Wilma Overeem behaalden bij de senioren
een welverdiende 4 e plaats en
daar waren zij heel blij mee. Andre Quax met Esther v.d. Brink
kwamen in een bijzonder groot
veld van deelnemers (34 paren)
tot de 2 e ronde bij de ballroom.

Timo Auler met Anne Duyn behaalden bij de latin c klasse de
halve finale. Tom Mantje met
Naomi Ebbeling kwamen bij latin
tot in de halve finale en werden
bij de ballroom keurig 6 e (debutanten 4).
En ……. Ze hingen er al een tijdje tegen aan. Vincent Mars met
Marloes van Hamburg kwamen
in de debutanten 4 bij de ballroom tot in de halve finale en
werden kampioen bij de latin.
Hierdoor promoveerden zij, zeer
terecht, naar de debutanten 3
klasse. Hulde aan al deze paren.
Bij danscentrum ter Horst starten binnenkort een aantal korte cursussen. Zie hiervoor de advertentie elders in deze editie.

Schakers SC Santpoort
in bekerfinale
Velserbroek - SC Santpoort
heeft zich met 4-0 geplaatst voor
de bekerfinale. Deze zal waarschijnlijk zaterdag 20 juni met
drie andere verenigingen gespeeld worden. Het is voor het
eerst dat SC Santpoort zich voor
de finale weet te plaatsen.
Afgelopen zaterdag speelde
Santpoort zijn één na laatste
wedstrijd tegen Aartswoud.
Hoewel de stand hoog uit viel,
was het toch bloedje spannend.
Xander Schouwerwou de man
in vorm had Mark Helder (2145)
bijna te pakken. Peter de Roode was ook in vorm, hij veegde zijn tegenstander 1-1. Ilias van der Lende deed hetzelfde met de heer Bakker 2-1. Henk
Swier kwam redelijk uit de opening, maar liet de Dame van zijn
tegenstander in zijn stelling komen en toen was het eigenlijk
snel gebeurd 2-2. Wim Laurens
Gravemaker stond niet echt lekker, maar won zelfs nog zijn par-

tij 3-2. Stefan Fokkink was tevreden met een halfje 3,5–2,5.
Er waren nog 2 partijen te gaan.
Hans Kors en Piet Peelen moesten wel winnen om de druk op
koploper de Waagtoren te houden. Piet stond met zijn rug tegen de muur tegen kanjer Lie die
net als Piet tot nu toe al zijn partijen had gewonnen.
De druk lag nu bij Hans die een
kwaliteit en een pion voor stond,
hij moest voor de winst gaan en
terwijl iedereen bij Piet stond te
kijken, maakte Hans met een
paar rake klappen zijn partij uit
4,5–3,5 Piet was in opperste concentratie en had met een truc
een Dame voor een Toren en
een pion te pakken, maar hij trok
toch aan het kortste eind, de ongelukkige opstelling van de Koning van Lie koste hem zijn partij 5,5–2,5. Nu maar kijken of de
Waagtoren de laatste wedstrijd
de spanning aan kan. Zie ook
www.schaakclubsantpoort.nl

VSV D6 kampioen
Velserbroek - Zaterdag is VSV D6 na winst op SVA D3 uit Assendelft voorjaarskampioen geworden. De jongens waren door de winst
onbereikbaar voor de tegenstander en ze zijn ongeslagen kampioen geworden.
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Stekken ruilen
ATV Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag 9 mei 2009 wordt een stekkenruilbeurs gehouden bij Amateur Tuinders Vereniging De Hofgeest, Spekkenwegje 2, te Santpoort-Noord. Tuinleden en belangstellenden zijn van harte
welkom om van 10.00 tot 13.00
uur stekjes te ruilen van vaste planten, éénjarigen en allerlei
groenteplantjes. Er worden ook
dahliaknollen en fuchsia-stekken aangeboden. Ingebrachte
plantjes graag zoveel mogelijk in
potjes. Het is de bedoeling dat er
geruild wordt. Wie niets te ruilen
heeft, betaalt een klein prijsje. Er
is ruime parkeergelegenheid en
verse koffie in de kantine. Tafels
reserveren kan via loesnieland@
planet.nl en Rein Boudesteijn,
0255-523329 of Kantine ATV de
Hofgeest, 023-5388007..

Heddy Lester in
dansprogramma
Velsen - Het Internationaal
Danstheater grossiert al jaren in
de fraaiste dansen uit alle delen
van de wereld. ‘Nesjomme, dans
rond klezmer en kippensoep’ is
een avondvullende voorstelling
over de wereldwijd verspreide
Joodse dans- en muziekcultuur.
De tweeëntwintig dansers, het
zeskoppig orkest en hoofdrolspeelster Heddy Lester bezorgen
het publiek in de Stadsschouwburg Velsen op zaterdag 9 mei
(20.15 uur) een avond om niet
snel te vergeten. In de voorstelling ‘Nesjomme, dans rond klezmer en kippensoep’ wordt het
publiek meegenomen op ontdekkingstocht langs de wereldwijd verspreide Joodse dansen muziekcultuur. Een onvergetelijke reis die hen meevoert via
show- en tapdans van Broadway naar ingetogen dansen uit
Odessa. En van lyrische muziek
uit Jemen naar moderne dansvormen uit Jeruzalem. Zangeres
en actrice Heddy Lester speelt
de bijzondere rol van ‘Jiddische
Memme’ in deze productie. Prijs:
27,25, 26,25, 25,25 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. CJP
2 euro korting. Meer informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal
zaterdag 2 mei

Guus Meeuwis en Wouter
Hamel op Bevrijdingspop
Haarlem - ,,Bevrijdingpop Haarlem 2009 belooft net als vorig
jaar een groot spektakel te worden met tal van goede artiesten”,
aldus de organisatie. Op 5 mei
aanstaande zullen in de Haarlemmerhout onder andere de
volgende artiesten acte de présence geven: Typhoon, Lucky
Fonz III, Roosbeef, Ziggi, Guus
Meeuwis, de Staat, Wouter Hamel en Gabriëlle Cilmi.
Elk jaar zorgt de organisatie van
Bevrijdingpop ervoor dat zijn
150.000 bezoekers kunnen genieten van allerlei soorten muziek van hedendaagse popmuziek tot reggae en van hiphop tot

alternatieve rock.
Op het Dommelschpodium, dit
jaar ook weer georganiseerd
door Patronaat Haarlem, staan
aanstaande Bevrijdingspop onder andere de volgende artiesten: Chef’ Special, Rapbattle
Area 023, Health, Pink Mountaintops, Sleepy Sun, The Lexie
Mountain Boys, Pivot, Katzenjammer, Sandro Void en Dr Lektroluv.
Voor de kinderen is er op het kinderfestival dit jaar ook genoeg te
genieten. Onder andere Hakim
en Dirk Scheele en de Liedjesband zullen voor veel plezier zorgen. (foto: Leontien Slaats)

Swingende Portugese
fado én sensuele tango
IJmuiden - Fadokoning Fernando Lameirinhas komt met zijn
broer Antonio op zondag 10 mei
(15.00 uur) terug naar het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 in
IJmuiden voor een uniek dubbelconcert met nóg zo’n fenomeen:
de virtuoze Argentijnse pianist
Juan Pablo Dobal. Fernando,
Antonio en Juan Pablo nemen
u mee naar de rijkdom en passie van de swingende Portugese fado én de sensuele Argentijnse tango.
Al in 1998 toerde de Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal met
veel succes met Fernando Lameirinhas door het Nederland-

se en Belgische theatercircuit. In
2007 gingen ze samen de studio
in voor het album ‘Anaïna’ (‘September’).
De plaat bevat onder meer de
Nederlandstalige duetten ‘Hier’
en ‘Ericeira’ samen met Stef Bos.
Hierop volgde de ‘Anaïna theatertour 2007/2008’ door de Benelux. Nu komen de heren in gezelschap van Antonio Lameirinhas naar het fraaie Thalia Theater voor een intiem huiskamerconcert.
Toegang 21,75 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Informatie en reserveren via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

odin’59 (1a)-voorland
Kennemerland (2a)-Zandvoort
opperdoes-IJmuiden (3a)
Jong Hercules (3a)-reiger boys
eDo (3b)-vvC
velsen (4D) -SIZo
vvH/velserbroek (4D)-aliiance’22
asonia-FC Castricum (3a)

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.00
- 14.30
- 14.30
- 14.30

zondag 3 mei

aDo’20 (hoofdklasse)
Hercules-De Kennemers (1a)
Stormvogels (2a)-Purmersteijn
eDo (2a)-Kolping boys
Dem (2a)-Hellas Sport
De Foresters-vSv (2a)
velsen (3b)-united/Davo
evC-onze Gezellen (3b)
Fortuna Wormerveer-DSS (3b)
Ivv-FC velsenoord (4C)
SvIJ (4D)-ripperda
bloemendaal-Schoten (4D)
beverwijk (5C)-Ilpendam
rCZ-Wijk aan Zee (5C)
terrasvogels (5D)-vvC
Waterloo (5D)
vitesse ‘22 (2a)-SvW’27
texel ‘94-FC uitgeest (4a)

vrij
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
vrij
- 14.00
- 14.00

Laatste kaarten
Acda en de Munnik
IJmuiden - Als Nederlands bekendste troubadours verkopen
ze rustig 40.000 cd’s in een week.
Daardoor wordt wel eens vergeten hoe Thomas Acda en Paul de
Munnik ooit zijn begonnen: als
cabaretiers. Na de groots opgezette muziektheatervoorstelling
‘Ren Lenny Ren’ en de concerttour ‘Op Voorraad III, Jaren Ver
Van Hier’ keren de heren terug
naar hun basis. In hun nieuwe
voorstelling ‘Acda en de Munnik Spelen’ brengen ze weer on-

vervalst cabaret, al betekent dat
niet dat de muziekinstrumenten
ongebruikt in de hoek blijven
staan. Want Acda en De Munnik
blijven zichzelf en dat zorgt altijd
voor verrassingen.
Wie de voorstellingen in de
Stadsschouwburg Velsen wil bijwonen, moet er snel bij zijn. Voor
de voorstellingen op woensdag 6
en donderdag 7 mei (20.15 uur)
zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Toegang 25,25 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.

Bezoek bij RC de Ruimte
IJmuiden - RC de Ruimte krijgt
binnenkort bezoek van 33 jonge
Duitse kunstenaars. Zij komen
48 uur in IJmuiden doorbrengen.
Hun bagage bestaat onder andere uit verf, kwasten en een fototoestel en zal ter plekke ingezet worden. RC de Ruimte wordt

gedurende die 48 uur van atelier en herberg tot tentoonstellingsruimte. De gemaakte werken worden zondag 3 mei gepresenteerd. Maar wat de bezoekers die dag uiteindelijk te
wachten staat, weet op dit moment nog niemand.

Infopagina
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Vrijheid en identiteit

Herdenkingsprogramma 4 mei
Vrijheid maak je met elkaar. In de
Tweede Wereldoorlog is bij uitstek
gebleken hoe ideeën over identiteit
de vrijheid kunnen aantasten. Ook
vandaag de dag worden oorlogen
uitgevochten waarbij identiteit een
grote rol speelt. Hoe komt dat toch?
Wanneer wordt identiteit een gevaar
voor de vrijheid?
Vrijheid en identiteit staan op gespannen
voet met elkaar. Beide hebben ruimte
nodig om te kunnen ademen. Die ruimte
is er ook. Meer dan genoeg zelfs. Maar
als de één zich sterk maakt ten koste van
de ander, ontstaat er verstikkingsgevaar.
Dan dreigen zowel de vrijheid als de
identiteit het loodje te leggen. Hoe zo’n
‘ramp’ te voorkomen? Op zijn minst is
het nodig om erachter te komen wie en
wat je bent, wat je identiteit is. Identiteit
is primair iets van jezelf. Maar om er
iets zinnigs over te kunnen zeggen, heb

je de spiegel van een ander nodig. Om
vast te kunnen stellen: ‘zo ben ik’, ‘zo
ben ik niet’, tot en met, ‘zo wil ik zijn’,’zo
wil ik niet zijn’. Die spiegel helpt ons te
ontdekken bij wie en wat we ons thuis
voelen. Maar via de ander komen we
er ook achter bij wie we ons niet thuis
voelen. Wij en zij. Soms ervaren we de
zij-groep zelfs als een bedreiging voor
onze wij-groep. Zo verandert de ander in
een tegenstander en in extreme gevallen
zelfs in de vijand. In iemand die onze
identiteit bedreigt en die we om die
reden het liefst buitenspel willen zetten.
Weg vrijheid. Vandaar dat het nationaal
Comité 4 en 5 mei Vrijheid en identiteit
dit jaar als thema heeft gekozen, om
samen te ontdekken hoe we het beste
in alle vrijheid onze identiteit kunnen
ontplooien.
Wij roepen u op om deel te nemen aan
het herdenkingsprogramma op 4 mei.

Programma
11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost
18.00 uur Herdenking Stadhuis met toespraken,
voordrachten en muzikale intermezzo’s
18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen van 16.00-17.00 uur
in het Stadhuis worden afgegeven
19.00 uur Herdenkingtocht vanaf Plein 1945 naar
Begraafplaats Westerveld in Driehuis
19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op Begraafplaats Westerveld
19.40 uur De muziek wordt verzorgd door muziekvereniging
Soli en gemengd zangkoor “Obelisk”
20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe
20.02 uur Zang door alle aanwezigen van het eerste en zesde couplet
van het “Wilhelmus”
20.05 uur Aanvang deﬁlé langs het Herdenkingsmonument,
gelegenheid tot individuele bloemlegging
20.20 uur Sluiting

Let op: de herdenking die normaliter plaatsvond na aﬂoop van de
plechtigheden op begraafplaats en crematorium Westerveld is dit jaar
voorafgaande aan de Kranslegging op het Plein 1945 om 18.00 uur.

Gewijzigde openingstijden
Het stadhuis is gesloten op vrijdag 1 mei, maandag 4 mei (Dodenherdenking)
en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
Maandag 4 mei is het stadhuis beperkt geopend van 09.00-12.00 uur.
U kunt dan terecht bij:
- Burgerzaken (uitsluitend op afspraak)
- WMO-loket
- Bouw & Wonen
- Belastingen
- Receptiebalie

Verkeersexamen scholieren
Tussen woensdag 22 april en woensdag
13 mei nemen bijna 800 Velsense
basisschoolkinderen van groep 7 deel
aan het praktisch verkeersexamen.
Er zijn twee ﬁetsroutes uitgezet en
afhankelijk van de lokatie van de school
ﬁetsen de kinderen een ronde door
IJmuiden-Oost, Driehuis en VelsenZuid of een ronde door Velserbroek
en Santpoort-Noord. De deelnemende

kinderen zijn herkenbaar aan
genummerde, oranje veiligheidshesjes.
De scholen uit IJmuiden, Driehuis,
Velsen-Zuid en Velsen-Noord hebben de
routes inmiddels gereden. Op donderdag
7 mei en woensdag 13 mei zijn de
scholen uit Santpoort en Velserbroek
aan de beurt met een ronde door deze
gemeentedelen. Alle examens worden in
de ochtenduren gereden.

Eén week geen gemeentelijke infopagina
In verband met de mei-vakantie verschijnt er op donderdag 7 mei geen
gemeentelijke infopagina. De eerstvolgende infopagina verschijnt op 14 mei.

Geen sirenetest op 4 mei
Elke eerste maandag van de maand
om 12.00 uur wordt de sirene van het
waarschuwings- en alarmeringsstelsel

landelijk getest. Op maandag 4 mei
zal de sirene niet luid getest worden
vanwege de dodenherdenking.

Fotograaf: Aris Schutte

Lintjesregen 2009
Op woensdag 29 april zijn door
burgemeester Cammaert in het
Stadhuis van Velsen de Koninklijke
Onderscheidingen uitgereikt. Dit jaar
zijn er 9 Koninklijke Onderscheidingen

uitgereikt: aan 4 dames en 5 heren.
Twee leden zijn benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau en 7 leden
zijn er benoemd als Lid in de Orde van
Oranje Nassau.

Infopagina
1 mei 2009
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Ervaringsuitwisseling over wethoudersvak
Verschillende wethouders uit NoordHollandse gemeenten kwamen
afgelopen woensdag 22 april in Velsen
bijeen om de bijeenkomst met het

thema ‘Wethouder, een bestuurlijke
duizendpoot’ bij te wonen. De vele
relaties die het wethoudersvak met zich
brengt stonden daarbij centraal.

Fotograaf: Reinder Weidijk
Op de foto zijn o.a. wethouder AnneMieke Korf (links op de foto)
en wethouder Annette Baerveldt (rechts op de foto) te zien.

In een ontspannen sfeer spraken
de deelnemers met elkaar over hun
ervaringen in het wethoudersvak.
Op het programma stonden de
relaties met de burgemeester, de
collega-wethouders, de ambtelijke
organisatie, de raad en haar fracties
en de regiotaken. Veel relaties dus,
die het speelveld van college, raad,
samenleving en media markeren en die
eens te meer aangeven hoe veelzijdig
het wethoudersambt is.
Het laatste deel van de bijeenkomst
bestond uit een discussie met
vertegenwoordigers van de regionale
media van het Noord-Hollands Dagblad
en Seaport FM/TV. Beide partijen gingen
stevig met elkaar in gesprek met als
resultaat veel inzichten over elkaars
belevings- en ervaringswereld.
De bijeenkomst is georganiseerd
op initiatief van het Actieprogramma
Lokaal Bestuur van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), de
Wethoudersvereniging en de Vereniging
van Noordhollandse Gemeenten VNHG.

Informatiemarkt
Oud-IJmuiden
De gemeente Velsen, Bouwfonds
en de woningbouwcorporaties
AWV Eigen Haard en
Woningbedrijf Velsen zijn trots
de plannen voor de eerste fase
van de herontwikkeling te kunnen
presenteren.
U bent van harte welkom in het
Thalia Theater, Breesaapstraat 52
in IJmuiden op dinsdag 12 mei
2009 tussen 16.00 en 20.00 uur.
U kunt daar de voorlopige en
deﬁnitieve ontwerpen van de
diverse huur- en koopwoningen
in de 1e fase bekijken. Ook wordt
duidelijk hoe de fasering van de
bouw verloopt en
wordt de inrichting van
de openbare ruimte
getoond. De verkoop
van de woningen start
in het najaar van 2009.
MODERN LEVEN OP HISTORISCHE GROND

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 1 mei 2009

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering (Bouw- en
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen
Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena

Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur

Drempelwaarde
Referendumverordening

Over de agendapunten 2-1, 2-2 en 3-1 kan worden
ingesproken.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.
nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.

RAADSVERGADERING - aanvang 21.30 uur
Raadzaal
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
4R Prestatieafspraak Toegankelijk Wonen
5R Jaarrekening 2008 van het Centraal Nautisch
Beheer
6R Motie ChristenUnie met betrekking tot de
Verklaring van Tilburg
7R Motie GroenLinks en PvdA inzake het Tender College
Sluiting
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website www.velsen.nl

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

De sessies in de raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

RAADSPLEIN 7 MEI 2009

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

Donderdag 7 mei 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de
gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De raad heeft in zijn vergadering van 16 april 2009 een
besluit genomen over de volgende onderwerpen:

raad van Velsen op 30 oktober 2008 gewijzigd
vastgestelde bestemmingsplan ‘Driehuis en Velsen-Zuid’
met daarbij behorende plankaarten en voorschriften.
Het plan heeft betrekking op de woonkernen Driehuis
en Velsen-Zuid en de bijbehorende parken en landgoederen. Het plangebied wordt globaal als volgt
begrensd: in het noorden door het Noordzeekanaal, in
het oosten en zuiden door het spoortracé HaarlemBeverwijk en in het westen door de Duin- en
Kruidbergerweg en het spoortracé Haarlem-IJmuiden.
Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het
goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van
2 mei 2009 gedurende zes weken ter visie. De desbetreffende stukken zijn op werkdagen voor eenieder in
te zien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur en gedurende de gebruikelijke
openingstijden bij de centrale bibliotheek te IJmuiden.
Krachtens artikel 56 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening kan tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten inzake goedkeuring bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State beroep worden ingesteld
door belanghebbenden die tijdig op grond van artikel
27, lid 1 of 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend. Dit recht van beroep komt ook toe aan een
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot Gedeputeerde Staten te wenden.
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes
weken en vangt aan op de begindatum van de tervisieligging. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het
beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Ingevolge artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten
in werking daags na afloop van de hierboven genoemde
beroepstermijn. Indien binnen deze beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit
niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
Groninger Tjalk 1
Bosboom Toussaintlaan 24
Kromme Driemaad 13

aantal en soort
1 conifeer
1 berk en 1 hulst
1 Ginko Biloba

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 21.00 uur

Winkelcentrum IJmuiden

- Toelating van D. Beekema als raadslid
- Wijziging Referendumverordening gemeente Velsen
2007
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal
Nautisch Beheer
- Multifunctionele Accommodatie De Binnenhaven

Commissieruimte 1
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur

2e Voortgangsrapportage
Economische Agenda 2007-2010

Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur
Groen Beleidsplan
Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur

Aanpassing Treasury Statuut

GOEDGEKEURD BESTEMMINGSPLAN
‘DRIEHUIS EN VELSEN-ZUID’
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit
van 21 april 2009, verzonden op 23 april 2009, goedkeuring hebben verleend aan het door de gemeente-

Dagtekening van deze kapvergunningen is 28 april 2009
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
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Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 1 mei 2009

MEDEDELINGEN
BP-75-2009
BP-76-2009
BP-77-2009

Bakkerstraat 33 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
Bloemstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van 2 woongebouwen (34 en
82 appartementen)
Lindenstraat 20 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw

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

deren en vergroten van een woning met
een uitbouw
BL-59-2009
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 6 mei t/m 16 juni 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-79-2009 Concordiastraat ong. te Velsen-Noord;
het plaatsen van een zuil met diverse
bedrijfsnamen
BL-80-2009 Wüstelaan 18 te Santpoort-Zuid; het
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-81-2009 Trawlerkade 25 te IJmuiden; het plaatsen
van een zendmast
BL-82-2009 Wüstelaan 38 te Santpoort-Zuid; het
legaliseren van een erfafscheiding
BL-83-2009 Middenduinerweg 14 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw (zijgevel)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-42-2009 Elzenstraat 13 te IJmuiden; het veran-

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
PS-17-2009 Kennemerlaan 46 te IJmuiden; verzoek
wijzigen bestemming naar detailhandel
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 6 mei t/m 16 juni 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-29-2009 Venusstraat 23 te IJmuiden; het plaatsen
van een dakkapel (achterzijde)
BL-54-2009 Lindenstraat 45 te IJmuiden; het plaatsen
van een overkapping
BL-58-2009 De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het

BL-61-2009
BL-63-2009
BL-64-2009
BL-65-2009
BP-1-2009

veranderen van een garagedeur naar
een kozijn met deur en raam
Johan Maurits van Nassaulaan 9 te
Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning met een erker
Stratingplantsoen ong. te Velsen-Noord;
het plaatsen van een voetbalkooi en
basketbalpaal
Pieter Nuytsstraat 12 te IJmuiden; het
oprichten van een berging met overkapping
Zinneveltlaan 9 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
Kievitsbloem 12 te Velserbroek; het
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
Grahamstraat 461 te IJmuiden; het veranderen van een kantoorruimte in een
huisartsenpraktijk

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BP-7-2009
Hofgeesterweg 79 te Velserbroek; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inloopochtend
borstkanker

Voorjaarsbraderie
op het Marsmanplein
Haarlem-Noord - Op zaterdag
9 mei vanaf 10.00 uur organiseren de ondernemers van het
Marsmanplein weer hun traditionele voorjaarsbraderie. Vrijwel
alle ondernemers hebben een
kraam voor hun winkel, waarop
veel speciale aanbiedingen liggen. Ook hebben zich een groot
aantal professionele standhouders aangemeld met veel verrassende producten. Het ligt in
de lijn der verwachting dat er dit
jaar tussen de vijftig en zestig
kramen zijn.
Er wordt ook ruimte vrijgehouden
voor een vrijmarkt, die al een uur
eerder van start gaat. Inschrijven
bij De Vleespot en North End.
Extra aandacht wordt geschonken aan entertainment. Voor
de sportievelingen staan er een
aantal spectaculaire springkussens klaar op ons Pretplein, waar
gratis gebruik van kan worden
gemaakt. En vanaf 13.00 uur
gaat het podium open. Met optredens van Noa, met een breed

aanbod aan songs uit het genre Soul, Pop en Rock en de inmiddels in Haarlem-Noord bekende Remco met interpretaties van diverse Nederlandstalige artiesten. Ook komt er een
optreden van de dansgroep behorende bij de Shelter Kerk. Zij
maakten grote indruk tijdens het
Delftwijk Danst Festival in 2008.
Van de vaste bezoekers aan
het jeugdhonk Delftwijk City is
ook een spectaculaire muziekshow te verwachten met raps en
grooves.
Met heel veel spanning wordt
uitgekeken naar de deelnemers
aan de Marsmanplein talentenshow. Er is nog ruimte tot inschrijven. Heb je talent voor
zang, een instrument bespelen,
goochelen, noem maar op? Meld
je aan bij North End Muziek en
Beeld, Marsmanplein 19, telefoon 023-5375745, e-mail northend@tiscali.nl. Voor de kleintjes is er gratis popcorn of een
suikerspin.

Haarlemse omgekomen
Haarlem-Noord - Op de Kleverlaan is maandag om 15.45 uur
een 80-jarige Haarlemse met een
rollator onder een vrachtwagen
terecht gekomen. Het slachtoffer
was op slag dood.
De politie is direct een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van dit ongeval. De politie heeft de chauffeur van de
vrachtwagen waaronder de
vrouw terechtkwam aangehouden. Het gaat om een 26-jarige
man uit Alphen aan den Rijn. De

vrachtwagen reed vanaf de Ripperdakazerne (rechtsaf) de Kleverlaan op. Daar stak op dat moment het slachtoffer over. Op het
tijdstip van het ongeval waren
veel mensen en kinderen getuigen van deze dramatische aanrijding. De politie wijst op de
mogelijkheid voor Slachtofferhulp (0900-0101). Verder verzoekt zij getuigen van de aanrijding contact met haar op te nemen via 0900-8844. (foto: Michel
van Bergen)

Haarlem - Op donderdag 7 mei
organiseert de afdeling Haarlem
van de Borstkanker Vereniging
Nederland, in samenwerking
met het Kennemer Gasthuis, van
10.00 tot 11.30 uur in het Kennemer Gasthuis locatie zuid (conferentiekamer 1) een inloopochtend voor vrouwen en mannen
die borstkanker hebben (gehad).
Vrouwen en mannen met borstkanker, maar ook familieleden
zijn van harte welkom om met
elkaar en met leden van de afdeling Haarlem te praten over hun
ervaringen en gevoelens. Voor
meer informatie hierover kunt u
terecht bij Tineke van der Ploeg,
telefoon 023-5630899.

Billy Childish
afgelast

Haarlem - Het optreden van Billy Childish, dat vrijdag 1 mei in
het Haarlemse Patronaat gepland stond, is afgelast. Billy
heeft zijn hele tour gecancelled,
helaas. Kaarten kunnen worden
geretourneerd.

