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Iedere week
in deze krant:

Vrijheid en identiteit
IJmuiden - Maandag was het
4 mei, de dag van de herdenking aan allen die zijn omgekomen als gevolg van oorlogssituaties.
‘Vrijheid maak je met elkaar’,
is de slogan van het nationale
comité. Dit jaar was het thema van de herdenking ‘vrijheid en identiteit’.
Om zes uur begon de herdenking met een bijeenkomst in
de burgerzaal van het stadhuis.
,,Ook vandaag zie je dat mensen

van verschillende nationaliteiten
zich inzetten voor de vrijheid’’,
zegt Martin Noorman, voorzitter
van het Comité 4 en 5 mei Velsen. ,,Laten we vrijheid en identiteit met elkaar verbinden en
in balans brengen.’’ Thom Stolk
(13), leerling van het Vellesan
College, las zijn winnende gedicht ‘Vrede’ voor. De opdracht
was: ‘Wat is vrijheid je waard?’
en dit werd door de bibliotheek
in samenwerking met het Comité 4 en 5 mei georganiseerd.
Daarna was het woord aan bur-

gemeester Peter Cammaert. ,,De
Tweede Wereldoorlog tastte de
identiteit van de mensen aan. Zij
werden buitengesloten en zelfs
vermoord’’, zo spreekt de burgemeester. ,,Tolerantie is het sleutelwoord. We zijn pas echt vrij als
we elkaars cultuur en identiteit
erkennen en respecteren.’’
Hierna was er de kranslegging
bij het monument op Plein 1945,
gevolgd door de tocht naar Westerveld. Daar werd om acht uur
twee minuten stilte gehouden.
(Carla Zwart)

WIJ ZIJN JARIG!
Zo. 17 mei open dag
12.00-17.00 uur

www.villa-westend.nl





Velserbroekers
aangehouden

Auto belandt in sloot
Velsen-Zuid - Bij een ongeval in de buurt van SnowPlanet zijn zondagavond drie jonge IJmuidenaren gewond geraakt. De 19-jarige
bestuurder van de auto verloor rond 21.30 uur de macht over zijn
stuur, ramde een boom en belandde met zijn auto in een sloot naast
de weg. Hij kon zelf uit de auto komen en is licht gewond geraakt. De
brandweer heeft de auto uit de sloot gehaald en vervolgens de twee
passagiers van 17 en 18 jaar uit het wrak gehaald. Beide mannen zijn
gewond geraakt en naar ziekenhuizen gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. (foto: Michel van Bergen)

Regio - De politie heeft zondagnacht op het strand van Bloemendaal twee mannen aangehouden. Het tweetal, 20 en 21
jaar en afkomstig uit Velserbroek, werd een horecagelegenheid uitgezet omdat ze zich hadden misdragen. De mannen probeerden daarna weer binnen
te komen. Toen de politieagenten het tweetal wilden aanspreken, werden ze uitgescholden en
één van de agenten werd direct
belaagd door de 20-jarige man.
Met behulp van meerdere politieagenten werden de verdachten aangehouden.
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Uitgave van:
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‘Het kan de jeugd niet
spectaculair genoeg zijn’
IJmuiden aan Zee - Vliegershop ’t Coraaltje organiseerde zaterdag op het strand
de Youngguns Kitesurfdag.
Jongeren van 8 tot en met 16
jaar konden onder begeleiding kennis maken met het
vliegeren en kiten.
Er stond te weinig wind om te
gaan kitesurfen. Powerkiten, oftewel vliegeren, ging wel. Een
meisje dat eigenlijk te klein is
voor de grote vlieger die ze bestuurt, wordt door de vlieger
over het zand meegesleurd. Haar
vriendin pakt haar vast om haar
tegen te houden. Bang zijn de
meiden niet: ze hebben samen
de grootste lol. Enrique uit Vijfhuizen houdt zich al langer bezig
met deze sport: ,,Het is leuk omdat er zoveel mogelijkheden zijn.
Je kunt er extreem veel kanten
mee op.’’ Sean, die studeert maar
ook les geeft bij ’t Coraaltje, zegt
lachend: ,,Ja, het kan de jeugd
van tegenwoordig niet spectaculair genoeg zijn. Vandaag kan
het uitgeprobeerd worden. Mijn
ervaring is, dat jongeren vanaf tien jaar het verrassend snel
oppikken. En jong geleerd is oud
gedaan.’’ Hij legt verder uit: ,,Kitesurfen is een combinatie van

windsurfen, golfsurfen en vliegeren. Doordat de surfplank aan
een vlieger vast zit, kan het heel
hard gaan en kun je hoge sprongen maken in het water. Bovendien ben je lekker buiten, op het
strand en aan zee. En het wereldje is heel gezellig, iedereen
kent elkaar.’’ Ruben Lenten (21)
uit Noordwijk vult aan: ,,Wat ook
zo mooi is bij deze sport: je bepaalt je eigen tempo. Je kunt met
een rustig gangetje over de golven dobberen, maar je kunt ook
heel actief alle tricks er uit knallen. Al mijn energie en gevoel zat
er altijd in.’’
Ruben behoorde bij de wereldtop: in 2005 werd hij tweede bij
de wereldkampioenschappen.
Een enkelblessure maakte in
2006 een einde aan zijn actieve
sportloopbaan. Maar nog steeds
houdt hij zich bezig met het kitesurfen, in de vorm van productontwikkeling. Ook heeft hij
een eigen kledinglijn. (www.rubenlenten.com) Meer informatie over kitesurfen is te vinden
op de site van ’t Coraaltje: www.
vliegeren.com En wie meer wil
weten over de evenementen en
activiteiten op dit gebied kijkt op
www.lekkeruitwaaien.com. (Carla Zwart)

Velserbroek in beeld
Velserbroek - Op zaterdag 16
mei presenteren organisaties die
in Velserbroek actief zijn, zich op
het Vestingplein en in buurthuis
de Veste in het Polderhuis. De
organisatie is in handen van Politie Kennemerland en buurthuis
de Veste, onderdeel van Stichting Welzijn Velsen. Er is een
groot aanbod van activiteiten. Er
zijn workshops, kinderen kunnen
geschminkt worden, schaakvereniging Santpoort daagt u uit
voor een wedstrijd en er staat
een groot luchtkussen op het
plein. Ook krijgt u inzicht in het
nieuwe programma van de diverse organisaties en kunt u zich
inschrijven voor het nieuwe seizoen.
De politie Kennemerland is aanwezig en biedt het volgende: Bikers geven een demonstratie, er

komt een rollerbank waar jongeren hun brommer mogen testen
zonder dat daar sancties op volgen. Voor de allerkleinsten is er
een verkleedhoek en is er een
bezichtiging van voertuigen mogelijk. Verder wordt er aandacht
geschonken aan alcohol in het
verkeer en zal Veilig Verkeer Nederland met een BOB promotie
komen.
De gemeente Velsen geeft informatie over de openbare ruimten. De woningbouwcorporaties
bieden hun huurders een plantje aan en voor iedereen is er een
prijsvraag! De ReinUnie zal zich
deze middag ook presenteren.
Dit alles en nog veel meer gebeurt op zaterdag 16 mei aanstaande tussen 13.00 en 17.00
uur op het plein en in het Polderhuis.

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 Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
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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KONINGINNEDAG 2009
In Driehuis was er, naast de bekende spelletjes,
een grote vrijmarkt georganiseerd

Een borreltje hoort erbij op Koninginnedag
in Santpoort-Zuid

De Santpoortse band
Dimaryp zorgde voor
een spetterende opening van Koninginnepop
2009

Op het podium bij
Toedeloe en De
Brug liet de nieuwe regionale meidenband StijlAchterover het publiek
swingen

Vroeg in de morgen, om 6.30 uur, stonden ze al op
hun plekje: de tweeling Sten en Max (9) uit IJmuiden

De negenkoppige band Full Count bouwde
in het Witte Theater op Koninginnenacht
een heerlijk en muzikaal feestje
De spreuk op
het voorhoofd
van deze jonge
violiste in Velserbroek is uit het
hart gegrepen

Onder leiding van de ceremoniemeester worden op het
Van Tuyllplein in Velsen-Zuid de oranje ballonnen door
de kinderen los gelaten
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Vogelbeurs
Fauna Felisena

IJmuiden - Zondag 10 mei organiseert vogelvereniging Fauna
Felisena de laatste vogelbeurs
van dit seizoen in het verenigingsgebouw aan de Eksterlaan
8, een zijstraat van de Zeeweg.
Men kan hier terecht voor een
vogel, een kooitje, voer en diverse andere artikelen. De beurs is
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.
Gaarne parkeren aan de achterzijde van het gebouw.

Edison
winnaars
in Caprera

Felison Brass door
Felison terminal
Velsen-Noord - The Whit Friday
Marches in het Engelse Saddleworth worden vaak omschreven
als de grootste gratis show van
de wereld. Deze wedstrijdmarches vinden elk jaar plaats op de
vrijdag na Pinksteren. Brassband
Felison Brass zal na haar jubileumconcert ook de oversteek
maken om aan deze wedstrijden
mee te doen.
Mede door diverse sponsoren is
deze jubileumreis mogelijk gemaakt. Crown van Gelder is één
van de hoofdsponsors. Met hun
motto ‘We bring paper to life’
steunen zij deze muziekvereniging die vlak naast de papierfa-

briek is gelegen. Quality fast &
fresh uit Velsen-Noord is de andere hoofdsponsor. De heer Pater is zeer betrokken bij alle activiteiten in het dorp en steunde het initiatief van Felison Brass
dan ook onmiddellijk.
Felison Brass brengt van 4 tot en
met 8 juni ‘music to life’ in Engeland, de bakermat van de brassband muziek. Vorig jaar hebben
ruim honderd brassbands deelgenomen, aan een twintigtal verschillende wedstrijden verspreid
over de dorpen en steden op de
heuvels rond Noord-Engeland
en Zuid-Schotland. Alle wedstrijden zijn in de open lucht.

Inschrijving
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Het zesde 123
makelaar dames straten zaalvolleybaltoernooi wordt pas gehouden op zaterdag 10 oktober
maar is ongekend populair. De
voorbereidingen zijn al weer in
volle gang. Ook dit jaar gunt de
organisatie de teams van 2008
de kans om gebruik te maken
van een voorinschrijvingsperiode. Deze duurt tot 15 mei. Daarna geldt inschrijving op volgorde
van binnenkomst.

Op de wachtlijst staan inmiddels
ook al diverse teams die graag
een open gevallen plaats willen
innemen. De organisatie gaat uit
van minimaal zeven en maximaal
tien speelsters per straat, leeftijd
minimaal 16 jaar. Wanneer de
straat te klein is om een dames
zaalvolleybalteam te formeren
dan mag er ook een deelneemster uit een aangrenzende straat
meedoen. Opgave kan via info@
straatvolley.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal
zaterdag 9 mei

PurmerendIJmuiden (3A)
Blauw Wit W.-Jong Hercules (3A)

- 14.30
- 14.30

zondag 10 mei

ADO’20 (hoofdklasse)-AFC

- 14.00

nacompetitie

Velsen-Vrone

- 14.00

Regio - Op dinsdag 12 mei
opent Openluchttheater Caprera in Bloemendaal weer haar
poorten. De opening van het zomerseizoen ligt in de swingende
handen én voeten van de internationale hitshow ‘Flames of the
Dance’. Het is letterlijk en figuurlijk een ‘buitenkansje’ dat het internationale gezelschap na succesvolle tournees door Europa, Amerika en China voor één
dag in het Bloemendaalse bos
wil neerstrijken. Ierse tapdance
wordt gecombineerd met Broadway-showdans en de heftige ritmes van briljante jazz- en streetdance én live percussie. Met
reeds een spetterende zomer
programmering waarin aan iedereen gedacht is zou je denken dat er weinig is dat deze zomer nog completer kan maken.
Echter, het is het Openluchttheater gelukt om in samenwerking
met het Patronaat een aantal
van Nederlands grootste artiesten dit jaar op het podium van
het Openluchttheater uit te nodigen. Guus Meeuwis, bekend
bij iedereen. Wat ooit begon met
de studentenband Vagant is uitgegroeid tot een van de grootste Nederlandse artiesten die
ons land op dit moment kent.
De Zeeuwe supergroep Bløf. De
hits en albums van de Nederlandse popgroep Bløf schieten al jaren als vanzelfsprekend
naar de top van de Nederlandse
albumlijsten. Het zal de tot ‘Beste Popgroep van 2009’ uitgeroepen band niet afbrengen van
haar roeping: het maken van originele popsongs, waarin sprankelende teksten worden gecombineerd met ragfijne, soms subtiele en soms meeslepende melodieën. En natuurlijk Ilse de
Lange. Winares Beste Zangeres 2009, Ilse DeLange viert het
succes van haar nieuwe album
met een concert op zaterdag 6
juni in het Openluchttheater. Ilse staat momenteel hoog in de
Mega Album Top 100 met haar
cd ‘Incredible’. Tijdens het concert zal Ilse met haar band naast
al haar grootste hits ook diverse
nummers van het nieuwe album
spelen. Laat de zomer nu maar
komen. Voor meer informatie en
kaartverkoop kijk op www.openluchttheaterbloemenddaal.nl.

Expositie Simea Horjus
Santpoort-Noord - In de maanden mei en juni zullen in ’t Mosterdzaadje de schilderijen te zien
zijn van Simea Horjus, kunstschilderes uit Heemskerk. Haar
speciale belangstelling voor deze tentoonstelling liet zij uit gaan
naar koeien en mensen. Het
schijnt dat de genen van beiden
niet veel van elkaar verschillen.
Alleen zijn het de mensen die in
de wei aan het musiceren zijn.
Het is een wereld die haar zeer
aantrekkelijk lijkt, in de natuur,
tussen vogels en dieren muziek
maken. Een toepasselijk onder-

werp voor in ’t Mosterdzaadje. De communicatie tussen dier
en mens vindt zij boeiend en ook
geheimzinnig. Drie grote schilderijen maakte zij rond het thema ‘Het geheim van de koe en
de mens’. Haar kleinere werken
noemt ze ‘natuurmomenten’ en
zijn schilderijen die de impressies van haar wandelingen door
de natuur verbeelden. Simea
Horjus studeerde in 1993 af aan
de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten. Van haar wordt
regelmatig werk tentoongesteld.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

StijlAchterover
op 2Generations
Velsen-Zuid – De Velsense meidengroep StijlAchterover timmert hard aan de weg. Na diverse regionale optredens krijgt Stijl
achterover op zaterdag 16 mei,
tijdens 2Generations de kans om
zich voor een groot publiek te
bewijzen. StijlAchterover bestaat
uit Lotte van Westerhoven Myrke Ritskes, Mieke Koers en Ilse
Corver. De dames uit Velsen beschikken allen over een prachtige stem met een eigenzinnig
karakter, die het publiek letterlijk Stijlachterover slaat! Naast
StijlAchterover zullen DJ’s Dennis van der Geest, Bert Coster
en Jan Klinkenberg op 2Generations staan. De band Jamento
speelt in de grote zaal beneden.
Ook funky diva Ezz (Esther de
Haas) en de Videokingz (Rob
Boskamp en Dave van Laar) zijn

aanwezig en zullen de beste ’70
’80 ’90 hits draaien met de bijhorende videoclips.
In het après-ski café zullen de
gastheren Dennis Sintenie en
Marc Hofmans een feest gaan
bouwen met veel Nederlandstalige hits. Een bomvol programma dat weer garant staat
voor een spetterende editie van
2Generations! Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar via de
voorverkoopadressen die op
www.2generations.nl staan vermeld. Via deze site kunt u tevens
eenvoudig tickets bestellen. Ook
zal er weer een buspendeldienst
rijden. Opstaptijden staan op de
website vermeld. Tickets kosten
25 euro. 2Generations begint om
21.00 uur. De eerstvolgende editie van 2Generations in SnowPlanet is op 7 november.
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Onder invloed

Man rijdt tegen gevel
Velsen-Noord - Een 46-jarige
man uit Beverwijk is woensdag
om 21.30 uur in zijn auto tegen
de gevel van een woning aan
het Stratingplantsoen gereden.
De bestuurder van de auto hield
hoofdletsel over aan het ongeval. Voor behandeling van zijn
verwondingen (bebloed hoofd)
is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat de man ervan
werd verdacht te rijden onder invloed moest hij in het ziekenhuis
meewerken aan een bloedproef.
Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Hij
bekende dat hij had gedronken
en daarna was gaan rijden. Hij

zal zich op een later tijdstip melden op het politiebureau. Voordat hij in zijn auto tegen de gevel
tot stilstand kwam, heeft hij een
geparkeerde staande auto geraakt en een paaltje uit de grond
gereden.
De geparkeerde auto liep daarbij krasschade op, een verbogen
linkerachterwiel en een afgebroken linkerbuitenspiegel. De eigenaar van deze auto is daarvan
in kennis gesteld. De gevel van
de woning raakte zwaar beschadigd. Bouw- en woningtoezicht
is ter plaatse geweest. (foto: Michel van Bergen)

IJmuiden - Op het Poptaplantsoen heeft de politie donderdag
om 01.15 uur een 38-jarige automobilist uit IJmuiden aangehouden vanwege rijden onder
invloed. De man reed kort daarvoor zonder verlichting en met
gierende banden op de Kennemerlaan, en parkeerde zijn auto vervolgens op de Van Leeuwenstraat. Hij bleek veel te hebben gedronken, maar weigerde op het politiebureau mee te
werken aan een ademanalyse en
een bloedproef. Het rijbewijs van
de man is ingenomen. De politie
onderzoekt de zaak.

Aangehouden
IJmuiden - Een 24-jarige man
uit Amsterdam is woensdag door
de politie in de Edisonstraat om
22.00 uur aangehouden op verdenking van diefstal. De man
zou uit een schuur van een woning aan het Stephensonplein
een doos met gereedschap
(dopsleutels) hebben gestolen.
De verdachte was erg vervelend
bij zijn aanhouding en bleek erg
veel gedronken te hebben. Hij
zou ook op de kermis, eerder die
avond, een vrouw in haar buik
hebben gestompt. De man is
overgebracht naar het bureau in
verband met nader onderzoek.

Unidos speelt Titanic
Driehuis – Musicalvereniging
Unidos is begonnen met de repetities voor ‘Titanic: de musical’. Samen met een tiental nieuwe leden en een aantal mutaties in het bestuur en artistiekteam, gaat de groep het verhaal
van het schip Titanic tot leven
brengen.
Na de succesvolle optredens van
Parade heeft Unidos eerst intern
een aantal zaken veranderd. Zo
bestaat het bestuur inmiddels uit
5 personen waarvan er 4 niet op
de planken staan. Dit was afgelopen seizoen precies andersom.
Jan Hinloopen is binnengekomen als nieuwe voorzitter en Re-

becca van Wetering is als lid toegetreden tot het bestuur. Binnen
het bestuur blijven Baris Kirik,
Kim ten Berge en Steef Hammerstein zitten en zijn Feija Doornenbal en Aafje Hammerstein geen
bestuurslid meer maar voeren zij
een aantal commissies aan. Met
de nieuwe muzikaal leidster Anne Balázs is de vereniging daarmee klaar voor weer een mooie
productie: Titanic.
Ze voeren u mee naar 1912, toen
de Titanic de haven van Southampton verliet. De Titanic was
het symbool van de ongekende mogelijkheden van vooruitgang, het schip van de dromen.

Stukgelopen op een ijsberg werd
de droom van velen een nachtmerrie. Titanic is nog altijd een
van de grootste drama’s van de
twintigste eeuw, het op historische feiten gebaseerde musicalverhaal blijft intrigeren. Samen
met regisseur (Marc Schultheis),
muzikaal leider (Anne Balázs) en
choreografe (Sanne Ooms) zullen de leden van Unidos al hun
energie in deze nieuwe musical steken. Om zo in februari
2010 weer met een indrukwekkende musical op de planken
van stadsschouwburg Velsen te
staan. Zie ook www.musicalvereniging-unidos.nl.

Sweet Empire wint
IJmond Popprijs 2009
IJmuiden - Het was zinderend.
Het was spannend. Het was
zweterig. Het was druk. Het was
vol. En toen opende wethouder
Odd Wagner van de gemeente Heemskerk de avond, hij was
het ook die de eerste band aankondigde.
Skeletons of Society trapte de
avond af met hun strakke set.
Een quote van de jury: ‘Het is
haast onmogelijk om in dit genre nog creatief te zijn’ en ‘sterke
factor daarentegen is dat jullie
echt samenspelen, goed naar elkaar luisteren en met volle overgave staan te hakken’.
Als tweede speelde Sweet Empire. De jury over hen: ‘deze band
maakt indruk!. Fijn om naar te
luisteren, scherp, inventief en
meeslepend’.
En toen besteeg Rarely Alive het
podium. De jury zei hierover: ‘De
liedjes zijn weliswaar nog niet af,
de opbouw is soms clichématig,
maar het broeit wel van de ideeën.’
De vierde band was ‘We Cook
With Fire’, een band met een lekkere zomerse vibe, aldus de jury. ‘Her en der worden stijlen
geleend maar een eigen sound
wordt helaas niet altijd gecre-

ëerd’. Het Brein dat kwam uit de
Ruimte besteeg als vijfde het podium van de Nozem en de Non.
‘Een eigenzinnig gestructureerd
zooitje ongeregeld’, zo omschreef
de jury deze formatie. ‘De nummers zijn af en toe iets te makkelijk, te traditioneel, maar daardoor wel toegankelijk’.
De band die deze fantastische finale afsloot was Spine Echo. De
jury: ‘Rock van de 21ste eeuw,
misschien nog iets te ambitieus,
maar met de juiste bevlogenheid
van alle bandleden een haalbaar
doel!’ De jury bestond uit: Michiel van het Riet, Aron Stam en
Jeremy Jongepier, de presentatie was in handen van P.P. Fisher.
Hij was het ook die de uitslag tot
een climax wist te doen stijgen.
De hoofdprijs is gegaan naar
Sweet Empire, deze band mag
Beeckestijnpop op 13 juni openen op het hoofdpodium en krijgt
studiotijd in de bunkerstudio.
Het Brein dat kwam uit de Ruimte verdiende een optreden op
het oxypodium van Beeckestijnpop én een volledig gesponsorde website door Kingsquare en
Slem.
Zie ook www.ijmondpop.nl. (foto: Gerald van Luijk)

Nieuwe opleiding
Artiest Theater bij ROC
Regio - ROC Nova College start
in september met de opleiding
Artiest Theater in de studio’s bij
Hogeschool INHolland Haarlem.
Het is een vierjarige mbo opleiding voor jongeren die belangstelling hebben voor een toekomst voor het voetlicht of die
anderen daarvoor willen inspireren. De auditie is op 16 mei.
De nieuwe opleiding Artiest Theater is een vierjarige mbo opleiding. Cursisten volgen praktijkvakken als acteren/spel, stemvorming, improvisatie en beweging. De theorievakken zijn: trainingskunde en gedragskunde.
Leren lesgeven en didactiek zijn
belangrijke vakken omdat deze
opleiding ook voorbereidt op een
toekomst als docent. Naast het
hoofdvak acteren is er vanaf het

tweede jaar keuze uit vakken als
musical, regie, cabaret en film.
Cursisten werken veel in projecten, workshops, gastlessen en
voorstellingen. De opleiding sluit
af met een eindopdracht, bijvoorbeeld een voorstelling waarbij de
cursisten zelf alles organiseren.
Wie de artiestenopleiding bij het
Nova College volgt, krijgt les van
docenten met ervaring in de theaterwereld. Zo staat Paul Rooyackers, spelpedagoog/regisseur,
op de docentenlijst. Rooyackers
doceert drama en dans aan het
Montessori College te Aerdenhout, dans en CKV aan Codarts,
Hogeschool voor de Kunsten te
Rotterdam en is directeur van de
Stichting Dans en Theater. Bovendien schrijft hij boeken over
dans, drama en taalexpressie.
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Sport en muziek aan
de Westbroekplas
Velserbroek - Hangjongeren
uit Velserbroek zijn er zaterdag 9
mei verantwoordelijk voor dat er
een groot sport en muziekspektakel komt aan de Westbroekplas in Velserbroek.
Samen met buurtbewoners,
woningbouwvereniging
Eigen
Haard, politie en met ondersteuning van Stichting Welzijn Velsen
zijn zeven jongeren al een paar
maanden actief om er een geslaagde dag van te maken. Het
motto voor deze middag is: ‘Samen staan we sterk’! Velserbroek
is een van de tien winnende
deelnemers van Hang Around,
een landelijk initiatief. Van 15.00
tot 18.00 uur zal er door jongere en volwassen buurtbewoners
gestreden worden om de eerste
prijs door middel van sport en
spel uit de ‘oude’ tijd en uit deze
tijd. De jongeren hebben samen
met buurtbewoners twee zeepkisten gebouwd en beschilderd
en deze zullen ingezet worden
tijdens een van de onderdelen
van het programma. De middag
zal niet ongemerkt voorbij gaan,

want niemand minder dan Ruud
Gullit zal hier aanwezig zijn en
meedoen met de teams. Samen
met wethouder Baerveldt zal hij
de middag openen. Na de sportieve onderdelen komt er muziek aan bod. X6, Sven Duyff en
de VAKMannen zullen de deelnemers en bezoekers vermaken
vanaf 18.00 uur. Ook voor de bezoekers belooft het een leuke
middag en avond te worden. Villa Westend zal de catering verzorgen en voor de allerkleinsten
is er een luchtkussen. Zin om me
te doen? Dat kan als je je snel
opgeeft bij jongerencentrum De
Koe of buurthuis de Veste. Ieder
team bestaat uit drie volwassenen en drie jongeren. Ook voor
meer informatie kun je terecht
bij jongerencentrum de Koe (023
5491817) en buurthuis de Veste
(023 5388830).
Op 20 juni gaan de jongeren,
buurtbewoners en het winnende
team naar Walibi. Daar presenteren ze hun activiteit en zal de jury het beste project belonen met
een Award.

Bouwkeet beschadigd
Santpoort-Noord – Aan het Groenelaantje in Santpoort-Noord is
zaterdagavond een ecotoilet tot aan de grond aan toe afgebrand en
heeft een naastgelegen bouwkeet veel schade opgelopen. Rond half
tien werd de brandweer gealarmeerd. Zij waren zeer snel ter plaatse,
maar konden het toilet niet meer redden. De naastgelegen bouwkeet
waarop het vuur was overgeslagen, werd met twee hoge druk stralen geblust. De zwarte rookwolken die bij de brand vrijkwamen waren van grote afstand te zien. De brandweer heeft de bouwkeet na
het blussen nog geïnspecteerd. Aan de buitenkant werden nog de
nodige sloopwerkzaamheden uitgevoerd om te zorgen dat de brand
volledig uit was. (foto: Rowin van Diest)

Trakteer moeder op
unieke onderwaterfoto
IJmuiden - In zwembad De
Heerenduinen is op Moederdag
weer van alles te beleven. Het is
tussen 10.00 en 12.00 uur mogelijk om een onderwaterfoto te laten nemen van moeder, al dan
niet vergezeld door gezinsleden,
in een heus onderwaterdecor.
Is moeder niet zo een onder-

watertype, dan kan zij een korte stoelmassage ondergaan, die
haar schouderlast verlicht. Tenslotte is er nog voor moeder een
kleine attentie om thuis van te
genieten. Kortom, voldoende reden om zondag a.s. een bezoek
te brengen aan zwembad De
Heerenduinen.

Polderjam

Nieuwe steiger
voor zeeverkenners
IJmuiden - Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag de nieuwe steiger van
zeeverkenners Nannie van der
Wiele officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde door de
initiatiefnemers Ietje Bottelier
en Linda Janssen. Hun zonen Berrie (15), Wouter (15)
en Jeroen (12) zijn lid van de
zeeverkenners. Aansluitend
was er een reünie, omdat de
zeeverkennersgroep dit jaar
40 jaar bestaat.
De zeeverkenners hebben hun
onderkomen aan het Noordzeekanaal, onder aan de dijk ter
hoogte van het Witte Theater. Elke zaterdag worden hier allerlei activiteiten ondernomen. De
jongste groep wordt spelenderwijs vertrouwd gemaakt met het
zeilen, later halen zij hun vaarbewijs. De steiger bood plaats
aan de vloot van Nannie van der
Wiele: vier zeilboten, een kleine roeiboot en de sleper Noordkaap, die de boten naar kampen
en wedstrijden brengt. De oude
steiger was al lang in een slechte staat en aan vervanging toe.
Het was onveilig, je hebt hier
wel met kinderen te maken. Zo
dachten Ietje en Linda, toen ze
drie jaar geleden besloten om er
werk van te maken. Voortvarend
begonnen ze met het aanschrijven van het bedrijfsleven en het
werven van fondsen. De teke-

ning voor de nieuwe steiger lag
al klaar, toen het hele plan stagneerde. De gemeente had naast
de jaarlijkse subsidie geen financiële ruimte voor een extra subsidie. En daardoor hielden andere geldschieters ook de hand op
de knip.
Vorig jaar kwam dan toch de extra subsidie en kon het hele plan
doorgaan. Ondertussen hadden
de zeeverkenners niet stil gezeten. De opbrengst van de vrijmarkt tijdens Koninginnedag was
voor de steiger, ook brachten zij
voor mensen lege flessen naar
de glasbak, voor een stuiver per
stuk. Alle kleine beetjes helpen.
Bakkerij Beeksma bestemde van
de verkoop van taartjes een gedeelte van het bedrag beschikbaar voor de steiger. En toen Rabobank IJmuiden van naam veranderde in Rabobank Velsen en
omstreken, werd er nog een oud
potje met geld gevonden dat aan
de zeeverkenners werd toegekend. ,,Karin Schuurman van de
gemeente wees ons de weg, zij
heeft ontzettend veel voor ons
gedaan’’, vertelt Ietje. ,,Maar we
zijn iedereen dankbaar die heeft
meegeholpen, er is veel vrije tijd
in gaan zitten. Het is ook een
leuke groep, erg betrokken bij
elkaar. De groteren helpen de
kleinsten.’’ Nannie van der Wiele heeft nu een prachtige, stevige
en vooral veilige steiger die weer
jaren mee kan. (Carla Zwart)

Raad live op Seaport TV
IJmuiden – De gemeenteraad
heeft donderdag 7 mei een volle agenda tijdens de carrouselvergaderingen en de raadsvergadering.
Deze zijn rechtstreeks te zien op
Seaport TV. De uitzending begint om 18.50 uur met een voorbeschouwing, tussen 21.00 en
21.30 uur is er een samenvatting.
Voor de pauze zijn er vijf deelvergaderingen, waarvan Seaport de
belangrijke bespreking over het
beoogde nieuwe winkelcentrum
rechtstreeks zal uitzenden.
Na de pauze gaat het onder an-

dere over de motie over de zogenaamde Verklaring van Tilburg,
een verklaring inzake meer solidariteit en een duurzame, kwalitatief betere economie.
Dit agendapunt op initiatief van
de Christen Unie is al twee keer
eerder door tijdgebrek uitgesteld.
Vanaf 18.50 uur via Seaport TV.
De herhaling is de volgende dag
op vrijdag 8 mei vanaf 16 uur.
Voor meer informatie en inhoud
van Raadsplein Velsen kunt u
Seaport TEXT raadplegen, vanaf teletekstpagina 360. Zie ook
www.velsen.nl.

Velserbroek - Iedere muzikant
of belangstellende heeft zondag
17 mei weer een geldige reden
om naar het Polderhuis te gaan.
Deze zondag staat de kantine
vanaf 15.30 uur namelijk weer
in het teken van de jamsessie.
Op het podium staat een backline met twee gitaarversterkers,
een basversterker, een drumstel en een zangmicrofoon klaar.
Met de jamsessies wil de organisatie (KOLO in samenwerking
met Buurthuis de Veste) een podium bieden aan het vele talent
in de regio. Volgens de organisatie krijgt talent te weinig mogelijkheden om zich te laten horen en zien aan een publiek. De
sfeer was tijdens de vorige jamsessie ook weer heel gemoedelijk en zo bleek dat het Polderhuis zich perfect leent voor de
creatieve jamsessies. Gewoon
een biertje pakken en genieten
van de muziek op 17 mei kan natuurlijk ook. Zie ook www.buurthuis-de-veste.nl.

Stoomtrein
Spaarnwoude
Spaarnwoude – Modelvereniging ’t IJ laat sinds zondag weer het stroomtreintje rijden in Spaarnwoude. Elke zondag kan er bij droog weer een
ritje gemaakt worden, van 11.00
tot 16.30 uur. Vooral de clublocomotief Theo is de trots en de
blikvanger van de vereniging. Hij
werd door diverse leden in drie
jaar gemaakt. Voor kinderen is
een ritje met de stoomtrein altijd
weer een belevenis. Theo heeft
al duizenden kinderen vervoerd
en volwassenen mogen ook altijd mee. Modelbouwvereniging
’t IJ is te vinden aan de Genieweg 37. Met de auto vanaf IJmuiden de N202 richting Amsterdam volgen, dan bij de afslag
R103 linksaf.

Open dag
Toermalijn
Driehuis - De Toermalijn is een
interconfessionele basisschool
in het groene hart van Driehuis.
Wie op zoek is naar een goede
school voor de kinderen, is welkom om een kijkje te komen nemen op woensdag 13 mei aan de
Driehuizerkerkweg 121, van 9.00
tot 11.00 uur. Aan de hand van
een rondleiding kan de werkwijze van de school bekeken worden en de koffie staat klaar.

Vluchtelingen
Velsen - Vluchtelingenwerk Velsen is op zoek naar maatschappelijk begeleiders. Zij bieden
hulp en ondersteuning met als
doel een zelfstandig bestaan in
de lokale samenleving. Wie affiniteit met de doelgroep heeft
en wel toe is aan een uitdaging,
neemt contact op met Gwendoliene Verboom, telefoon 0255
522822.
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Oud papier

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
De SP was vanaf de eerste rondetafel bijeenkomst in de raadszaal enthousiast over het plan
van Multi Vastgoed, de koopgoot. Het plan is ambitieus en
wat voor de SP belangrijk is, de
sociale woningen blijven voor
Velsen behouden en het wordt
volgens het college budget neutraal.
De koopgoot lijkt ons in deze tijd het meest haalbare voor
IJmuiden/Velsen, de kern van
IJmuiden is ongeveer 30.000 inwoners en daar moeten de ondernemers het hoofdzakelijk van
hebben. Veel mensen winkelen liever in Beverwijk en Haarlem. Met dat gegeven is het aan
de ondernemers in IJmuiden de
schone taak om het winkelgebied aantrekkelijk te maken met
diversiteit en IJmuidense prijzen.
Kleine middenstanders uit Velsen moeten de eerste keus krijgen om zich in de Lange Nieuwstraat te vestigen met een aantrekkelijke vierkante meter prijs.
Het behoud van het kosteloos
parkeren in Velsen is een andere belangrijke voorwaarde om
de koopgoot te doen slagen.
Tenslotte moet er goed gekeken worden naar de ontsluiting
van het centrum voor het verkeer, waarbij bovendien rekening wordt gehouden met een
fase 2.
De SP betreurt het feit dat een
projectontwikkelaar en een woningbouwcoöperatie niet mee
wilden werken aan een verdere ontwikkeling van het Marktplein. Dat had het geheel tot
een prachtig plan kunnen maken. Het spreekwoord luidt hier
dat gedane zaken geen keer nemen, en we het dadelijk moeten

doen met drie woontorens - die,
naar ons oordeel - beter tot hun
recht zouden komen in IJmuiden-West.
In een mogelijk volgende fase denkt de SP nu aan een fase
2 rondom het Velserduinplein.
Als de HEMA wil meewerken
zien wij mogelijkheden voor een
plein met een terras, met winkels er omheen met daarboven
woningen. Net als het Marktplein.
De SP zet, ook landelijk, in op
het MKB. In onze ogen is de
kleine ondernemer de motor van
onze economie en welvaart. In
de discussie over de Horecanota hebben wij ons sterk gemaakt
om een aantal regels te beperken. De bal ligt verder bij de
winkeliers en projectontwikkelaars om het winkelcentrum op
de kaart te zetten. Daarbij vragen wij tevens aandacht om de
nering van de winkeliers tijdens
de verbouwing zo min mogelijk
te schaden.
De afgelopen 25 jaar is er immers, behalve de gedeeltelijke
overkapping, helemaal niets gebeurd.
Het is voor de SP een duidelijke zaak dat de banken een grote rol spelen. Tal van goede en
gedragen plannen krijgen nooit
het groene licht en het gevraagde krediet.
In Vrij Nederland van 18 april
staat een prachtige cartoon van
Peter. Een dikke man in streepjespak, beplakt met bonussen
die met zijn rechterhand een
portemonnee pikt uit de achterzak van een gewone burger en
zegt…sorry!

Santpoort-Noord - Op dinsdag
12 en woensdag 13 mei wordt er
weer oud papier ingezameld voor
de Parnassiaschool. De papiercontainer staat van 18.30uur tot
19.30uur op het grasveld bij de
kerk Dinkgrevelaan. Op dinsdagmiddag is de container ook geopend van 16.00uur tot 16.30uur.
Bij het inleveren van het oud papier dingt u mee naar de heerlijke slagroomtaart, die maandelijks wordt verloot.

Velsen Centraal

Van slopen tot koken
bij Smits Keukens
Regio - Er komt veel bij kijken
als een nieuwe keuken wordt
gekocht. Zoals het slopen en
afvoeren van de oude keuken,
loodgieter en elektra, stukadoorswerk en het vervangen van
wand- en vloertegels of vernieuwen van het plafond. Smits Keukens neemt alle zorg uit handen
en doet dat al 44 jaar. Een en
ander is kennelijk niet onopgemerkt gebleven door onder andere Elsevier Retail. Smits Keukens werd tot beste keukenzaak
van Noord-Holland benoemd en
zelfs tot nummer twee van Nederland! Er werd getest op prijs/
kwaliteit-verhouding en beste service. Alle werkzaamheden
worden bij Smits uitsluitend door
een team van vakmensen verricht. De planning is heel strak,
want zonder keuken kan en wil
men niet al te lang. Kortom, de

droomkeuken wordt gerealiseerd in zeer korte tijd.
Al vanaf 2500 euro kan men een
complete keuken aanschaffen
bij Smits. Of de huidige keuken
laten oppimpen, zoals het werkblad vernieuwen of het laten vervangen van de inbouwapparatuur of simpelweg een ander
gripje. De keuken ziet er meteen
weer eigentijds uit.
Voor meer informatie over keukens en de onlineshop, waar duizenden keukenaccessoires besteld kunnen worden, kan men
op de website terecht. Kijk eens
op www.smitskeukens.nl of ga
eens kijken in de showrooms in
Uitgeest of Haarlem. Gratis parkeren! Smits Keukens Uitgeest,
Westerwerf 7a, telefoon 0251311880, Smits Keukens Haarlem, Rijksstraatweg 586, telefoon
023-5372181.

Frits Vrijhof, SP Velsen

WonenPlus zoekt buren
IJmuiden – WonenPlus is op
zoek naar betrokken buren die
voor een oudere of gehandicapte in de buurt de wekelijkse
boodschappen wil doen.
Steeds meer abonnees zijn niet
meer in staat om boodschappen te doen en doen daarvoor
een beroep op een vrijwilliger.
Het meenemen van de boodschappen voor de buurvrouw is

een bekende en dankbare burendienst. Vaak worden deze
boodschappen gelijk met de eigen boodschappen gedaan. Wie
voor een oudere of gehandicapte buurtbewoner de wekelijkse boodschappen wil doen kan
contact opnemen met Yvonne de
Vries, telefoon 0255-518888, op
maandag tot en met vrijdagochtend.

In winkelcentrum Velserbroek

Verwen je moeder-dag
Velserbroek - Op zaterdag 9
mei wordt er in het winkelcentrummoederdag gevierd.
Ook dit jaar zullen de winkeliers
weer het gezellige, inmiddels bekende, moederdagwinkeltje inrichten.
Het moederdagwinkeltje is alleen toegankelijk voor kinderen
tot en met 12 jaar en streng verboden voor vaders en moeders.
In het winkeltje kunnen kinderen zelf een cadeautje uitzoe-

ken voor hun moeder. Alle cadeautjes kosten maximaal 7,50
euro. Er is uiteraard hulp aanwezig voor kinderen die nog te
klein zijn om helemaal zelf een
cadeautje uit te zoeken. Speciale
inpakmevrouwen pakken dr cadeautjes op een feestelijke manier in.
Het moederdagwinkeltje staat
midden in het winkelcentrum
van Velserbroek en is geopend
van 10.30 tot 15.30 uur.

IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
8 mei starten afwisselend twee
programma’s, die iedere dag
uitgezonden worden. Komende week zijn de fractievoorzitters van de SP, Christen Unie en
het CDA van de gemeenteraad
van Velsen de studiogasten. Bestuursleden van SOS-Velsen vertellen over hun laatste werkbezoek aan de zusterstad van Velsen in Sri Lanka, Galle. Deze en
andere onderwerpen zijn te zien
en te horen in de dagelijkse uitzendingen.

Bezoek
het gemaal
IJmuiden - Rijkswaterstaat
opent op zaterdag 9 mei de deuren van het Gemaal IJmuiden. De
open dag valt samen met de Nationale Molen- en Gemalendag.
Belangstellenden kunnen tussen 10.00 uur en 17.00 uur kennismaken met het grootste gemaal van Europa, onderdeel van
het sluizencomplex IJmuiden. De
open dag staat in het teken van
duurzaam waterbeheer. Op het
programma staan rondleidingen
door het gemaal en de mogelijkheid een bezoek te brengen aan
het meetschip De Scheurrak.
Daarnaast worden er verschillende films vertoond over het
Noordzeekanaal en de uitbreiding van het Gemaal IJmuiden.
Voor kinderen is er een speciale
waterbak waar ze waterproefjes
kunnen doen. Het gemaal maakt
onderdeel uit van het Noordzeesluizencomplex en is gevestigd
aan de Noordersluisweg 11.

Over ADHD
Velserbroek – Vandaag begint
jongerencentrum De Koe aan
de Zadelmakerstraat met iets
nieuws: een ADHD jongeren café. Voor jongeren met ADHD die
hun verhaal kwijt willen en contact zoeken met lotgenoten. Lex
Pull van de Brijderstichting komt
vertellen over deze aandoening
in combinatie met een verslaving, ervaringsdeskundige Patrick vertelt zijn verhaal en wil
graag vragen beantwoorden.
Voor jongeren, hun ouders en
hun vrienden. De entree is gratis, aanvang is 19.30 uur. Zie ook
www.jcdekoe.nl.
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De kracht van Koene auto

‘Nu is het moment om
nieuwe auto te kopen’

GroenRijk biedt volop
keuze voor Moederdag
Santpoort-Noord - GroenRijk Santpoort is klaar voor Moederdag.
Er is volop keuze in zomerplantjes en vaste planten voor een fleurige
zomertuin. Kiest u voor een mooi gevulde plantenbak op uw terras
dan biedt men volop keuzes. En voor een prachtige zomer op uw terras met een nieuwe barbecue of tuinmeubelen? GroenRijk Santpoort
aan de Biezenweg in Santpoort biedt u een ruime sortering voor uw
huis en uw tuin. (foto: Reinder Weidijk)

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Over kamerhortensia’ s
Hortensia’s zijn er in allerlei vormen, maar denk aan hortensia’s en je krijgt bijna meteen het
beeld voor ogen van planten met
enorme bollen met bloemen. Dat
zijn inderdaad de planten waar
we het hier over hebben. Designplanten die in iedere interieurstijl passen. Ze heten Hydrangea macrophylla, ze komen oorspronkelijk uit Japan en we noemen ze hortensia’s. En die naam
danken ze aan een enorme liefhebster van deze rijk bloeiende
planten, Hortense de Beauharnais, de eerste koningin van Holland.
Er bestaan rassen voor tuintoepassing en speciale rassen die
als kamerplant zijn ontwikkeld.
De planten die je nu bloeiend bij
GroenRijk kunt kopen, hebben
nog een beetje de niet-winterharde eigenschappen van hun
voorouders uit het warme zuiden
van Japan.
De rassen met de bolle bloemen
zijn steriel, ze kunnen geen zaad
vormen. Zulke planten worden
altijd uit stek opgekweekt. Een
andere rassengroep kan dat nog

wel; die hebben plattere bloemschermen met kleine vruchtbare
bloempjes in het midden en grotere steriele lokbloemen eromheen. Ook daarvan worden wel
speciale rassen als kamerplant
aangeboden.
Zet je hortensia’s in de kamer
nooit in de volle zon. De lucht
mag niet te droog zijn, dus besproei de planten zo nu en dan
(liefst met een nevelspuit die
heel fijne druppeltjes verstuift;
GroenRijk heeft ze voor je). Laat
de potgrond niet uitdrogen. Geef
steeds opnieuw water als het
Giet liefst alleen met ontkalkt of
regenwater op kamertemperatuur.
Hortensia’s kunnen slecht tegen
de kalk in zogenaamd hard water. Geef iedere week een keer
kalkarme plantenvoeding in het
gietwater. Uitgebloeide bollen
afsnijden.
De kamerhortensia’s die GroenRijk nu bloeiend in voorraad
heeft, zijn van een prachtige
kwaliteit. Kies er een mooie, bijpassende sierpot bij. Keus genoeg bij GroenRijk!

Drugs aangetroffen
Haarlem - Politiemensen zagen
vrijdag omstreeks 20.00 uur tijdens surveillance op het Kinderhuisvest een bestuurder van
een snorfiets door rood rijden.
Toen zij de 20-jarige Haarlem-

mer staande hielden, probeerde deze heimelijk een zakje uit
de buddyseat van de snorfiets
in zijn broekzak te frommelen. In
het zakje bleken enkele wikkels
harddrugs te zitten.

Velserbroek - De Broekerdreef,
waar Koene auto gevestigd is, is
volledig geblokkeerd. Een belgische chauffeur staat wild met
z’n armen te zwaaien. Hij heeft
haast, heeft al drie uur in een file
gestaan en moet nog even acht
Fiat’s 500 uitladen. Het is vervelend, maar morgen heeft hij de
zelfde routine, dan komt hij weer
Panda’s en GrandePunto’s brengen. Tja, parkeren is wel eens
een probleem. Gelukkig is het
parkeerprobleem binnen twee
weken grotendeels verleden tijd.
Inmiddels zijn de auto’s gelost
en worden ze gecontroleerd op
transportschades. Gelukkig zijn
die er niet, dus kunnen deze auto’s direct binnen drie dagen aan
de klanten worden afgeleverd.
Hoe komt het nou dat de verkoop
gewoon goed doordraait bij een
bedrijf als Koene auto, terwijl de
megadealers er schijnbaar meer
moeite mee hebben? Peter Koene ziet dat als volgt. ,,Grotere bedrijven verkopen vaak alleen auto’s door simpelweg de hoogste
korting te geven of net even een
iets hogere prijs voor de inruil te
bieden. Ze vergeten echter dat
de kosten ook gedekt moeten
worden, Huisvesting, managementkosten, service en garantie, dat hoort er allemaal bij. De
enige kosten waar op bezuinigd
wordt zijn vaak service en garantie, precies daar, waar het de
klant het hardst raakt! Anderzijds
worden aan de klanten verkoopadviezen gegeven, zodat de klant
koopt wat de verkoper wil. Dat is
iets wat u bij ons niet tegenkomt.

Gewoon ouderwets; proberen
om de behoefte van de klanten
te begrijpen, en dan een advies
op maat geven.’’ Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook
voor bedrijven.
Koene: ,,Het is overigens onbegrijpelijk dat nog niet iedereen
weet dat we met de Fiat 500 dualogic een uniek product in huis
hebben. Deze auto heeft een Alabel, dus is heel milieuvriendelijk, er hoeft voor deze auto geen
BPM worden afgerekend te worden zodat de BTW over het volledige aankoopbedrag kan worden terug gevorderd. Een leuke bijkomstigheid is, dat door
het ontbreken van BPM, alle fabrieksopties circas 25% voordeliger zijn dan bij andere auto’s.
Maar ook de Bravo en GrandePunto hebben maar 20% bijtelling!’’ Koene krijgt vaak de vraag
wanneer het de beste tijd is om
een nieuwe auto aan te schaffen. ,,Nou daar kunnen we luid
en duidelijk in zijn, voor de mensen die willen kopen, koop nu, er
zijn nog nooit zoveel aanbiedingen geweest. De 500 die nu zonder meerprijs als automaat geleverd wordt, de Panda Cool, vol
met accessoires, de GrandePunto met X-factor. Tevens kunnen
de diverse milieupremies er voor
zorgen dat u een buitengewoon
goed bod op uw inruilauto krijgt.
Kortom, alle redenen om onze
showroom te bezoeken.’’
De auto’s staan voor u klaar, de
cappuccino staat klaar, en niet te
vergeten, de medewerkers van
Koene auto staan voor u klaar!

Bizar ongeval bij tunnel

Lijkwagen aangereden
door volgauto
Beverwijk - Op de A22 bij de
Velsertunnel is maandagmorgen
een lijkwagen aangereden door
twee volgwagens met familieleden. Een inzittende had door de
botsing last van zijn hoofd. Het
gezelschap is overgestapt in an-

dere auto’s in de begrafenisstoet. Ook de lijkwagen heeft zijn
weg kunnen vervolgen. De beschadigde volgwagens bleven
met schade staan tot het ongeval was afgehandeld. (foto: Leo
Tillmans)

Slagaderlijke
bloeding
Haarlem - De politie heeft vrijdag rond 01.05 uur een 27-jarige IJmuidenaar aangehouden op
de Koningsstraat, omdat hij ernstig onder invloed van alcohol
om zich heen aan het slaan was.
De IJmuidenaar bleek even ervoor een ruit ingeslagen te hebben van een bedrijf aan de Koningsstraat, waardoor hij een
slagaderlijke bloeding had opgelopen. Ook had hij een omstander geslagen. De politie hield de
IJmuidenaar aan en liet direct
een ambulance komen vanwege de hevige bloeding aan zijn
arm. De IJmuidenaar is opgenomen in het ziekenhuis en aangifte van mishandeling tegen hem
is opgenomen.

Conducteur
mishandeld
Haarlem - Woensdag om 21.15
uur heeft de politie in de Kruisstraat een 28-jarige man uit
Haarlem aangehouden, die ervan wordt verdacht geweld te
hebben gebruikt tegen NS-personeel. De man zou in de trein
van Zandvoort naar Haarlem een
conducteur hebben geschopt en
geslagen, en ook nog na aankomst op het perron. Vervolgens
heeft hij snel het station verlaten
en is de stad ingelopen. De man
is overgebracht naar het bureau in verband met nader onderzoek.

Drankrijders
in de regio
Haarlem - Politiemensen controleerden omstreeks 02.50 uur
op de Schipholweg een 21-jarige automobilist uit Amstelveen
op het rijden onder invloed. De
beginnend bestuurder bleek onder invloed van alcohol te rijden, bij hem werd na ademanalyse een promillage van 0,8 gemeten, ruim twee maal de wettelijk maximaal toegestane waarde voor een beginnend bestuurder. Hij kreeg een proces-verbaal uitgeschreven, daarnaast is
zijn rijbewijs ingevorderd. Omstreeks 02.55 uur controleerden
politiemensen een 23-jarige automobilist uit Nieuwegein op de
Schipholweg op rijden onder invloed. Hij bleek onder invloed
van alcohol te rijden, bij hem
werd na ademanalyse een promillage van 1,55 geconstateerd,
ruim voldoende om zijn rijbewijs
in te vorderen. Daarnaast kreeg
hij een proces-verbaal voor het
rijden onder invloed. Politiemensen hielden omstreeks 03.45 uur
in de Ruysdaelstraat in Heemskerk een 39-jarige bromfietser
uit Velsen-Noord aan, die opviel doordat hij, met een bijrijder
achterop, slingerend de weg gebruikte. Hij wilde er bij het zien
van de politie vandoor gaan.
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
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.

Vrijdag 8 mei
Klaverjassen Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuide. Aanvang
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Il Divo’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haalrem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Girls Love DJ’s. 23.00-04.00
uur. Toegang 14,-/16,- vanaf 18
jaar. Kleine zaal: Anneke van
Giersbergen’s Agua de Annique. 20.30 uur. Toegang 12,-.
Café: Supermannen. 23.00 uur.
Toegang gratis.

Zaterdag 9 mei
Molen- en gemalendag. Van
10.00 tot 16.00 uur.
Rommelmarkt bij het Polderhuis in Velserbroek. Van 10.00
tot 14.30 uur.
Stekken ruilen op ATV Hofgeest, Spekkenwegje 2 Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 13.00
uur.
Lunchconcert in de Grote of
St. Bavokerk in Haarlem. Gem.
koor van het Apostolisch Genootschap Haarlem. Van 13.15
tot 13.45 uur.
Sport en muziek aan de Westbroekplas in Velserbroek van
15.00 tot 18.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Heddy Lester in dansprogramma Het Internationaal Danstheater. ‘Nesjomme, dans rond
klezmer en kippensoep’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Bunkcerrock 12.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haalrem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Ane Brun. 20.30 uur. Toegang 17,-. 23.00-04.00 uur. Electric T(h)rash. Toegang 11,- vanaf
18 jaar. Café: Chris Chameleon.
23.00 uur. Toegang gratis. Om
24.00 uur Lekkahband Soundcrew: I Was A Teenage Chimp!.
Toegang gratis.
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Zondag 10 mei
Vogelbeurs bij Fauna Felisena,
Eksterlaan 8 IJmuiden. Van 10.00
tot 14.00 uur.
Schnittke Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyerconcert met Jaap
en de Rest. Aanvang 16.30 uur.
Toegang gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Fernando Lameirinhas en Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal. Aanvang 15.00
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haalrem,
www.patronaat.nl: Café: Papier
Tigre en Marvin. 17.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 11 mei
Inloopochtend inzake Posttraumatische Dystrofie in het
KG locatie Zuid, 10.00-12.00 uur.
Info: 023-5453138.
Zorg- en welzijnscafé in Breezicht IJmuiden. Van 15.00 tot
17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Gymnasium Felisenum
speelt ‘Heksenjacht’ van Arthur
Miller. 20.00 uur.

Dinsdag 12 mei
Informatiemarkt over plannen
Oud-IJmuiden in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Van 16.00 tot 20.00 uur.
Papierinzameling voor de Parnassiaschool. Container staat op
de Dinkgrevelaan in SantpoortNoord en is geopend van 16.00
tot 16.30 en van 18.30 tot 19.30
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Gymnasium Felisenum
speelt ‘Heksenjacht’ van Arthur
Miller. 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Kim-Lian van der Meij en William Spaaij in ‘Footloose’. Aanvang
20.15 uur.

Woensdag 13 mei
Papierinzameling voor de Parnassiaschool. Container staat op
de Dinkgrevelaan in SantpoortNoord en is geopend van 18.30
tot 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Gymnasium Felisenum
speelt ‘Heksenjacht’ van Arthur
Miller. 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Kim-Lian van der Meij en William Spaaij in ‘Footloose’. Aanvang
20.15 uur.
Cd-presentatie ‘Fragile’ van
José van Waveren in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.5 uur. Toegang gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Vincent Bijlo met
‘Mijn Laatste Sigaret’. Aanvang
20.30 uur.

Patronaat, Zijlsingel 2 Haalrem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: HIT. 20.00 uur. Toegang 5,-.
Café: Het Ampzing Genootschap
Broodkast. 20.30 uur. Toegang
gratis.

Donderdag 14 mei
Peanutbal evenement op
sportpark De Elta in SantpoortZuid.
Stadsschouwburg Velsen: Silvester Alone met one-manshow.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Laura van Dolron met
‘Als Gekken’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haalrem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
LOS! met DJ Paullie & Co. 24.0004.00 uur. Toegang 5,-, vanaf 18
jaar, met studentenkaart gratis.
Café: Duchess Says. 21.30 uur.
Toegang gratis.

Bunkerrock blijft
grenzen verleggen
IJmuiden – Op zaterdag 9 mei
presenteren een aantal bands
die hun oefenruimte in de popbunker hebben zich in het Witte
Theater. Naast regionale helden
komen er dit keer twee bands
van ver, namelijk de Haagse over
de top-shockrock van Klopje
Popje en de alternatieve pop van
Houses uit Amsterdam maar met
Zwitserse frontvrouw.
De lokale bands die komen spelen zijn The Sculpture and The
Clay, in nieuwe bezetting met

nieuwe nummers en de Dave Mathews tribute band Busted Stuff, die net als TSATC in
de popbunker hun eigen oefenruimte hebben. De avond wordt
ingeluid door de jonge honden
van Crashed met hun grungiesound en als afsluiter hebben
we een primeur: de pasgeboren
band King Nitro (Haarlems exStillborn). Een avond vol muziek
en gezelligheid, die om 20.00 uur
begint.
Zie ook www.bunkerrock.nl.

Valpreventie
65-plussers

IJmuiden – Als jongeren een
val maken, dan staan ze binnen
de kortste keren weer op beide benen. Voor ouderen ligt dat
meestal iets anders. Een valpartij
kan een hoop narigheid veroorzaken, van blauwe plekken tot
aan botbreuken. Vallen kan het
zelfvertrouwen aantasten en het
kan leiden tot verlies van zelfstandigheid.Terecht dat veel ouderen angst hebben om te vallen.
Daarom start in wijksteunpunt
De Delta aan de Rijnstraat 2 de
cursus ‘Met beide benen op de
grond’. Deze bestaat uit vier bijeenkomsten en is bedoeld voor
65-plussers. Op 12 mei is er een
gratis
informatiebijeenkomst,
hier kan ook ingeschreven worden. De cursus wordt gegeven
door afstuderende fysiotherapeuten Wicky van Zelst en Baris
Kirik, die zich hebben gespecialiseerd in valpreventie. Na de informatiebijeenkomst zijn er vier
bijeenkomsten op dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur, kosten hiervan zijn tien euro. Meer informatie en aanmelden bij Wicky van
Zelst, telefoon 06-18095419.

Winkeldief
aangehouden
IJmuiden - Personeel van een
kledingzaak aan het Zeewijkplein betrapte maandagmiddag rond 17.30 uur een 22-jarige vrouw uit IJmuiden op diefstal van diverse kledingstukken
uit de winkel. De vrouw had in
een pashokje van ongeveer 10
leggings en shirts de prijskaartjes afgeknipt en probeerde daarmee weg te komen. Het personeel had de vrouw in de gaten
gehouden, ontdekte de afgeknipte prijskaartjes en heeft de
vrouw aangehouden. Ze is overgedragen aan gewaarschuwde
politiemensen en meegenomen
naar het bureau. Daar bekende
ze de diefstal en is proces-verbaal tegen haar opgemaakt.

Soli naar Newcastle
tijdens jubileumjaar
Velsen - Een jubileumjaar met
net iets meer speciale of bijzondere optredens dan in een gewoon jaar. Dat was de bedoeling van het bestuur toen de
voorbereidingen voor het 100jarig bestaan van Soli, zo’n jaar
of vier geleden, voorzichtig begon met het lanceren van ideeën, die niet alleen voor de leden
van de vereniging leuk en haalbaar behoorde te zijn, maar ook
het maatschappelijk belang van
Soli moest onderstrepen.
Al snel ontstonden er de meest
wilde plannen die, nadat ze op
haalbaarheid waren gecontroleerd grotendeels direct weer in
de prullenbak verdwenen. Maar
een uitwisselingsconcert met
een andere vereniging in het buitenland bleef wel op de verlanglijst staan en zal in het weekend
van 8 tot en met 11 mei ten uitvoer worden gebracht.
Niet minder dan 130 deelnemers, zowel spelende als niet
spelende leden van Soli plus de
nodige aanhang gaan op vrijdag
8 mei in IJmuiden op een boot
van de bekende vervoersmaatschappij DFDS richting Newcastle. Maanden van voorbereiding en afstemming tussen Soli en de Newcastle Concert Band
hebben geleid tot deze reis met
een speciale missie. Het concert
zal namelijk in het teken staan
van het 40-jarig jubileum van de

Newcastle Children’s Hospitals
Charity ook wel aangeduid als
Fleming Trust. Dit is een organisatie die zich bezig houdt met
het ondersteunen van kinderen
die in ziekenhuizen in Newcastle
zijn opgenomen.
De Newcastle Concert Band
speelt elk jaar op een ‘fundraising’ manifestatie en vroeg ons
hieraan mee te doen in het jubileumjaar. Wij hebben enthousiast gereageerd want het geeft
een extra invulling aan ons eigen
jubileum.
De opbrengst van dit concert
zal dan ook naar dit goede doel
gaan. In het kader van internationale samenwerking zal er zowel afzonderlijk worden geconcerteerd door de beide verenigingen als gezamenlijk en hierbij zullen zowel de Lord Mayor
van Newcastle als de eerste burger van Velsen Mr. P.A.G. Cammaert aanwezig zijn, beiden begeleid door hun vrouw.
Het concert zal plaatsvinden op
zaterdagavond 19.00 uur in de
concertzaal van de Royal Grammar school in Newcastle met optredens van; De slagwerkgroep
van Soli, het Kleinorkest en Opleidingsorkest van Soli, het Harmonieorkest van Soli en De Newcastle Concert Band wat onder
leiding staat van David Milner.
Zie ook www.soli.nl > 100 jaar
Soli.
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Zorg- en welzijnscafé
IJmuiden - Op maandag 11 mei
vindt in Breezicht weer een zorgen welzijnscafé plaats.
Een zorg- en welzijnscafé wil een
laagdrempelige
ontmoetingsplaats zijn voor bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en
andere belangstellenden. Deze
keer is het thema ‘Vriendschap’.
Marijke Kots heeft het thema
uitgewerkt aan de hand van een
ganzenbordspel.
Het programma wordt ondersteund door middel van beelden,

muziek en vragen. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en
met elkaar over dit thema te praten. Maar gewoon luisteren naar
anderen mag ook. Voor aanvang
is er koffie, in de pauze en na afloop kunnen bezoekers met elkaar van gedachten wisselen. Iedereen is welkom vanaf 14.45
uur in het restaurant van woonzorgcentrum Breezicht aan de
Keizer Wilhelmstraat 1.
De activiteit is van 15.00 tot 17.00
uur.

Jaap en de Rest in WT
IJmuiden – Zondag 10 mei
speelt de regionale band Jaap
en de Rest in het Stage Café in het Witte Theater. Aanvang 16.30 uur, toegang gratis.
Na een jaar lang met succes in
het land opgetreden te hebben
keert de band terug op de thuis-

basis om het laatste concert van
de ‘homecoming tour’ te geven.
Elk concert van Jaap en de Rest
is een feest van herkenning. Gezien het feit dat de vorige edities
altijd goed waren voor een volle
bak, zal het deze zondagmiddag
niet anders zijn.

Met korting naar ‘Il
Divo’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 8 mei om
20.30 uur kan iedereen met korting naar de film ‘Il Divo’ in het
Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Centraal in de film staat de Italiaanse staatsman Giulio Andreotti. Andreotti beheerste decennia
lang de Italiaanse politiek. Sinds
1945 zetelde hij in het Italiaanse
parlement, namens de Christendemocratische Partij en was zeven keer premier. In de jaren ‘90
riep de overheid hem echter ter
verantwoording, vanwege vermeende banden met de maffia,
corruptie en betrokkenheid bij
diverse moorden. Maar Andreotti loopt nog steeds vrij rond en
is zelfs lid van de Italiaanse Se-

naat. Wie is deze man? Dat is het
raadsel waar Il divo om draait.
Andreotti heerste over zijn partij en zijn land door zich nooit in
zijn kaarten te laten kijken, door
middel van ironie en ambiguïteit. De film schetst een buitengewoon venijnig beeld van de
verziekte politieke cultuur in Italië. Het systeem is echter niet alleen verziekt, maar ook buitengewoon schimmig, complex en
instabiel. De stortvloed aan politieke figuranten en historische
gebeurtenissen is een veel minder groot probleem dan het aanvankelijk lijkt. Want ook voor wie
al de details niet meteen helemaal kan volgen, geldt: you get
the picture.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘Il Divo’ op 8 mei 2009
om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.
Competitie klaverjassen in Het
Terras, tien weken lang op dinsdagavond, tot en met dinsdag 7
juli. Iedereen vanaf 50 jaar is van
harte welkom.
Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
Houtbewerking elke middag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Klaverjasmiddag zal van start
gaan bij voldoende aanmeldingen. Neem gerust contact op.
Inloopmiddag waar iedereen
kan doen wat hij/zij leuk vindt,
zoals b.v. creatief bezig zijn, spelletjes et cetra.
Cursus kledingmaken op
woensdagmorgen van 09.30 tot
11.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. Altijd een kopje koffie/thee. Aanvang open tafel
18.30 uur. Kosten 5,-.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 4e woensdagmiddag van
de maand van 13.30 tot 15.00 uur
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Voorlichting Bijzondere Bijstand. Elke 4e woensdag van de
maand tussen 13.30 en 15.00 uur
in de hobbyruimte.
Cinema Zeewijk één maal per
maand een filmvoorstelling. Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 2,- incl. kopje koffie of thee. Kaartjes

zijn dagelijks verkrijgbaar aan
het buffet tussen 09.00 en 17.00
uur. in het weekend van 13.30 tot
16.30 uur.
Een gezonde mix van fietsen,
wandelen en klootschieten. Elke woensdag van 15.00 tot 17.00
uur. Kosten voor 19 trainingen
47,50 incl. kopje koffie vooraf. In
twee termijnen betalen is mogelijk.
Zomerfeest 27 juni van 15.00 tot
18.30 uur met barbecue en muziek.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Dinsdag 12 mei: tomatensoep, Chili con carne, vanilleyoghurt met slagroom. Vrijdag 15 mei: champignongsoep,
gepocheerde zalm, groenten,
aardappelen, chocolademousse met slagroom toe. Opgeven
donderdag 11 mei tussen 11.0012.00 uur. Altijd een kopje koffie/
thee. Aanvang open tafel 18.30
uur. Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Koersbal op maandag zoekt
leden. Aanvang 10.00 uur.
Expositie aquarellen van mevrouw Rina van Rixel. Elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur en op
zondag van 11.30 tot 14.00 uur.
Toegang gratis.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Indonesische dag woensdag
13 mei.
Vanaf 09.30 uur Pasar Malam.
10.00 uur optreden Balanda’s
(toegang 5,- incl. koffie en spekkoek). 12.30 uur maaltijd (Indo-

Nieuw museum in fort
IJmuiden - Stichting Atlantikwall Wapens & Munitie Museum
heeft een museum ingericht op
het Forteiland.
Dit betekent dat de expositiebunker aan de IJmuiderslag
geen vaste openingstijden meer
zal hebben.
Deze bunker (met foto expositie)
zal alleen te bezichtigen zijn op
bepaalde data en mogelijk op afspraak, zie hiervoor www.awmm.
org.
Het museum op het Forteiland is
elke eerste zondag van de maan-

den april tot en met november te
bezichtigen. Voor data, tijden en
entreekosten zie www.ijmuidenserondvaart.nl.
Een bezoek aan het museum is
onderdeel van een bezoek aan
Forteiland, Dus geen extra entreegeld.
De Stichting AWMM is altijd op
zoek naar spullen uit de periode
1935-1945, om de collectie uit te
breiden.
Wie nog iets heeft liggen uit
die tijd, mail dan naar awmm@
quicknet.nl.

nesische rijsttafel (8,50 euro).
15.00 uur optreden Tropicals (5,incl. drankje).
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Formulierenbrigade voor inforamtie en ondersteuning bij het
aanvragen van Gemeentelijk regelingen en voorzieningen, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Belastingformulier.
WonenPlus helpt u graag. Vrijwilligers
komen ouderen aan huis helpen
om het belastingformulier in te
vullen. Kosten 15,- per formulier,
inclusief reiskosten.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO afd. Velsen, Wally de
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997
06-17044490
5-Daagse reis (volpension) naar
Hotel Holland Inn in Wemeldingen van 3 augustus tot en met 7
augustus. Kosten 360 euro excl.
verzekeringen.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.
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Deelname aan sociaal
culturele activiteiten
IJmuiden - Mensen met een inkomen op het minimum kunnen
in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming voor deelname
aan sociaal culturele activiteiten vanuit de gemeente Velsen.
Daarbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan een financiële bijdrage voor het lidmaatschap van
een sportclub of een andere vereniging. Ook voor een dagje uit,
een bezoek aan een museum, of
het volgen van een cursus kan
een tegemoetkoming worden
verkregen. De gemaakte kosten
moeten wel aangetoond kunnen
worden met bonnetjes en/ of entreekaartjes.
Mensen van 65 jaar of ouder
hoeven de kosten niet aan te tonen. De Formulierenbrigade Vel-

sen kan kijken of iemand in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming en bieden ondersteuning bij het invullen van het
formulier. Verder kunnen zij nog
kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor andere regelingen en voorzieningen vanuit de
gemeente Velsen. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen,
Welzijn en Zorg, gebouw de Delta, Rijnstraat 2 te IJmuiden.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar
tussen 09.00-17.00 uur op telefoonnummer 0255-533885 en
via de e-mail: formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. Bij mensen die graag hulp willen maar
niet mobiel zijn komt de Formulierenbrigade thuis.

SunTanLounge
staat voor kwaliteit
IJmuiden - SunTanLounge staat
voor een kwaliteits zonnestudio
met de nieuwste en modernste
apparatuur, met geavanceerde
gezichtslampen, aroma, aquatechniek,
surround-systeem,
mp3, neveldouche en climatronic, van het merk Ergoline, (de
nummer 1 op het gebied van
zonnebanken). Dat betekent veilig zonnen in veel minder minuten, mooier bruin worden en altijd onder deskundige begeleiding.
Buiten het ontspannen zonnebaden (al vanaf 0.60 eurocent per
minuut) en de kwalitatief hoogstaande zonnecosmetica met de
juiste prijs kwaliteit verhouding.
U kunt hier ook terecht voor al
uw producten voor de buitenzon.
Wat minder bekend is, is dat er
ook zeer betaalbare sieraden
verkrijgbaar zijn zoals armbanden, kettingen en cadeaubonnen. Leuk als cadeautje of om
jezelf te verwennen.
Verder is er de nieuwste rage van
dit moment de ‘tijdelijke tatoeage’.
Deze tijdelijke tattoo is niet van
echt te onderscheiden en kan in
meerdere kleurstellingen wor-

den aangebracht. Voor meer informatie bent u alle dagen van
de week welkom voor advies en
uitleg over deze behandeling, en
voor de prijs hoeft u het niet te
laten!
,,Niet alleen de producten zijn
schitterend, maar door de wijze van verpakken ook een genot om te geven” , zei iemand
laatst. Bijvoorbeeld een schitterend zwart Devoted shirt bezet
met echte Swarovski diamantjes, uniek door de beperkte oplage en met deze aankoop steunt
U ook nog Pink-Ribbon”.
Voor Moederdag heeft SunTanLounge, naast leuke cadeautjes
onder de vijf euro, de spectaculaire aanbieding (geldig tot en
met 10 mei); dat bij een minimale besteding van 17,50 euro aan
sieraden en of zonneproducten
u een kortingsbon ter waarden
van 5 euro voor een zonnebankbezoek ontvangt.
SunTanLounge is zeven dagen
per week geopend, en u kunt u
hier gratis parkeren en reserveren is niet nodig!
De zonnestudio is gevestigd aan
het Velserduinplein 2a en telefonisch bereikbaar via 02551514650.

Onder invloed
van alcohol

Parrilla Grande 15 jaar
op de Kennemerlaan
IJmuiden - Alweer 15 jaar is het
Argentijnse restaurant Parrilla Grande aan de Kennemerlaan
gevestigd. En met succes, want
veel mensen die er ooit kwamen
eten, komen er weer terug.
Wie aan de Argentijnse keuken denkt, denkt aan vlees. En
niet zomaar vlees. Het rundvlees bij Parrilla Grande komt
rechtstreeks uit Argentinië. Een
land waar veel meer ruimte is en
waar de koeien de ruimte hebben. Een koe heeft daar bijvoorbeeld bij de boerderij een campas (wei) zo groot als de provincie Noord-Brabant. Het vlees
wordt bij het vervoer niet ingevroren, maar gesealed. Zo gaat
er niets van de malse, oorspronkelijke smaak verloren. Het eerste kwaliteit vlees wordt altijd op
een open houtskoolvuur bereid,
ook hierdoor blijft de originele smaak behouden. Geserveerd
met gepofte aardappel, friet en

een saladebar is het een heerlijke maaltijd, waar de gasten voor
terugkomen .
Gastvrouw Frieda en gastheer
Michel en hun team staan graag
voor de mensen klaar en doen er
alles aan om het de gasten naar
de zin te maken. En dat met veel
plezier, nu dus alweer vijftien
jaar. Ze hopen dat ze het nog
lang mogen doen en dat ze veel
gasten mogen ontvangen, die
van de overheerlijke Argentijnse
steaks zullen genieten. Vanwege het jubileum is er nu vijftien
procent korting op de rekening,
vanaf 9 tot en met 31 mei.
Parrilla Grande is zeven dagen
per week open, van 16.30 tot
22.30 uur. Maaltijden zijn ook af
te halen. Parkeren is gratis, reserveren gewenst. Het restaurant is te vinden aan de Kennemerlaan 93a en telefonisch te
bereiken via 0255 523856. Zie
ook www.parrilla-grande.nl.

Regio - De politie heeft vier automobilisten aangehouden voor
het rijden onder invloed van alcohol. Op het Pontplein trof de
politie donderdag in de avonduren een 32-jarige automobiliste
uit IJmuiden aan, die ernstig onder invloed van alcohol verkeerde. Zij zat achter het stuur met
een blikje bier in haar handen.
Ze werd aangehouden en op het
politiebureau bleek dat zij een
alcoholpromillage had van 2,94
%o. De vrouw bleek niet in het
bezit van een rijbewijs en daarom werd haar auto eveneens
in beslag genomen. Tegen de
IJmuidense is proces verbaal opgemaakt. De politie zette vrijdag
een slingerende auto aan de kant
die over de Hagelingerweg reed.
De auto werd bestuurd door een
40-jarige man uit Voorst. De man
werd meegenomen naar het politiebureau waar bleek dat hij
een alcoholpromillage had van
1.35%o. Het rijbewijs van de man
werd door de politie ingevorderd
en tegen hem is proces verbaal
opgemaakt.

Aanhanger
geschaard
Velsen-Zuid - In de Velsertunnel bleek woensdag om 16.15
uur een auto met aanhanger geschaard te zijn. De bestuurder,
een 54-jarige man uit Heerhugowaard, reed over de A22 en
kwam uit de richting van Haarlem. De aanhanger had drie lekke banden en bleek bij onderzoek veel te zwaar beladen te
zijn. Tegen de bestuurer is proces-verbaal opgemaakt.

Winkeldief

Musical De IJskoningin
Haarlem-Noord – De brugklassers van de Schoter Scholengemeenschap zijn binnenkort te
zien in het sprookje De IJskoninging, onder regie van Eli Ahlers.
Ondersteund door een aantal
leerlingen uit 5 en 6 VWO. De
voorstelling wordt gehouden in
het keldertheater, op vrijdag 8 en
zaterdag 9 mei. Aanvang 20.00
uur, zaal open om 19.30 uur.
Het toneelstuk vertelt het verhaal van Gerda en Kay. Ze zijn
gek op elkaar en maken de leuk-

ste avonturen mee. Maar op een
dag gaat het mis, Kay wordt geraakt door twee spiegelscherven.
Vanaf dat moment vindt Kay alles wat mooi is lelijk en alles wat
verdorven en lelijk is mooi. Gerda begrijpt niet wat er met haar
vriendje gebeurd is en probeert
hem op te vrolijken.
Als Kay plotsklaps ontvoerd
wordt door de IJskoningin besluit Gerda hem te gaan zoeken.
Kaarten zijn telefonisch te reserveren via 06-49931202.

Haarlem - Personeel van een
supermarkt in de Grote Houtstraat betrapte maandagmiddag rond 16.00 uur een 24-jarige
Haarlemmer op diefstal van diverse artikelen uit de winkel. Na
zijn aanhouding smeet de man
de gestolen spullen door de winkel. Hij probeerde weg te lopen
maar kon buiten worden aangehouden door gewaarschuwde
politiemensen. Hij is meegenomen naar het bureau. Daar bekende hij de diefstal en is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Op heterdaad
betrapt
Haarlem - Een 22-jarige man uit
Almere is woensdag door de politie om 23.45 uur op heterdaad
aangehouden op de Koniginnneweg vanwege een poging tot inbraak. Met een breekijzer en een
schroevedraaider had hij zich
aan de achterzijde van het pand
via twee ramen toegang willen
verschaffen. De man is overgebracht naar het bureau.
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Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord
woensdag 13 mei 19:30 uur in de Spil
Op 13 mei aanstaande houdt het wijkplatform IJmuiden-Noord haar maandelijkse vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Aanmelden vooraf is niet nodig. De tijd van 19:30 tot 20:00 uur is speciaal gereserveerd
voor uw vragen, opmerkingen of problemen. Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
Winkelcentrum Deze week (7 mei) spreekt de gemeenteraad over de keuze van B&W: de koopgoot. Het wijkplatform is een voorstander van dit plan en heeft aangegeven
dat ze wil participeren bij de verdere uitwerking. Bent u
ook voorstander?

Jong en oud betrokken
bij feest Santpoort-Zuid

Nieuwbouw Hoogeberg/Trompstraat De plannen voor
nieuwbouw op deze locatie beginnen concrete vormen
aan te nemen. Er komen 40 huur- en 8 koopflats langs de Trompstraat. Het gebouw wordt
4 hoog (totaal 12 m hoog) inclusief een schuine kap, even hoog als de huizen in de Kortenaerstraat. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst. Hoe denkt u over deze plannen?
Verkeersplan IJmuiden-Noord De gemeente is bezig met het opstellen van een verkeerscirculatieplan. Het wijkplatform heeft haar ideeën ingediend. Eén dezer dagen komt de gemeente
met haar plan. Bent u voor een inprikker bij de vd Doesstraat?
Wilt u reageren, kom dan naar onze vergadering of stuur een e-mail naar:
johan.zwakman@ijmuidennoord.nl
Johan Zwakman
Voorzitter

Zuiverende
Lampe Berger
bij Gezellige
Woonwinkel
IJmuiden – Lampe Berger is
goed voor de luchtkwaliteit in
het huis. Andere luchtverfrissers verspreiden een geur die
zich mengt met de omgevingslucht. Lampe Berger verwijdert
eerst de onaangename luchtjes,
zoals tabaks- en keukenluchtjes. Daarna wordt er desgewenst
een parfum afgegeven. Lampe
Berger is er ook in een neutrale
geur. Daarnaast is er een keuze
uit meer dan 30 geuren die aan
intensiteit aanpasbaar zijn. Lampe Berger’s bevat unieke wereldwijde gepatenteerde Air Pur
3C. Dit is een proces van katalytische verbranding en draagt bij
aan een zuivere en aangename
omgevingslucht. Bovendien is
het vormgegeven als een decoratief kunstwerk en daarom een
verrijking van het interieur. Lampe Berger is verkrijgbaar bij de
Gezellige Woonwinkel in IJmuiden, Engelmundusstraat 24, telefoon 0255-519293, en in Santpoort, Hoofdstraat 203a, telefoon
023-5380000.

Santpoort-Zuid – De Koninginnedagcommissie van Vereniging
Santpoorts Belang is al vanaf januari bezig met de plannen en
organisatie van deze bijzondere dag. Paul Luiting wil zich geen
voorzitter noemen. ,,Ik trek de
kar,’’ grinnikt hij. ,,Samen met
nog zeven mensen.’’
In 2009 is de opzet van Koninginnedag wat anders dan voorgaande jaren. ,,Dit jaar geen strippenkaart voor de kinderen, maar
spelletjes waar kinderen ook zelf
mee aan de gang kunnen, hoewel we met de ploeg van 20 vrijwilligers wel toezicht houden en
meehelpen. Op die manier heeft
iedereen feest.’’
De grote tent is de basis van Koninginnedag. Op deze stralend
begonnen Koninginnedag zitten
de meeste mensen echter liever
buiten. Jong en wat ouder dartelt door elkaar en geniet van
de feestelijke sfeer en het zonnetje. De Koninginnedag begon
in Santpoort-Zuid met het traditionele vlaghijsen en een oranjebittertje. Wethouder Ockeloen kwam langs voor de officiële start van de feestdag. Daarna

werden de ballonnen opgelaten.
Ook ’s morgens was de vrijmarkt
waar met man en macht werd
geprobeerd de spullen waar
men ‘uitgegroeid is’ te verkopen. Daarna konden de kinderen door naar de leuke spelletjes die zijn bedacht, waaronder
het drie tegen drie voetbal in een
opblaasbare arena en de moeilijke, maar uitdagende draaiende
touwladders. Maar ook de skippybalrace blijft leuk en trekt veel
kinderen.
Als het bericht over de ramp in
Apeldoorn doorsijpelt naar het
oranjeveldje in Santpoort-Zuid
verandert de sfeer. ,,De mensen
werden toch wat rustiger, bijna timide,’’ zegt Paul Luiting. ,,In
overleg met de anderen hebben
we besloten de Koninginnedag
wat eerder te eindigen. Maar
je kon merken dat de mensen
het prettig vonden toch bij elkaar te zijn na dit verschrikkelijke nieuws en het nog even door
te praten.’’
De band Boma Slammer speelde vanaf vier uur, maar hield wat
eerder op dan gepland. (Karin
Dekkers)

Nieuws
uit debezoekers
l
i
l
p
e
n
S
M
e
Landelijk 32.000
e
e
z
D
i
D
u
h
t
r
u
u
b
Nationale Redding-

bootdag groot succes
Nieuws
IJmuiden – De KNRM reddingbootdag van afgelopen zaterdag was een groot succes. Alle
42 redding- en gelieerde stations
namen deel aan de open dag.
De KNRM organiseert deze dag
voor haar donateurs om kennis
te maken met de redding- en
hulpverleningactiviteiten van de
reddingstations. Dit jaar was het
totale bezoekersaantal 32.000.
Nieuws
Aanzienlijk
meervoor
bezoekers dan
de afgelopen
jaren. Dit is deels
de
schoter?
te verklaren door de meivakantie
en het mooie weer.
Ieder reddingstation had een ei-
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info@deschoter.nl

gen programma samengesteld,
maar het meevaren op een reddingboot was overal het traditionele hoogtepunt.
In IJmuiden maakten ruim 400
bezoekers een vaartocht met
de Johanna Louisa en de Koos
van Messel. Tijdens de open dag
bleef ieder reddingstation operationeel inzetbaar.
Afgelopen zaterdag moesten
een aantal reddingboten in actie komen, waardoor bezoekers
even moesten wachten voordat
ze konden meevaren. (foto: Rick
Folkerts)
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Super Bevrijdingspop!

Geen krant gehad?

Regio - De weergoden hebben niet kunnen voorkomen dat Bevrijdingspop 2009 in Haarlem uitgroeide tot een geweldig feest waar
jong en oud met volle teugen van genoten. Naar schatting 150.000
mensen kwamen dinsdag naar de Haarlemmerhout om te genieten
van artiesten uit binnen- en buitenland. Hoogtepunt was het optreden van Guus Meeuwis. De Brabantse zanger zorgde aan het einde
van middag met bekende nummers als ‘Het is een nacht’, ‘Per spoor’
en ‘Geef mij je angst’ voor een daverend feest op het Vlooienveld.
(foto: Michel van Bergen)

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
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Woningbedrijf koopt
kerkje Oud-IJmuiden

Nieuw plan
voor koopgoot
IJmuiden – De ChristenUnie
ziet veel nadelen in het aangeboden ontwerp van Multi Vastgoed en komt daarom met een
alternatiefplan voor de koopgoot. Zo verdwijnen de parkeerplaatsen aan beide zijden van de
Lange Nieuwstraat en die komen
niet terug, dit kan een probleem
zijn voor mensen met een handicap. De noord-zuid-verbinding
bij de Velserhof en de HEMA
verdwijnt, het verkeer komt hierdoor in de wijken terecht. Daarom wil de partij deze verbindingen herstellen zodat parkeerruimte ook uit zuidelijke richting
bereikbaar wordt. Het fietspad
verdwijnt, daarom wil de partij
dat de Lange Nieuwstraat tussen het Velserhof en de HEMA
eenrichtingsverkeer wordt, met
een fietspad langs de koopgoot.
Ook is de partij bang dat het ontwerp, zoals het er ligt, voor milieubelasting gaat zorgen in de
vorm van het lawaai van verkeer,
fijnstof en uitlaatgassen. Daarom
wil ze de ruimte tussen de Lange
Nieuwstraat en de koopgoot vergroten. Meer bezwaren en oplossingen staan in het alternatieve plan, dat in de commissievergadering van vanavond ter discussie zal worden aangeboden.

Verkeerd
nummer

Velsen - In de editie van de Jutter en de Hofgeest van twee weken geleden stond een verkeerd
telefoonnummer in de advertentie van de Dierenambulance Velsen. Het juiste nummer is 0255533239.

Onder invloed
van alcohol

Regio - De politie heeft vier automobilisten aangehouden voor
het rijden onder invloed van alcohol. Op het Pontplein trof de
politie donderdag in de avonduren een 32-jarige automobiliste uit IJmuiden aan, die ernstig
onder invloed van alcohol verkeerde. Zij zat achter het stuur
met een blikje bier in haar handen. Ze werd aangehouden en
op het politiebureau bleek dat zij
een alcoholpromillage had van
2,94 promille. De vrouw bleek
niet in het bezit van een rijbewijs
en daarom werd haar auto eveneens in beslag genomen. Tegen
de IJmuidense is proces verbaal opgemaakt. De politie zette vrijdag een slingerende auto
aan de kant die over de Hagelingerweg reed. De auto werd bestuurd door een 40-jarige man
uit Voorst. De man werd meegenomen naar het politiebureau
waar bleek dat hij een alcoholpromillage had van 1.35 promille. Het rijbewijs van de man werd
door de politie ingevorderd en
tegen hem is proces verbaal opgemaakt.

Zaterdag 6 juni in Velserbeek

Voorbereiding Highland
Games in volle gang
Velsen-Zuid - Op zaterdag 6
juni 2009 organiseert de Rotary Club Velsen (RCV) in
Park Velserbeek de traditionele Highland Games. Het is
alweer de zevende editie van
deze bijzondere tweejaarlijkse activiteit.
De voorbeidingen voor dit spektakel zijn in volle gang en verlopen naar wens. De organisatoren kijken uit naar een geslaagde dag en zijn verheugd dat 26
teams aan de games meedoen.
Hierdoor is het vrijwel zeker dat
de zevende editie van de Highland Games weer een succesvolle editie kan worden. De deelnemende teams zijn Berk Accountants en Belastingadviseurs,
Bannink & Partners, Accountants
en Adviseurs, BK Ingenieurs, Bonarius Bedrijven, Bouwonderneming P. Meijer, Brandweer Velsen, C.V.V. Vletterlieden, Crown
Van Gelder, De Bie Wegenbouw,
Fabricom Oil & Gas, Gemeenteraad Velsen, Mac Hammer
Vlights, Interfish, Lokhorst Bouw
& Ontwikkeling, Mammoet Nederland, Megacon Apparatenbouw, Ovenbouw Holland, PWN,
Rabobank Velsen en Omstreken,
Reisbureau KVSA, Rolvink Bouw,
Schot Verticaal Transport, Technisch Bureau A. Jansens, The
MacTits, Vos Rotating en Witteveen Kantoorinstallaties.
Er is ruimte voor maximaal 28
teams. Belangstellende teams
kunnen dus nog inschrijven. De
deelnemende teams zullen met
elkaar hun mentale- en fysieke
krachten meten en wedijveren
voor de hoofdprijs: een 3-daagse minicruise naar Newcastle
met DFDS Seaways. De winnaar
van 2007 was de Brandweer van
Velsen. De RCV kijkt met grote
tevredenheid terug op de Highland Games 2007. Met de hulp
van veel sponsoren uit het bedrijfsleven, het inleggeld van de
teams en de omzet uit de catering ter plaatse is er maar liefst
55.000 euro opgehaald voor drie
goede doelen. De organisatoren
hopen het bedrag uit 2007 op 6

juni a.s. te kunnen evenaren.
Er is veel geld nodig om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de vier goede doelen
waaraan de opbrengsten van de
Highland Games 2009 ten goede zullen komen. Deze vier doelen zijn het waterproject in Kenia, het Bijna Thuis Huis Velsen, Childslife Kenia en Stichting Thuja.
In samenwerking met de Rotary Club Machakos in Kenia worden drinkwaterprojecten gefinancierd. Deze projecten helpen
het regenwater, dat maar enkele malen per jaar valt, beschikbaar te houden voor consumptie.
De RCV wil haar betrokkenheid
bij dit waterproject graag voortzetten.
In het Bijna Thuis Huis Velsen
kunnen mensen in de terminale
fase van hun leven liefdevol worden begeleid en verzorgd door
hiertoe opgeleide vrijwilligers.
Childslife is sinds 1998 werkzaam in Kenia en houdt zich met
diverse activiteiten bezig zoals
voedselhulp, bouwen en meubileren van scholen. Childslife blijft
verbonden aan alle door haar
geïnitieerde projecten. Contact
en nazorg vinden onafgebroken
plaats.
Om honger en ontbossing in
ontwikkelingslanden te bestrijden kweekt de Stichting Thuja samen met lokale organisaties fruitbomen en palmen. Een
simpel concept, maar met geweldige resultaten zoals voedsel, werk, ontwikkeling en groeiende bomen.
De RCV stelt zich ten doel bij te
dragen aan de verwezenlijking
van het dienstideaal van de Rotary door het verlenen van steun
aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang
die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden
tot taak stellen. Lokale, nationale en internationale initiatieven
kunnen in aanmerking komen
voor een financiële bijdrage.
Zie ook www.rotaryhighlandgames-velsen.nl.

Velsen - Woningbedrijf Velsen neemt het kerkgebouw
van de Doopsgezinde Gemeente in Oud-IJmuiden over. De
Doopsgezinde Gemeente IJmuiden werkt nauw samen met de
Doopsgezinde Gemeente Beverwijk en gaat daar de diensten
bijwonen. Woningbedrijf Velsen
wil het gebouw aanwenden voor
maatschappelijke doelen. Bij het
ontwerpfestival in juni 2008 over
de toekomst van deze wijk gaven
de bewoners ook aan dat zij de
kerk als beeldbepalend gebouw
graag willen behouden.
De Doopsgezinde Gemeente zal
de kerk nog tot eind 2009 in gebruik houden. Woningbedrijf Velsen zoekt ondertussen naar een
maatschappelijke bestemming.

Woningbedrijf Velsen hoopt dat
het gebouw een functie gaat
vervullen voor de inwoners van
deze wijk. Met de Doopsgezinde Gemeente is overeengekomen dat het gebouw minsten
tien jaar in de huidige vorm zal
blijven staan en vooralsnog niet
voor commerciële doeleinden
zal worden gebruikt. Woningbedrijf Velsen vindt dat het gaat om
meer dan alleen woningen. De
omgeving is voor veel huurders
een belangrijke factor. Net zoals
het contact in de buurt. Bewoners van deze buurt gaven dat
ook aan tijdens het ontwerpfestival. Tijdens het proces bleek de
wens om de doopsgezinde kerk
te behouden sterk onder de bewoners aanwezig.

Zomer mag beginnen
van team Korf Catering
IJmuiden – Het culinaire team
van Korf Catering & Party Service is helemaal klaar voor de
zomer. De temperaturen worden
aangenamer, het is langer licht,
mensen blijven langer buiten.
Samen genieten van het buitenleven. Daar hoort een hapje en
een drankje bij. Een barbecue,
een tuinfeest of een buurtfeest.
Korf Catering verzorgt het graag
voor u en heeft vele mogelijkheden. Koude en warme buffetten,
Italiaanse buffetten, tappa’s en
overheerlijke salades. Korf Catering verzorgt de catering voor
grote gezelschappen zoals luxe
zakelijke lunches, huwelijksfeesten en recepties. Het klantenbestand reikt tot ver over de gemeentegrenzen.
Veel bedrijven, grote evenementen en overheidsinstellingen maken gebruik van de diensten van
Korf. Zoals ook het Santpoortse Dorpsfeest en Dance Valley. Maar ook een salade voor
twee personen of een bittergarnituur voor een klein gezelschap behoort tot de mogelijkheden. Bij Korf Catering staat de
wens van de klant voorop, alles
is bespreekbaar. Het team denkt

graag met de mensen mee.
Langskomen om de mogelijkheden te bespreken is altijd vrijblijvend.
Daarnaast is Kookstudio IJmuiden onderdeel van het cateringbedrijf. Een unieke formule
voor een avondje uit met familie, vrienden of collega’s. Na een
korte uitleg duikt het gezelschap
de keuken in om daar een uniek
menu te bereiden. Na het koken
worden de gerechten in een uitermate gezellige sfeer samen
genuttigd in het restaurant. Ook
dit is weer voor grotere gezelschappen maar ook voor kleinere, zelfs met z’n tweetjes de keuken in is mogelijk. Voor groepen
zijn er diverse thema’s beschikbaar die in overleg kunnen worden samengesteld.
Wie iets te vieren heeft is bij Korf
Catering en Kookstudio IJmuiden
aan het goede adres. Het bruist
er van de energie en de bedrijvigheid en ze weten er altijd iets
bijzonders van te maken.
Korf is gevestigd aan de Kennemerlaan 88, telefonisch bereikbaar via 0255 512745. Zie voor
meer informatie ook www.korfcatering.nl.
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Workshop Tai Chi op donderdag 4, 11 en 18 juni van 20.00 tot
21.30 uur bij voldoende deelname. Kosten 10,-.

Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255510186, e-mail info@despil.nl
Creatieve markt, zaterdag 23 mei van 10.00 tot 15.00 uur. Kraam
kost 3 euro. Sjoelmiddag. Iedere maandag vanaf 13.30 uur. Kosten 1,50 per keer. Oude kettingen en knopen gezocht voor de
nieuwe cursus ‘Sieraden maken’. Afsluitingsavond met smartlappenkoor Tweede Stem, woensdag 27 mei. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Geen krant gehad?

De
Driehoek,
Nieuws
voor Driehuizerkerkweg 34a Driehuis,
telefoon
0255-520850
de schoter?

Bel 0255-533900

Mindfulnessmeditatie door Titia van Rootselaar. Data: 11, 18 en
25 mei, 8, 15 en 22 juni. Van 09.00 tot 10.30 uur. Kosten 5,- per keer.

info@deschoter.nl

Rock & roll in De Mel

roll-muziek in Nederland. MuziNieuws voor de
schoter?
kale favorieten
komen voorbij en
het wordt heerlijk swingen op de
muziek.
info@deschoter
.nl
De dansavond begint om 20.30

Velsen-Noord - Zaterdagavond
16 mei weer een rock & roll
spektakel in buurtcentrum de
Mel. Double Dice, de rock & roll
groep van het buurtcentrum, organiseert in samenwerking met
The Eightball Boppers een dansavond in de sfeer van de jaren
vijftig. The Eightball Boppers is
een fantastische band die hoog
scoort in de top-5 van rock &

uur. De zaal gaat open om 19.30
uur en de toegang bedraagt tien
euro. Kaarten voor deze gezellige avond zijn te reserveren bij
het buurtcentrum, telefoon 0251210050 of via info@demel.nl.

In ‘t Mosterdzaadje

Schnittke Trio en
José van Waveren
Santpoort-Noord - Op zondag
10 mei om 15.00 uur worden de
mooiste werken gespeeld die
ooit voor strijktrio geschreven
zijn. Met Ksenia Beltiukova-viool,
Saeko Oguma-altviool en Sanne Bijker-cello heeft ’t Mosterdzaadje de top aan jong muziektalent in huis. Het Schnittke-Trio
speelt Mozart Händel/Halvorsen
en Schnittke.
Dit werk is een mijlpaal in de literatuur voor strijktrio. De muziek
is beeldend, filmisch (Schnittke schreef ook filmmuziek) en
spannend. Zijn grote voorbeeld
was Mozart. Ook Schnittke was
niet alleen componist maar ook
pianist en dirigent.
Een extra concert is ingelast op

woensdag 13 mei om 20.15 uur.
Dat gebeurt alleen bij hoge uitzondering bij bijzondere gebeurtenissen. Dit keer voor de presentatie van de cd Fragile, die de
chansonnière José van Waveren
heeft laten maken. Samen met
haar vaste begeleiders, de pianiste Marina Popova en de celliste Naomi Rubinstein zijn dertien
chansons opgenomen, allemaal
door haarzelf gecomponeerd en
van tekst voorzien. Naar deze cd
hebben haar fans lang uitgezien.
Eindelijk is het dan zo ver. José
koos er voor in ’t Mosterdzaadje
haar cd te presenteren, de plek
waar ze tien jaar geleden begon.
Iedereen is van harte uitgenodigd dit feestje mee te maken.

Velsen - Bijzondere bijstand is
een eenmalige uitkering die men
kan ontvangen als er sprake is
van noodzakelijke kosten die niet
van het inkomen betaald kunnen
worden. Het gaat om kosten die
buiten het normale uitgavenpatroon vallen als gevolg van sociale of medische omstandigheden. Voor de bijzondere bijstand
geldt als hoofdregel: eerst aanvragen, dan aanschaffen!
De bijzondere bijstand kan worden gebruikt voor de eigen bijdrage tandartskosten, aanschaf
van een bril, gehoorapparaat,
meerkosten maaltijdvoorziening
en een wasmachine.
Er bestaat mogelijk recht op bij-

zondere bijstand als het inkomen en vermogen lager zijn dan
de vastgestelde grenzen.
De Formulierenbrigade Velsen
kan kijken of iemand in aanmerking komt voor de regeling.
Daarnaast helpen zij bij het invullen van het formulier. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg in De Delta aan de Rijnstraat 2 in IJmuiden. Op werkdagen bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur via 0255533885 en formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl.
Bij mensen die niet mobiel zijn
komt de Formulierenbrigade
thuis.
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Informatiemarkt
over
Geen krant gehad?
plannen
Oud-IJmuiden
Bel 0255-533900
Geen krant gehad?
IJmuiden - Op dinsdag 12 mei
presenteren de gemeente Velsen, Bouwfonds en de woningbouwcorporaties AWV Eigen
Haard en Woningbedrijf Velsen
de plannen voor de eerste fase van de herontwikkeling van
Oud-IJmuiden.
De presentatie wordt gegeven
in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 in IJmuiden op dins-

dag 12 mei 2009 tussen 16.00 en
20.00 uur. De voorlopige en definitieve ontwerpen van de diverse huur- en koopwoningen in de
eerste fase kunnen worden bekeken. 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.

Bel 0255-533900

Molen- en gemalendag
Santpoort-Noord - Aanstaande zaterdag is het de Nationale molen en gemalendag. Het erf
van korenmolen de Zandhaas is
weer op orde en de molen is deze dag te bezichtigen.
Op deze dag
wordt ook het
Pannenkoekmeel
anno
1752 gepromoot. In 1752
was de eerste
harddraverij
in Santpoort,
de Harddraverij vereniging
Santpoort en
omstreken
viert dit jaar
de 250ste kortebaan wedstrijd. De molenaar heeft
van de toen
bekende graangewassen Spelt,
Rogge en Boekweitmeel een
speciale mix gemaakt. Hier worden poffertjes van gebakken,
bakker Harry laat zien hoe je ge-

vulde koeken maakt en Martha
zorgt voor bijzondere soepen. De
modeltreinen van de gebroeders
van der Lubbe rijden en de imker, de heer van Bergen, vertelt
over zijn bijen.
Bij de Zandhaas
is als het weer
weer wil medewerken van alles
te zien en ver zijn
Bijen vertellen. De
heer
Matsumoto laat zien hoe je
met afval mooi papier kunt maken,
Plonie Vermeij vult
een kraam met
zelfgemaakte poppen en mozaïek en
muziekaal is er een
primeur: onder leiding van Frits en
Saskia worden oude
molenliederen gezongen met begeleiding,
dit op gezette tijden. De molen
is aan de Wüstelaan 83 (ingang
Velserhoofdlaan) in SantpoortNoord.

Smartlappenfestival
Velserbroek - Voor de eerste
keer wordt op zaterdagavond 23
mei vanaf 20.30 uur het Velserbroekse smartlappenfestival gehouden in Het Polderhuis op het
Vestingplein in Velserbroek. Het
smartlappenfestival wordt georganiseerd door Frans Looij in samenwerking met buurthuis de
Veste en café het Polderhuis.

Aanmelding voor dit enige Velserbroekse
smartlappenfestival waar live gezongen wordt is
nog mogelijk tot 17 mei. Voor wie
geen eigen begeleiding heeft is
er een accordeonist of een band.
Deelname vanaf 16 jaar. Zie ook
www-buurthuis-de-veste.nl of
bel met Frans Looij, telefoon 0623476546.

Van wie is
deze kat?
IJmuiden - De Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden is
druk bezig met het vangen van
(verwilderde) zwerfkatten. De
vrijwilligers volgen daarbij de
methode van de DierenBescherming; vangen, castreren en terugplaatsen. De verwilderde dieren zijn niet meer plaatsbaar binnen een gezin en kunnen zich na
behandeling in ieder geval niet
meer voortplanten. Op straat maken kittens en ongecastreerde
zwerfkatten namelijk geen schijn
van kans. Gecastreerde zwervers zijn rustiger, beter te begeleiden en vooroorzaken nauwelijks overlast. Bij deze vangacties
zijn onlangs een aantal katten
gevangen waarvan het vermoeden bestaat dat het om gewone huiskatten gaat, die wellicht
vermist worden. De stichting
vraagt zich af of u onderstaande katten herkent of mist. Tevens
wil zij vragen aan omwonenden
van de hoge Orionwegflat, of
zij hun huiskatten in de maand
mei binnen kunnen houden, of
een halsbandje om willen doen.
Men is daar bezig met vangacties en zij willen geen huiskatten
per abuis meenemen! De vangkooi wordt alleen geplaatst tussen 20.00 en 22.00 uur. Er zitten nu vijf gevonden katten in
de noodopvang, waarvan wordt
gehoopt dat de eigenaar zich
meldt. Meer informatie over deze
dieren via 06 20504875. Tevens
zou de stichting het op prijs stellen als u een donatie kunt overmaken; de zwerfkattenopvang
ontvangt geen subsidie en is
compleet afhankelijk van (belastingaftrekbare!) giften. Met meer
dan 100 dieren te verzorgen, is
een kleine bijdrage uiteraard erg
welkom! Voor donaties; rekeningnummer 4761 772 ten name
van St. Zwerfkatten havengebied
IJmuiden.

Snelheidscontrole

IJmuiden - Bij een snelheidscontrole op de Dennekoplaan
zijn maandagmiddag tussen
13.45 en 14.45 uur 144 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 17 sneller dan de toegestane 30 km per uur.
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VSV leeft nog
Velserbroek - Vooraf zag het
er niet al te rooskleurig uit voor
VSV. De Velserbroeksers moesten winnen van directe concurrent. De Foresters en dan mocht
zowel Westfriezen als Kolping
Boys geen punt halen tegen
respectievelijk Flamingo’64 en
EDO.
De hoop was vooral gevestigd
op EDO. Zij speelden hun laatste
thuiswedstrijd en het was tevens
de afscheidswedstrijd van hun
trainer Koster. Van Flamingo’64
werd niet veel meer verwacht ,
zij waren vrijwel kansloos in de
derde periode en de verwachting
was dat Westfriezen vrij eenvoudig de overwinning zou binnen
halen. Maar allereerst zou VSV
zelf moeten winnen en dan zou
aan het eind wel blijken hoe alles
af zou lopen. VSV kon in een behoorlijke formatie starten. Alleen
Alberto vd Bos, Germain Ebbeling en Jes Viskil ontbraken en
dat is voor VSV begrippen een
minimale blessurelijst.
De eerste helft speelde VSV tegen de wind in en De Foresters hadden dan ook een licht
veldoverwicht. De eerste kans
was ook voor de ploeg uit Heiloo, maar hun inzet ging gelukkig over de lat. Hierna ontstond
een zeer rommelige fase op het
hobbelige veld. VSV kon de bal
maar moeilijk in bezit houden en
De Foresters schoot alle ballen
zo snel mogelijk hoog naar voren
zonder daar echt gevaarlijk mee
te worden.
Na een kwartier moest Abdellaziz geblesseerd het veld verlaten
ten faveure van Robert Schippers. Het was deze Schippers
die VSV tegen de verhouding in
op 0-1 zette. Uit een hoekschop
van Metgod kopte hij de bal fraai
binnen. Door deze treffer knakte er iets bij De Foresters en VSV
kreeg controle over de wedstrijd.
Aan de hand van de sterk spelende Bob Schol kreeg VSV een
paar mogelijkheden die echter
zonder resultaat bleven. Zo werd

met 0-1 de rust bereikt.
In de pauze bleek Orlando Williams niet verder te kunnen spelen en werd Daan de Koning zijn
logische vervanger. Zo werd de
blessurelijst weer langzaam wat
langer. Maar ook nu bleek VSV
in de breedte sterk genoeg om
dit op te vangen. Na de rust
kreeg VSV het wat makkelijker
geholpen door de rugwind. De
thuisclub bleek niet erg creatief
en kon VSV niet erg onder druk
houden. Alleen de wel erg op de
hand van de gastheren fluitende
arbiter Andre had de voorsprong
van VSV kunnen aantasten. Zo
liet hij een benenbrekende overtreding op Hannibal Jacob onbestraft en bestrafte hij natrappen op Floyd Hille slechts met
geel. Tevens liet hij rustig verder
spelen toen eerst Spaans en kort
daarna De Koning met hoofdblessures in het eigen strafgebied lagen. Vijftien minuten
voor tijd besliste David van den
Brink de wedstrijd met een wonderschone treffer. Van 25 meter
schoot hij de bal over de iets te
ver voor zijn doel staande keeper: 0-2. Hierna kreeg VSV kans
op kans, eerst schoot Schippers
nog voorlangs en redde de vijandelijke goalie voortreffelijk op
een vrije trap van dezelfde speler. Vlak voor tijd scoorde Roel
Pitstra via de binnenkant van de
paal de allesbeslissende derde
treffer. Na de wedstrijd bleek dat
Westfriezen verloren had en dat
Kolping Boys zich definitief in
veiligheid had gespeeld.
Door al deze resultaten degradeert De Foresters rechtstreeks
en moeten VSV en Westfriezen
in een onderling duel gaan uitvechten wie de tweede degradant wordt. De winnaar van dit
duel plaatst zich voor de nacompetitie met de periodekampioenen uit de derde klasse. De
beslissingswedstrijd wordt gespeeld op 17 mei 14.00 uur op
het terrein van De Foresters te
Heiloo.

Klaverjassen
Stormvogels

Onze Gezellen D4
voorjaarskampioen
Regio - Voetbalvereniging Onze
Gezellen levert dit voorjaar verschillende kampioensteams af.
Deze keer is het de D4 gelukt.
Het team bestaat uit spelers afkomstig uit Haarlem en Velsen.
Deze mix van spelers uit beide woonkernen is ontstaan door
de ligging van het voetbalterrein,
namelijk op de grens van Haarlem en Velsen. De club promoot
kwaliteit, plezier en persoonlijke
aandacht. Met nog één wedstrijd
te gaan kan de D4 niet meer van
de troon gestoten worden. Een
eer waar een seizoen lang hard

aan gewerkt is. Met de juiste begeleiding zijn het uiteindelijk de
spelers die voor dit fantastische
resultaat gestreden hebben.
De kampioenswedstrijd tegen
Spaarnwoude MD1 was zwaar.
De vaste spelers Stef en Fabio
konden bij deze wedstrijd helaas niet aanwezig zijn. Spaarnwoude bleek een tegenstander
van formaat en Onze Gezellen
kon de wedstrijd maar niet goed
onder controle krijgen. Uiteindelijk heeft Onze Gezellen een 21 overwinning geboekt en daarmee de kampioenstitel behaald.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Twaalf klootschieters van Full Speed waren
zaterdag aanwezig. De Beeckestijnroute moest deze keer gelopen worden. Geen makkelijk
parcours, maar de meesten spelen hem graag, omdat het alles
bevat, van modderpad tot asfaltweg.
Team 1 met Shai, Henk en Cees
werd vierde met 93 schoten en
40 meter. Team 2 met Harm, Agnes en Lia werd derde op 85 –
26. Team 3 met Joke, Desiree en
Jan.St. werd tweede met 80 –
26. Team 4 met Ton, Elly en Nico werd eerste met 61 – 65. Het
wordt spannend, want wie gaat
er winnen? Zondag was er de
uitwisseling met PUIJ uit IJmui-

den en HKB kegelaars De Brulboei uit Haarlem. Zij kwamen
te gast om te klootschieten. Dit
sportief gebeuren is altijd een
happening en later dit jaar is
men bij hun te gast. Zes teams
over 23 personen kwam een
mooi aantal van 5 x 4 en 1 x 3
uit de bus. Team Ton werd zesde met 83 schoten en 16 meter.
Team Nico vijfde met 80 – 20 .
Team Dirk vierde met 76 – 10 .
Team Harm derde met 74 – 25.
Team Jan St. tweede met 72 – 1.
team Elly eerste en winnaar met
70 -26. Op de agenda staat zaterdag 30 mei klootschieten en
BBQ. Voor info bel Nico Prins via
0255–518648. Zie ook www.svfullspeed.nl.

7 tegen 7 toernooi
bij VVH/Velserbroek
Selectie VV IJmuiden
bedankt Café IJmuiden
IJmuiden - De selectie van VV IJmuiden wil graag Café IJmuiden
bedanken voor de traingingspakken die zij het hele jaar hebben mogen dragen. Het eerste elftal is nog in de race voor de nacompetitie
door een super tweedde deel van de competitie en het tweede elftal heeft promotie weten te bewerkstelligen naar de reserve tweede klasse.

Velserbroek - Op zaterdag 16
mei wordt bij VVH/Velserbroek
het seizoen afgesloten met een
7 tegen 7 toernooi.
De C-junioren starten om 10.00
uur gevolgd door de A-junioren om 12.00 uur. Om 14.00 uur
wordt er een wedstrijd gespeeld
ter ere van het afscheid van Jim
Molenaar. Deze steunpilaar van
de selectie hangt na deze wedstrijd definitief zijn kicksen aan
de wilgen. Vervolgens starten de
E- en D-junioren om 16.00 uur
hun wedstrijden en wordt de dag
afgesloten met gebakken vis en

hamburgers. De dag staat onder
begeleiding van vier enthousiaste CIOS-studenten afkomstig
uit de gelederen van VVH/Velserbroek. Iedereen die wil mee
voetballen is van harte welkom,
meld jezelf even aan op ciossports@hotmail.com dan houden we er rekening mee en delen je in. Ook ouders zijn uiteraard van harte welkom. Wil je kijken wie of wat VVH/Velserbroek
is kom dan ook gerust langs, ons
motto is ‘met vriendschap komen
de prestaties’, dus je bent altijd
van harte welkom.

IJmuiden – Afgelopen vrijdag
waren er tien tafels bezet. De
hoofdprijs in de loterij, een koffer met verrassing, ging naar de
heer W. Weuring. De uitslag van
het klaverjassen: De eerste prijs,
een fles vieux, ging met 5544
punten naar de heer W. Leijen.
De tweede prijs, een set mokken, was met 5483 punten voor
mevrouw J. Workum. De derde
prijs, een rollade, ging met 5457
punten naar mevrouw P. Kooijman. De marsenprijs was met
drie marsen voor de heer A. Petersen. Vrijdag 8 mei is iedereen
vanaf 20.00 uur weer welkom in
de kantine van IJVV Stormvogels. Meer weten? Henk Retz is
bereikbaar via 06 3404940 en
via hj.retz@quicknet.nl. Zie ook
www.kjv-stormvogels.nl

Strawberries
verliest

Driehuis - Het eerste herenelftal van hockeyclub Strawberries heeft zondag met 4-1 verloren van HC Naarden. De ploeg
uit Driehuis speelde een zeer
wisselvallige wedstrijd. De eerste tien minuten was de wedstrijd voor het grote deel in handen van de bezoekende ploeg
uit Driehuis. Veel balbezit voor
de achterhoede, maar er werd
niet veel mee gedaan. Op een
moment na, rechtsachter speelde de bal naar rechtsvoor Mick
Koers. Hij begon aan een lange
rush langs de zijlijn en bediende de van links aan komen lopen
Wouter Merts. Een mooie intikker in de korte hoek: 0-1. Na het
openingsdoelpunt kwam er uit
het niets onrust in de ploeg van
Erik van Hofwegen. Spelers gingen reageren op beslissingen
van de scheidsrechter en er werden veel overtredingen gemaakt.
In het resterende deel van de
eerste helft wist Naarden, dat op
de achtste plaats staat, drie keer
te scoren. Twee doelpunten werden gemaakt uit een strafcorner.
In de tweede helft ging Strawberries met volle druk spelen op
de achterhoede van Naarden. Dit
zorgde ervoor dat het team uit
het Gooi niet veel meer aan aanvallen toe kwam. Strawberries
had echter moeite met het creëren van echte kansen en kwam
maar sporadisch gevaarlijk in
de cirkel van de tegenstander.
Alleen Wouter Merts was nog
dicht bij een doelpunt. De strafcorner liep ook al niet, waardoor
de gevaarlijke varianten niet het
gewenste resultaat opleverden.
Naarden scoorde nog een keer
uit een strafcorner en daarmee
was de eindstand van 4-1 bereikt. Na afloop werd door spelers van Strawberries gesproken
van een ‘beschamende’ en ‘onnodige’ nederlaag. Aanstaande zondag staat de thuiswedstrijd tegen het laaggeklasseerde Muiderberg op het programma. (Finn van Leeuwen)
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Van Dam
zwemt limiet

Velsen - Afgelopen zondag
heeft Michael van Dam (14) uit
Velserbroek tijdens een wedstrijd
in Aalsmeer weer een NJK-limiet
gezwommen. Dit keer op de 200
vlinder in een tijd van 2.27.19. Extra knap is zijn prestatie omdat
hij een paar maanden uitgeschakeld is geweest door een blindedarmomtsteking.

DCIJ-nieuws

Weer promotie paar
danscentrum Ter Horst
IJmuiden - Vorige week konden we melden dat Vincent Mars
met Marloes van Hamburg gepromoveerd zijn naar de debutanten derde klasse latin. Dit
paar van danscentrum Ter Horst
deed afgelopen zondag mee aan
een NADB-wedstrijd in Zevenbergen. Hun eerste optreden bij
de debutanten 3 latin was heel
goed. Zij kwamen tot in de halve finale.
Bij de ballroom kwam echter ook
de verwachte promotie. Zij werden tweede en konden hierdoor hun promotie naar de de-

butanten derde klasse gaan vieren. Hun doelstellingen om zowel bij de latin als bij de ballroom dit seizoen te promoveren
hebben zij daardoor ruimschoots
gehaald en daar waren zij zichtbaar blij mee. Proficiat.
Andre Quax met Esther van den
Brink deden eveneens mee aan
deze wedstrijd in de debutanten 2. Zij kwamen tot de tweede ronde. Hun prestaties verbeteren per wedstrijd, maar vertaalt
zich net nog niet in finale resultaten. Een kwestie van tijd en geduld voor dit paar.

Klaverjassen Stormvogels
IJmuiden – Afgelopen vrijdag
waren er tien tafels bezet. De
hoofdprijs in de loterij, een koffer met verrassing, ging naar de
heer W. Weuring. De uitslag van
het klaverjassen:
De eerste prijs, een fles vieux,
ging met 5544 punten naar de
heer W. Leijen. De tweede prijs,
een set mokken, was met 5483
punten voor mevrouw J. Workum. De derde prijs, een rollade,

ging met 5457 punten naar mevrouw P. Kooijman. De marsenprijs was met drie marsen voor
de heer A. Petersen. Vrijdag 8
mei is iedereen vanaf 20.00 uur
weer welkom in de kantine van
IJVV Stormvogels. De hoofdprijs in de loterij is dan een verrassing. Meer weten? Henk Retz
is bereikbaar via 06 3404940 en
via hj.retz@quicknet.nl. Zie ook
www.kjv-stormvogels.nl

IJmuiden - Bij Damclub IJmuiden is een belangrijke taak het
opleiden van jeugdige dammers.
Een opzet die zijn vruchten begint af te werpen want een vijftal DCIJ’ers komen uit in de halve finales van de Nederlandse
kampioenschappen. Zij spelen
wedstrijden die in verschillende
plaatsen in ons land worden gespeeld. De achterblijvers speelden in de onderlinge competitie een partij tegen de senioren.
Het werd deze keer geen succes. Vince van der Wiele liet zich
weg spelen door Koos de Vries.
Wisselvalligheid is kenmerkend
voor het spel dat de jeugdspelers nog al te vaak tonen. Oefenen en de concentratie vasthouden zijn onderdelen waar de
jeugdtrainers nog volop mee aan
de slag moeten. Ook Berrie Bottelier moest ervaren dat de routine van Leo Binkhorst nog altijd
in ruime mate aanwezig is. Bottelier kreeg totaal geen kans en
Binkhorst won zonder noemenswaardige tegenstand te ondervinden. Het toptreffen tussen
Piet Kok en Jacqeline Schouten
liep uit in een partij waarbij kennis van het spelsysteem beslissend was voor de overwinning.
Door haar jarenlange training bij
de damestop van Nederland was
het Roozenburg - systeem voor
Schouten een kolfje naar haar
hand. Kok die meer op zijn intuïtie moet vertrouwen werd op
deskundige wijze verslagen. Paul
Smit moest in zijn partij tegen
Kees van Nie goed opletten om
niet het slachtoffer van een combinatie te worden. Toen hij daarin
slaagde, ging het crescendo met
Smit en won hij afgetekend. Nicole Schouten en Jan Apeldoorn
staan altijd borg voor een partij die elk moment kan ontploffen. De spanningen werden opgevoerd en op het moment suprème was het Apeldoorn die
aan het langste eind trok. Cees
van der Steen, die als omsingellaar enige reputatie geniet kon
zijn snode plannen tegen Harrie van der Vossen niet ten uitvoer brengen. Niet allen heerste Van der Vossen in het centrum
ook zorgde hij dat er voldoende
vrije zetten overbleven. Het werd
al met al een indrukwekkende
winst voor Van der Vossen.

VVH/Velserbroek A1
pakt tweede periode
Velserbroek - VVH/Velserbroek A1 heeft een geweldige prestatie
neergezet door de tweede periodetitel te pakken. Het team staat gelijk met Zwanenburg aan kop en er wordt nog een beslissingswedstrijd gespeeld voor het kampioenschap. Volgend seizoen komt er
een zondagselectie met spelers van A3 en A1 en wordt aangevuld
met spelers van de zaterdagselectie. Het nieuwe team begint in de
zesde klasse. De selectie wordt getraind en gecoacht door Richard
de Boer en Rob Riebeek.

VVH Velserbroek D1
pakt kampioenschap
Velserbroek - VVH/Velserbroek D1 is vorige week ongeslagen kampioen geworden van de voorjaarscompetitie. Een knappe prestatie,
vooral omdat de helft van de selectie eigenlijk nog E-junior is. Op de
foto poseren de VVH-jeugdspelers met de enorme beker, die direct
na de met 7-1 gewonnen kampioenswedstrijd door twee trotse vaders aan de spelers werd uitgereikt.

toernooi
Nieuws uit de huizen De Spil Waterloo
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Velserbroek – Twee keer in de week trainen, hard werken en voor
elkaar klaar staan in een goede sfeer. Met als resultaat, dat het MD3
7-tal van VSV voorjaarskampioen werd. Een hele prestatie, want
sommige meiden voetballen nog niet zo heel lang. Ze zijn enorm gegroeid, dit seizoen. Die verdienste ligt niet alleen bij de meiden zelf,
de inzet van de trainer mocht er ook zijn. Hij wist de meiden iedere
keer weer te motiveren. Volgend seizoen gaan zij als elftal verder samen met de andere meiden van MD1. Maar eerst worden zij gehuldigd, op 30 mei op het VSV-terrein.

Nieuws voor
de schoter?

Geen krant gehad?

Driehuis – Aanstaande zaterdag
vindt voor de 26ste keer het Waterloo toernooi plaats. Maar liefst
twaalf teams hebben zich ingeschreven. Er wordt dit jaar in zeventallen gevoetbald, start is om
10.30 uur.
Zo rond 1975 zaten een aantal
voetballiefhebbers aan de bar bij
Rinus Otte. Zij kwamen op het
idee om met andere kroegen en
bedrijven tegen elkaar te voetballen. Daar kwamen positieve
reacties op en het horeca toernooi op het terrein van VSV was
een feit.
Na een aantal jaren werd het animo minder enn er werd besloten
te stoppen. Mensen bij Waterloo
pakten de draad weer op en be-
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

gonnen het Ouwehand toernooi.
Ook dit werd na verloop van tijd
minder.
Opnieuw waren er mensen die
het jammer vonden als het toernooi stopte en begonnen met
het Waterloo toernooi, dat tot
op heden goed draait. Het werd
wel wat moeilijker om volledige
teams bij elkaar te krijgen, daarom wordt er nu gespeeld met zeventallen.
Er zal weer volop gebakken vis
zijn tegen een aantrekkelijke
prijs.
Om 15.00 uur komen de DJ’s
Jack & Jack hun muzikale bijdrage leveren ter verhoging van
de feestvreugde. Iedereen is zaterdag van harte welkom!

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 7 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.

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

Brand in slooppand
snel gedoofd
Regio - In het slooppand van
de Adelbertusschool in Spaarndam heeft vrijdagmiddag brand
gewoed. Buurtbewoners zagen
grote zwarte rookwolken uit het
slooppand komen toen ze snel
de brandweer alarmeerden.
Deze rukte direct met diverse eenheden uit en vanwege de
grote zwarte rookwolken werd
de brand direct opgeschaald
naar middel brand. De brandweer was snel ter plaatse en had

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

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

het vuur snel gedoofd. De brand
is veroorzaakt door twee spelende jongetjes en deze zijn ook
streng toegesproken door de
politie. Buurtbewoners klagen al
enige tijd over overlast van het
pand. Iedere avond horen ze wel
ramen sneuvelen door de hangjeugd die zich dan in het pand
ophoud. Volgens de buurtbewoners is het wachten op de volgende brand. (foto: Michel van
Bergen)

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)
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

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.

Inbraak door
vrienden
Haarlem - Bewoners van een

huis in de Haspelstraat ontdekten maandagavond na thuiskomst dat er was ingebroken en
er spullen waren weggenomen
uit het huis. Een getuige had een
meisje en twee jongens bij het
huis en in de tuin gezien. Aan
de hand van het signalement
wed duidelijk dat het meisje een
vriendin van de dochter van de
bewoonster was. De bewoonster
is naar deze vriendin gegaan die
bekende spullen te hebben weggenomen.

