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Ruim 2000 fietsen uitgedeeld
IJmuiden - Op de parkeerplaats bij Zwembad de Heerenduinen schitterden maandag maar liefst 2.243 
nieuwe fietsen. Postcodeloterij-deelnemers met de postcode 1972 mochten hier maandag hun prijs op 
twee wielen komen ophalen. Ria Slager, die al 25 jaar meedoet met de Postcodeloterij, won drie fietsen. 
Daar wist zij wel raad mee: één voor haarzelf, één voor dochter Mandy en één voor schoondochter Wen-
dy. De stevige fiets is speciaal voor de Postcodeloterij in Nederland gemaakt en is groengeel, met rood, 
wit, blauwe snelbinders en veel extra’s. Hoe bijzonder ook, in IJmuiden en omgeving rijden er straks 
meer dan 2.000 rond. Dat wordt dus oppassen bij de supermarkt! (foto: Reinder Weidijk)

Reddingbootdag KNRM
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag was het Nationale Redding-
bootdag bij de Koninklijke Ne-
derlands Redding Maatschap-
pij (KNRM). Ook in IJmuiden 
was van alles te doen. Mensen 
stonden in de rij om een tocht-
je te maken met de boten Johan-
na Louisa en de Koos van Mes-
sel. De laatste komt in actie tij-
dens reddingwerkzaamheden 
op het water, terwijl de Johanna 
Louisa verhuurd wordt. Het schip 
dient als gelegenheid voor het 
vieren van feesten, partijen, be-
drijfsuitjes en dergelijke. Alleen 
donateurs mochten meevaren en 
mensen die deze dag donateur 
waren geworden. Naast het laten 
zien van de werkzaamheden van 
de KNRM is de Reddingbootdag 
speciaal bedoeld voor het wer-
ven van donateurs. De organisa-
tie kan niet zonder hun geldelij-
ke bijdrage, gezien zij geen sub-
sidie ontvangt maar wel verant-
woordelijk is voor de hulpverle-
ning op zee. Momenteel zijn er 
80.000 donateurs, het streven is, 
dat dit er over vijf jaar 100.000 
zijn. Rond het middaguur hadden 

zich zaterdag tien nieuwe dona-
teurs aangemeld, dus het begin 
is er. Onder hen Hendrik Stiepel 
en zijn vriendin Manon. ,,Ik hoop 
ze nooit nodig te hebben, maar 
draag de KNRM wel een warm 
hart toe’’, zegt Hendrik. Het stel 
verhuisde onlangs van Zand-
voort naar Haarlem en heeft een 
band met het water. Hendrik zeilt 
en is actief binnen de waterscou-

ting, Manon is lid van de Red-
dingbrigade in Zandvoort, terwijl 
haar vader daar opstapper is bij 
de KNRM. ,,Wij weten uit erva-
ring hoe belangrijk vrijwilligers-
werk is, we dragen daar graag 
ons steentje aan bij’’, aldus Ma-
non. Hierna sluit het stel aan bij 
de rij wachtenden, om met de 
reddingboot een stukje te gaan 
varen. (Carla Zwart)

TRAWLERKADE
www.havenfestivalijmuiden.nl

Meer overvallen opgelost
Regio - Politiedistrict IJmond 
springt eruit wat betreft het aan-
tal opgeloste overvallen in 2009. 
Dat ligt met ruim 60 procent een 
stuk hoger dan het landelijk ge-
middelde bij opgeloste overval-
len, dat slechts 20 procent is. 
Toch blijft het aantal overval-
len een bron van zorg voor dis-
trictschef Rinus Boudewijn: ,,El-
ke overval is er een te veel.’’ Uit 
onderzoek blijkt dat de overval-
lers steeds jonger worden en er 
niet voor terugdeinzen om meer 
geweld te gebruiken. 
Het aantal overvallen daalde in 
district IJmond naar zestien, in 
2008 waren er 20 overvallen. Van 
de zestien overvallen werden er 
tien opgelost. Het aantal overval-
len is in Kennemerland belang-
rijk lager dan in de rest van Ne-
derland.
Politiedistrict IJmond kijkt met 
tevredenheid terug op 2009. 
Door het uitstekende werk van 
de rechercheurs en het korps lo-
pen overvallers eerder tegen de 
lamp. Verder is men zeer succes-
vol bezig geweest met de aan-

pak van jeugdoverlast.
Wel is er een toename van het 
aantal geweldszaken in het dis-
trict: bedreiging en mishande-
ling: 797 in 2009, wat meer is 
dan de 749 in 2008. Openlijke 
geweldpleging: 58 gevallen in 
2009, in 2008 nog 25. Het aan-
tal straatroven daalde licht naar 
29, in 2008 waren dat er 33. Door 
extra toezicht op het uitgaanspu-
bliek wil de politie het geweld te-
rugdringen.
Het aantal inbraken in woningen 
is gestegen: 497 in 2009, in 2008 
waren dat er 444. Wel was er een 
daling van het aantal inbraken 
bij bedrijven, mogelijk het ge-
volg van de samenwerking tus-
sen politie, gemeenten en onder-
nemers. 
Het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers was in de IJmond 
met een aantal van vier belang-
rijk lager dan de tien in 2008. 
Met gerichte controles op snel-
heid, alcohol, rood licht, gordel 
en helm en op risicovolle locaties 
wil de politie het aantal verkeers-
slachtoffers verder verlagen. 

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Kuipplanten-
spektakel
Op zaterdag 15 mei héél veel
uitzonderlijke kuipplanten -
van klein tot extra groot!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen
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Banksparen.
Dat is het idee.

Zie bericht elders in deze krant.



pagina 2 14 mei 2010

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
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Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
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, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220, Velserbroek,
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
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
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
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 aan-
leunwoning 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 tele-
fonisch 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, So-
ciale 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, on-
genoegens 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.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

‘Zo vrij als een vogel’
Bevrijdingsdag op 
het nieuwe Plein ‘45
IJmuiden – Vorige week woens-
dag was het de 65e keer dat Be-
vrijdingsdag gevierd werd en dat 
kreeg deze keer een extra tint-
je: het nieuw ingerichte Plein 
’45 werd officieel in gebruik ge-
nomen. Het plein is weer in zijn 
oorspronkelijke staat: overzich-
telijk en ruim, zoals architect Du-
dok dat ooit ontworpen had. In 
de jaren ’80 vond men dat het 
plein knusser moest worden en 
er werden extra bomen geplant 
en bloembakken neergezet. Het 
beoogde effect heeft dit nooit 
gehad, het werd eerder een rom-
melig plein. ,,Is het niet een ge-
weldig plein geworden? Het is 
uw plein, laat nu al die evene-
menten maar komen’’, zegt bur-
gemeester Franc Weerwind te-
gen de vele aanwezigen. Dan 
draaft hij even door, wijst naar 
het balkon van het stadhuis: ,,Ik 
zie Telstar daar al als kampioen 
staan.’’ Een groep lopers van 
Suomi startte met de fakkel van-
af de atletiekbaan en bracht die 
door de zeven dorpskernen van 
Velsen. Het einddoel is het Plein 
’45, waar voorzitter John van Vliet 
samen met de burgemeester het 
vrijheidsvuur ontsteekt. Deze 
openingshandeling is tevens het 
startschot voor het bevrijdings-
feest, dat druk bezocht en heel 
gezellig werd. De kinderen kre-
gen een gratis ijsje van IJsco Ali. 
Hij deed net alsof hij de ijsjes liet 
vallen, de kinderen moesten er 
om lachen. Al gauw stond er een 
hele rij kinderen te wachten. Dat 
was ook het geval bij de klim-
wand en de oud-Hollandse spel-
letjes, die eveneens zeer in trek 

waren. De volwassenen slenter-
den langs de vele kraampjes, za-
ten op het terras of luisterden 
naar de optredens op het podi-
um. Zoals van het Dutch Cana-
dian Choir, een koor dat voorna-
melijk uit Nederlandse emigran-
ten bestaat. Met het zingen van 
oud-Hollandse liedjes houden zij 
hun moedertaal bij.
Mevrouw van Breukelen (80) be-
kijkt het nieuwe plein en is er la-
coniek onder: ,,Ach, alles veran-
dert.’’ Minder laconiek is ze over 
het vieren van Bevrijdingsdag: 
,,Mijn zoon zei laatst: het is nu zo 
lang geleden, moeten we dat nu 
nog steeds blijven vieren? Maar 
dat moet. Als je de oorlog van 
dichtbij hebt meegemaakt, wil je 
daar ieder jaar even stil bij blij-
ven staan.’’ Uit de burgerzaal van 
het stadhuis klonk zware muziek, 
zij ondersteunden de filmbeel-
den, die op dat moment terug-
trekkende Duitse soldaten lieten 
zien. Ook hier was veel belang-
stelling voor.
Mevrouw Nettie Leering (77): 
,,Ik heb genoten, ik zag mijn ou-
derlijk huis in de Heidestraat op 
de film. Dat bleef in de oorlog 
als enige staan, ons gezin hoef-
de niet te evacueren. Maar bui-
ten spelen mochten wij kinderen 
niet, dat was te gevaarlijk. Mijn 
moeder had er zowat een dag-
taak aan, om ons binnen te hou-
den. Dat is mijn eerste herinne-
ring aan de bevrijding: dat we 
weer naar buiten mochten, kon-
den gaan en staan waar we wil-
den. Heerlijk, je voelde je zo vrij 
als een vogel.’’ (Carla Zwart, foto: 
Marja van der Wulp) 

Telstar in gesprek
Velsen-Zuid - Het seizoen is 
inmiddels afgelopen voor Tel-
star en de club is druk bezig met 
de voorbereidingen voor sei-
zoen 2010-2011. Met het oog 
op de selectie is Telstar inmid-
dels in gesprek met een aan-
tal spelers over een nieuw con-
tract. Het gaat om verdediger 
Calvin MacIntosch en de mid-
denvelders Frank Korpershoek 
en Raymond Fafiani. Ook wordt 
er gesproken met doelman Rod-

ney Ubbergen die het doel van 
Telstar verdedigde het afgelo-
pen seizoen. MacIntosch maakte 
het seizoen bij Telstar af als ama-
teur nadat hij bij Haarlem op een 
dood spoor terecht kwam. Kor-
pershoek en Fafiani zijn beken-
de gezichten met hun bekende 
kwaliteiten bij de Witte Leeuwen. 
De club hoopt binnenkort meer 
duidelijkheid te bieden over de 
spelers die volgend seizoen blij-
ven of afscheid nemen.
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IJmuiden - In  het Hobbyhuis 
aan Kromhoutstraat 50a, IJmui-
den kan men terecht voor aller-
lei activiteiten,  zoals op maan-
dag, dinsdag- en woensdagmid-
dag houtbewerking. Kosten hier-
voor zijn 10 euro per maand. In-
lichtingen bij Herman Holt, 06-
31311053. Armand van der Ven 
kan alles vertellen over de com-
putercursus, 75 euro voor 10 les-
sen, 06-13842555. Creatief aan 
de gang met kaarten maken en 
scrapbooken, Carrie Nupoort, 
06-12650716. Verder kan er ook 
nog gedart worden, gezellig pijl-
tjes gooien in klein competitie-
verband, kosten 7.50 euro per 
maand. Dit is maar een klein ge-
deelte van de activiteiten van het 
Hobbyhuis, wilt u meer weten, of 
heeft u misschien zelf nog een 
idee voor een activiteit, neem ge-
rust contact op met het Hobby-
huis of loop gerust eens binnen 
om kennis te maken met de be-
geleiders en deelnemers.

Hobbyhuis

Velsen-Zuid – Zaterdag 15 mei, 
waren elf klootschieters van 
sportvereniging Full Speed be-
reid de strijd om de punten aan 
te gaan. In Spaarnwoude reden 
er honderden wielrenners over 
het parcours, dat bleek de Boretti 
tour met 6000 deelnemers te zijn 
die heel Kennemerland onvei-
lig maakte. Deze tour was  ver-
vroegd in verband met de Giro 
Italia. Daarom gingen de kloot-
schieters terug naar de Beec-
kenstijnroute, maar ook daar re-
den de wielrenners over een deel 
van het parcours. Omdat veilig-
heid voor alles gaat hebben de 
klootschieters hun parcours 
aangepast.. Een kloot tussen de 
wielrenners wil je niet meema-
ken. Drie teams gingen in een 
groep  van start. Team 1 met Bi-
anca, Nico, Lia en Elly werd eer-
ste met 50 schoten en 26 meter. 
Team 3 met Jan Sch. Bertus en 
Dirk werd tweede met 53 scho-
ten en 22 meter. Team 2 met Ton, 
Harm, Sonja en Agnes  werd 
derde met 66 schoten en 29 me-
ter. Op de agenda staat zaterdag 
29 mei s’morgens gewoon kloot-
schieten op normale tijd en ‘s 
avonds barbecue om 18.00 uur. 
Voor info bel Harm Jongman via 
0255–514780 of Dirk Sieraad via 
0255–515602.

Klootschieten

IJmuiden - Als voorbereiding 
op het internationale Cor Groe-
newegentoernooi in Uitgeest 
spelen op donderdag 20 mei de 
jeugdteams van Egypte en Ca-
nada een heuse interland bij 
de voetbalvereniging Stormvo-
gels. De aanvang is 18.00 uur. 
Een leuke partij voetbal voor de 
liefhebbers en een mooie war-
ming up voor het WK. De entree 
is gratis.

Egypte-
Canada bij 
Stormvogels

Plug-In brengt nieuwe 
voorstelling ‘Zeur niet’ 
IJmuiden - Theatergroep Plug-
In zal op 5 en 6 juni weer een 
spetterende theatervoorstelling 
brengen met de titel ‘Zeur niet’. 
Een voorstelling over suikerwerk, 
oude mannen en mooie meiden 
in een beschaafde tango.
Dit alles zal weer op een zo voor 
Plug-In typerend theatrale ma-
nier gebracht gaan worden.
De muzikale leiding is in handen 
van Ruud Jansen en Anita Huhl 
heeft de regie voor haar reke-

ning genomen. Deze voorstellin-
gen, die men absoluut niet mag 
missen, zullen gebracht gaan 
worden in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257. 
Zaterdagavond 5 juni om 20.30 
uur en zondagmiddag 6 juni 
14.30 uur. Kaarten à 11 euro zijn 
te bestellen via Carrie Nupoort, 
dagelijks bereikbaar tussen 17.00 
en 19.00 uur op telefoonnummer 
06-42106818 of via plugin@up-
cmail.nl 

IJVV Stormvogels 
speelt 7 x 7 toernooi
IJmuiden – Voor de vierde keer 
organiseert Stormvogels zondag 
16 mei het Open 7 x 7 Toernooi.
De huidige seniorenteams zul-
len die dag teams vormen met 
vrienden en familie. Er wordt ge-
speeld op halve velden. Aanvang 

op sportpark Zeewijk is om 10.30 
uur, afloop is om ongeveer 14.30 
uur. 
Deelnemers en organisatie ho-
pen op een grote opkomst, zodat 
dit sportieve evenement een ge-
zellige dag wordt.

Het Waterloo Toernooi
Driehuis – Zaterdag zal voor de 
27e keer het Waterloo Toernooi 
gespeeld worden. Dit toernooi 
kent een lange geschiedenis. 
Rond 1975 begon het als toer-
nooi voor teams uit voorname-
lijk de horeca, onder andere ze-
ventallen van De Griffioen en de 
Zeewegbar deden mee. Na een 
tijd werd de animo minder en 
het toernooi, dat gespeeld werd 
op het terrein van VSV, stopte. 
Een aantal mensen van Water-
loo pakte later de draad weer op 
en de naam werd veranderd in 

het Ouwehand Toernooi. De fir-
ma Ouwehand was de sponsor 
van dit toernooi, maar die hield 
het na een aantal jaren voor ge-
zien. Er werd een doorstart ge-
maakt en nu is er nog steeds het 
Waterloo Toernooi. 
Dit jaarlijks terugkerende toer-
nooi staat in het teken van de 
sportieve gezelligheid. Er hebben 
zich veertien teams voor aange-
meld en zij starten zaterdag 15 
mei om 10.00 uur. Om 15.30 uur 
zorgt een zanger voor de muzi-
kale afsluiting.

Nortada zoekt dirigent
IJmuiden - Juist nu in het suc-
ces volle jaar 2010, krijgt Shanty-
koor Nortada de nodige tegen-
wind te verduren. Het tij is hen 
tot nu toe best gunstig gezind, ze 
hebben onlangs hun tweede CD 
‘10 jaar Nortada’ uitgebracht en 
hebben een goed bezette agen-
da met optredens. En toch slecht 
weer, want dirigent Arno Hillege 
gaat Nortada na zeven jaar ver-
laten. Met pijn in het hart zullen 
de koorleden afscheid van hem 
moeten nemen, maar zij wensen 

hem veel succes in zijn nieuwe 
baan. Zonder dirigent kunnen 
zij niet verder. Zij doen bij deze 
dan ook een dringende oproep 
voor een repetitor of dirigent. 
De groep repeteert op woens-
dagavond van 19.30 tot 21.30 
uur in basisschool de Vuurtoren 
in IJmuiden. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met 
Emiel Schong,  0255-517996 of  
Jan Oosterlee,  0255-514498 of 
kijk voor nadere informatie op de 
web-site www.nortada.nl.

HCV’90 bestaat 20 jaar
Velsen-Noord - Het is inmiddels 
20 jaar geleden dat handbalver-
eniging HCV’90 werd opgericht, 
namelijk op 11 april 1990. 
Er is in de tussentijd een hoop 
gebeurd en veel veranderd. Maar 
HCV’90 is nog steeds de vereni-
ging die naast een attractieve 
handbalwedstrijd ook veel ge-
zelligheid heeft te bieden. Daar-
om wil HCV’90 dit jubileum niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
Ze nodigen dan ook alle leden, 
oudleden en vrijwilligers uit om 
op eerste pinksterdag, zondag 
23 mei, naar sportpark Roos-
wijk te komen voor een gezelli-
ge handbalmiddag met aanslui-
tend een reünie waar men ook 
‘oude’ teamgenoten weer kan 
ontmoeten.  Het dagprogramma 
ziet er als volgt uit: om 13.00 uur: 

openingsactie door de jeugd van 
HCV’90; vanaf 13.30 uur: hand-
balwedstrijden van dames en 
heren uit 1990 tegen huidige 
selectieteams. Vanaf 14.00 uur: 
handbal zeskamp voor de B, C, D 
& E jeugd en hun ouders. Vanaf 
14.30 uur: bakvoetbalwedstrijd 
voor A jeugd en senioren.
Tijdens de wedstrijden is er voor 
leden en oud-leden de gelegen-
heid om oud-teamgenoten te 
ontmoeten onder het genot van 
een hapje en een drankje en 
een stukje muziek. In de kantine 
staan borden waarop men ou-
de handbalfoto’s kan ophangen. 
Men kan zich hiervoor aanmel-
den via www.hcv90.nl. Wie geen 
uitnodiging heeft ontvangen, 
maar wel lid is geweest, kan zich 
aanmelden via de website.

Bijzondere gezinsviering
IJmuiden - Op Pinksterzondag 
23 mei is er in de Oud-Katho-
lieke Engelmunduskerk aan de 
Wilhelminakade 117 in IJmuiden 
een bijzondere gezinsviering. In 
deze viering zullen Betty Gouda 
en Lieny Schol na vele jaren hun 
kinderkerk werk aan een nieu-
we generatie doorgeven. Ze ver-
wachten in deze feestelijke vie-
ring veel van ‘hun kinderen’ te-

gen te komen die hen zullen be-
danken voor het enthousiasme 
dat ze al die jaren hebben weten 
vast te houden! 
De dienst start om 10.00 uur. 
Na de dienst is er in het paro-
chiecentrum De Bolder aan de 
Bloemstraat, achter de kerk, de 
gelegenheid met hen onder het 
genot van een kopje koffie her-
inneringen op te halen.

Keetbergflat gesloopt
IJmuiden - Beelen Sloopwerken is deze week begonnen met de 
sloop van de Keetbergflat in IJmuiden. De flat wordt met behulp van 
een enorme grijper ‘afgeknabbeld’. Beelen was eerder verantwoor-
delijk voor de sloop van het voormalige Zeeweg Ziekenhuis. (foto: 
Reinder Weidijk)

Darten voor de jeugd
Velsen-Zuid - Full Speed heeft 
een nieuwe jeugdafdeling opge-
start voor de jeugd van 9 tot en 
met 17 jaar. Lijkt het je het leuk 
om te komen darten onder be-
geleiding van ervaren darters? 
Kom dan op zondagmiddag ge-
zellig naar het clubhuis De Vol-
treffer, Tolsduinerlaan 8 om een 
keer mee te doen! De eerste keer 
kun je dartpijlen lenen. Het sei-

zoen van dit jaar loopt nog tot 
eind mei, tot die tijd kun je gratis 
komen darten. Het darten is op 
de zondagmiddagen vanaf 14.00 
tot ongeveer 17.00 uur. Als je een 
keer wilt komen meedoen, stuur 
dan een mailtje of bel. Voor de 
ouders staat de koffie klaar! Mer 
informatie: telefoon 06-47076871  
of fullspeedjeugddarts@gmail.
com.
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Lange rijen in Haarlemmerhout
Bevrijdingspop te druk
Haarlem - Mag je klagen over 
een gratis toegankelijk popfesti-
val? Natuurlijk niet, maar tijdens 
Bevrijdingspop ging wel erg veel 
mis. Voor de ingang, de munten-
kassa’s en de bar stonden veel 
te lange rijen en dat zorgde voor 
veel ergernis. Tel daarbij op dat 
een biertje 2,30 euro kostte en 
mobiel communiceren nauwe-
lijks mogelijk was en klagen is 
opeens volstrekt legitiem.
Was het dan alleen maar kom-
mer en kwel op de dertigste edi-
tie van Bevrijdingspop? Nou nee, 
want ‘s middags scheen de zon 
volop en de muziekprogramme-
ring kende een aantal onom-
streden hoogtepunten. Neem 
het optreden van Ed Kowalczyk, 
die het publiek een minicon-
cert voorschotelde van Live, de 
band waar hij in 2009 uit werd 
gegooid, maar waarvan hij nog 
wel de rechten van vrijwel al-
le hits bezit. Het publiek zong 
massaal mee met klassiekers als 
I Alone, When Dolphins Cry en 
natuurlijk Overcome, de prachti-
ge ode aan de slachtoffers van 
9/11 waarvan Live meer dan 20 

miljoen exemplaren heeft ver-
kocht. Maar ook de optredens 
van Alain Clark (foto) en Junkie 
XL konden als hoogtepunt aan-
gemerkt worden, evenals de set 
van Giovanca op het tweede po-
dium. Gotcha, dat Bevrijdings-
pop afsloot, kon vooral rekenen 
op bijval van de Haarlemse festi-
valbezoekers.
De organisatie schat dat Be-
vrijdingspop werd bezocht door 
150.000 tot 160.000 mensen, 
maar dat aantal kan in werke-
lijk wel eens veel hoger liggen 
omdat er niet echt geteld werd. 
De organisatie baseert zich op 
luchtfoto’s die vanuit een politie-
helikopter zijn gemaakt. Hoe dan 
ook, het was veel drukker dan 
voorgaande jaren en dat kwam 
de sfeer op Bevrijdingspop niet 
overal ten goede. Het is te hopen 
dat de organisatie hier lering uit 
trekt en de logistieke kant vol-
gend jaar kritisch bekijkt. On-
danks het hoge bezoekersaan-
tal verliep Bevrijdingspop overi-
gens zonder noemenswaardige 
incidenten. (Friso Huizinga, foto: 
Michel van Bergen).

Zingende poffertjesman
Velsen – De gezamenlijke 
marktkooplui vonden dat het 
wel weer eens tijd werd voor een 
vrolijke actie, om de toch al ge-
zellige markt wat op te leuken. 
En daar zijn ze goed in geslaagd. 
Zij hadden Rob Wijngaard, ali-
as de Zingende Poffertjesman, 
uitgenodigd. Vorige week stond 
hij op dinsdag op de weekmarkt 
van Velserbroek, donderdag was 
hij in IJmuiden en vrijdag was hij 
te zien in Santpoort-Noord. Luid 

zingend, swingend en sprin-
gend stond hij achter zijn pof-
fertjespan, om iedereen vanuit 
zijn kraam gratis van een heer-
lijke portie poffertjes te voorzien. 
Voorbijgangers moesten lachen 
om zijn malle capriolen, een en-
keling danste, zong en sprong 
even mee. De kinderen bekeken 
die gekke volwassenen met een 
meewarig lachje en lieten zich 
ondertussen de poffertjes goed 
smaken.

Speeddate 
techniek
op ROC
IJmuiden - ROC Nova Colle-
ge houdt donderdag 20 mei van 
15.00 tot 17.00 uur een speedda-
te Techniek op de locatie Kanaal-
straat 7. De speeddate Techniek 
is bedoeld voor ambitieuze jon-
geren met een brede technische 
belangstelling. Tijdens de speed-
date Techniek krijgen jongeren 
informatie over drie technische 
opleidingen op het hoogste mbo 
niveau, die uitzicht bieden op 
een goede carrière. De drie op-
leidingen zijn: Allround Operati-
onele Techniek (AOT-leslocatie 
IJmuiden),  Specialisatie Werk-
tuigbouwkunde (MTECH–leslo-
catie Beverwijk) en Specialisatie 
Elektrotechniek (ETECH–leslo-
caties Hoofddorp en Beverwijk). 
Daarnaast maken ze kennis met 
de verschillende stagebedrijven 
die de opleiding betalen. Er zijn 
cursisten die vertellen over hun 
ervaring tijdens de opleiding en 
de stage en de bezoekers kun-
nen zelf aan de slag op de si-
mulatoren. Belangstellenden die 
zich voor de speeddate aanmel-
den via decaan@novacollege.nl 
ontvangen tijdens de speeddate 
op 20 mei een Nova USB-stick 
van 2GB. Zie ook www.novacol-
lege.nl/AOT.

IJmuiden - Zondag is er weer 
een open jamsessie in de Zee-
wegbar te IJmuiden. Een muzi-
kale kennismaking tussen zo-
veel mogelijk verschillende mu-
zikanten. Rock, soul, blues, fun-
ky, alles is mogelijk.  Backline is 
aanwezig, Tom Makkes verzorgt 
het geluid. Kom gezellig kijken. 
En als je mee wilt spelen, meld je 
dan even bij Annebel of Rafael. 
Wel je eigen instrument meene-
men natuurlijk. De soep is gratis. 
Aanvang 17.00 uur.

Jammen in
de Zeewegbar

Velsen – De bibliotheek van Vel-
sen bestaat dit jaar 100 jaar. En 
wie jarig is, die trakteert. Inwo-
ners van Velsen die in twee- of 
drietallen samen 100 jaar zijn, 
krijgen een gratis lidmaatschap 
van de bibliotheek. Wie met zijn 
broer, zus, kleinkind, buurvrouw 
of iemand anders 100 jaren telt, 
kan als duo of trio op zaterdag 
15, woensdag 19, donderdag 27 
en zaterdag 29 mei met legiti-
matie naar de Centrale Biblio-
theek of naar Bibliotheek Velser-
broek komen. De samenstelling 
van maximaal drie personen mag 
bestaan uit leden en niet-leden. 
Het gratis lidmaatschap is alleen 
geldig voor personen die nog 
geen lid zijn en is een jaar gel-
dig. Daarna ontvangt men een 
acceptgiro. 

Gratis lid van 
de bibliotheek

Voorjaarsproeverij
bij Slijterij Zeewijck
IJmuiden - We zijn weer echt toe 
aan de zomer! Het ‘buiten leven’ 
gevoel  leeft. Wat is er nu heer-
lijker dan een Bourgondisch le-
ven met een goed glas wijn in de 
hand op het strand, de eigen tuin 
of terras.  Om u kennis te laten 
maken met wijn en hun nieuwe 
wijnhuizen organiseert Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck op zondag 30 
mei van 14.00 t/m 18.00 een hun 
grote Voorjaars wijnproeverij. Al-
le wijnen worden begeleidt door 
een overheerlijk kaas en hapjes-
buffet. Strandpaviljoen Noordzee 
is ditmaal het decor voor de bij-
na 100 te proeven wijnen en di-
rect aan het strand!
Fourcroy-Nederland, Kelders 
Wijnimport, Kwast Wijninkopers, 
Vinée Wijnimport, Oud Reuche-
lin & Boelen, Cocoa Farm  Wine 
Chocolate en Great Grapes ge-
ven acte de presence.Ook de-
ze voorjaars-wijnproeverij kent 
weer een aantal primeurs. Gru-
ner Veltliner wijnen uit Oosten-
rijk, Rosé’s uit de Provence, lich-
te Chianti’s uit Italie en klassieke 
Franse toppers uit de Bordeaux, 
Bourgogne en Loire. Dat Prose-
co nog steeds aan populariteit 

wint is duidelijk. Deze mousse-
rende Italiaanse wijnen zijn ook 
ruim aanwezig om ontdekt  te 
worden. Zuid Afrika is dit jaar 
het toneel van de WK en natuur-
lijk op deze proeverij  ruim ver-
tegenwoordigd met echte klasse 
wijnen. Wat dacht u verder van 
echte wijn chocolade, een gepa-
tenteerd product uit Australië of 
de nieuwe zomerse likeuren van  
distilleerderij van Kleef uit hartje 
Den Haag. Kortom laat u inspire-
ren en laat uw smaakpapillen be-
slissen welke wijnen er deze zo-
mer op tafel komen te staan! Een 
betere gelegenheid is er niet om 
met de bijna 100 zomerse wijnen 
kennis te maken. Na afloop van 
de proeverij kunt u desgewenst 
nog een hapje blijven eten. Dat 
kunt u wel overlaten aan Ursu-
la en Frans van Strandpaviljoen 
Noordzee. Vooraf reserveren wel 
gewenst! 
Toegangskaarten voor deze wijn-
proeverij, á 7,50 euro, zijn ver-
krijgbaar bij Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck, Zeewijkplein 25. Te-
lefonische reservering op tele-
foonnummer 0255-540331 of via 
info@zeewijck.nl.

Film ‘The Hurt Locker’ 
in het Witte Theater
IJmuiden - The Hurt locker gaat 
over een intens portret van een 
groep Amerikaanse elitesoldaten 
die in Irak is belast met een le-
vensgevaarlijke opdracht: bom-
men ontmantelen in het heetst 
van de strijd. 
Wanneer sergeant James de lei-
ding krijgt over een ontmijnings-
team, sleept hij zijn onderge-
schikten roekeloos mee in een 
dodelijk kat- en muisspel met 
de vijand. Terwijl de mannen hun 
losgeslagen leider onder contro-

le proberen te houden, explo-
deert de stad in chaos. The Hurt 
Locker gaat niet over de oorlog, 
maar over wat oorlog doet met 
haar slachtoffers. 
Dankzij de verschillende per-
spectieven, de aangrijpende en 
meeslepende stijl van filmen en 
een duidelijke boodschap over 
de alledaagse dwaasheid van 
oorlog in het algemeen en de 
situatie in Irak in het bijzonder, 
weet Bigelow cinema te maken 
die er toe doet.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘the hurt locker’ op 14 en 

18 mei 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Nieuwe winkel opent deuren
Alexander Pechtold 
bezoekt Gijs & Guus
Santpoort-Noord - Het gezel-
ligste dorp van Velsen is een hele 
leuke winkel rijker. Gijs & Guus, 
vernoemd naar de hangbuikzwij-
nen van de neef van eigenaresse 
Marijke Schut, is gespecialiseerd 
in tweedehands kleding, maar 
achterin hangt ook nieuwe kle-
ding voor mensen met een ma-
tje meer. Vanaf de opening, vo-
rige week vrijdagochtend, is het 
een komen en gaan van nieuws-
gierige klanten. Onder hen D66-
partijleider Alexander Pechtold, 
die zaterdag in Santpoort-Noord 
was om campagne te voeren (fo-
to).
Uit de drukte in de winkel valt 
op te maken dat Gijs & Guus een 
schot in de roos is. ,,We hebben 
al tientallen artikelen verkocht’’, 
vertelt Marijke, die de winkel sa-
men met haar dochter Daisy runt. 
,,De mensen zijn heel enthousiast 
en gaan met volle tassen de deur 
uit. We hebben sinds de opening 
vrijwel doorlopend mensen in de 
winkel gehad. Dat belooft wat 
voor de toekomst.’’
Marijke heeft jarenlang kinder-
kleding ontworpen en het afge-
lopen jaar werkte ze als verkoop-
ster in Bitter, de luxe kleding- en 
schoenen winkel in de Haarlem-
se Zijlstraat. ,,Daar heb ik ge-
leerd om kleding te stylen op 
basis van kleur’’, vertelt Marijke. 
Gijs & Guus heeft sowieso niet 
echt de uitstraling van een door-

snee tweedehands kledingwin-
kel. Het inventaris is overgeno-
men van Van Keulen en op maat 
gemaakt door de vriend van Dai-
sy. De winkel staat vol met spul-
len uit het Freubelschuurtje van 
Nelleke Korzelius uit Driehuis. 
,,Als iemand mij zou zeggen dat 
Gijs & Gijs een reguliere mode-
winkel is, dan zou ik het zo gelo-
ven’’, zegt iemand die net binnen 
komt lopen.
De prijs van de ingebrachte kle-
ding wordt altijd bepaald door 
Marijke. Vervolgens wordt de kle-
ding gedurende twee maanden 
te koop aangeboden in de win-
kel. Elk verkocht artikel levert de 
inbrenger 40 procent van de ver-
koopprijs op. Artikelen die niet 
verkocht worden gaan naar een 
goed doel. De kleding dient ei-
gentijds, gewassen of gestoomd, 
zo nodig gestreken, vlekkeloos 
en zonder zichtbare stoppage 
zijn, staat op de flyer te lezen. 
,,Vaak is de kleding in zo’n goe-
de staat dat veel mensen denken 
dat het nieuw is’’, lacht Marijke.
Gijs & Gijs is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag van 
09.30 tot 17.30 uur. De inna-
me van kleding vindt uitsluitend 
plaats op dinsdag, woensdag 
en donderdag. De winkel is ge-
vestigd aan de Broekbergenlaan 
42 in Santpoort-Noord, telefoon 
023-5383062 of e-mail info@ 
gijsenguus.com. (Friso Huizinga)

‘Met realistische 
vraagprijs ver-
koop je huizen’
Driehuis - Met als werkge-
bied Zuid Kennemerland is Ro-
land Sinnige vorig jaar als VBO 
woningmakelaar gestart vanuit 
Driehuis. ,,In de 12 jaar die ik in 
het vak zit is er veel veranderd”, 
aldus Ro-land;  transparantie is 
nu het credo;  het inzicht in wo-
ningprijzen en woningaanbod bij 
consumenten is verruimd en wo-
ningzoekers gaan makkelijker 
zonder de hulp van een make-
laar op zoek naar een huis.’’ De-
ze transparantie leidt echter nog 
niet altijd tot een rationele be-
sluitvorming, meent Roland. De 
verkoper van een huis wil het 
liefst de hoofdprijs, maar de ma-
kelaar kent op basis van ervaring 
en een schat aan transactiege-
gevens de reële waarde. ,,Hier zit 
een belangrijk spanningsveld’’, 
aldus Roland. ,,In deze regio zit-
ten we door de recessie op een 
transactieprijsniveau van vier jaar 
geleden. Het gevolg van een te 
hoge prijs in een markt waar de 
koper het voor het zeggen heeft, 
is dat de uiteindelijke opbrengst 
van het huis lager is, en het ver-
koopproces veel langer duurt 
dan bij een realistische vraag-
prijs.’’ Niet alleen de prijs bepaalt 
de verkooptijd, maar ook de pre-
sentatie is belangrijk. Een kleine 
aanpassing in de vorm van be-
perkt schilderwerk, het verwijde-
ren van wat  overtollige spullen, 
of het aanbrengen van wat leu-
ke accessoires kan in combina-
tie met goede foto’s doorslagge-
vend zijn voor het verkoopresul-
taat. De beste strategie is een re-
alistische benadering. Van win-
keldochters wordt immers nie-
mand blij! Sinnige Makelaardij, 
De Genestetlaan 16 in Driehuis,  
telefoonnummer 0255-525771. 
Zie ook www.sinnigemakelaar-
dij.nl.

Rabobank Velsen en Omstreken
Banksparen.
Dat is het idee.
,,Jij baalt zeker dat je bij de bank 
werkt!’’ Dit hoorde ik op een 
feestje afgelopen weekend. Na 
deze opmerking werd het angst-
vallig druk om mij heen. Ik kreeg 
opmerkingen over de woeker-
polissen en kredietcrisis. Hoe 
gek het ook mag klinken, ik ben 
blij dat deze aspecten zich heb-
ben voorgedaan in de markt. Dit 
biedt kansen om ons te onder-
scheiden in deze ondoorzichtige 
markt en te laten zien waar het 
echt om gaat; namelijk de klant. 
In de ontstane discussie gaf ik 
aan dat de klant bij mijn bank 
al jaren centraal staat. Hierop 
werd sceptisch en lachend ge-
reageerd. De discussie kwam 
op het onderwerp ‘Banksparen’. 
Eindelijk een onderwerp gericht 
op de toekomst. Ik gaf aan dat 
deze oplossing is ontstaan van-
uit de klant. Het is een trans-
parante oplossing voor bijvoor-
beeld de aflossing van een hy-
potheek of de oudedagsvoor-
ziening. 
,,Waarom zijn jullie hier niet eer-
der mee gekomen?’’ Dit heeft te 
maken met de fiscale regelge-
ving die is aangepast in 2008. 
De Rabobank heeft dit als één 
van de eerste direct ingepast.
Men is nog steeds wantrou-
wend richting de financiële sec-

tor, dat is logisch. Een goed pro-
duct is fijn, maar het draait om 
vertrouwen. Helaas wordt er 
vanuit een korte termijn visie 
gedacht, maar dat is niet in het 
belang van de klant. Wat dat be-
treft is het goed dat bankspa-
ren nu de aandacht krijgt die 
het verdient. Ik denk dat de kern 
van de problemen in de markt is 
dat er niet naar de klant wordt 
geluisterd. Stel de klant centraal 
en kijk naar de ambities die een 
klant wil bereiken. Zo is ook het 
product banksparen onstaan. 
Het is geen wondermiddel
maar een goede oplossing voor 
een financiële toekomst. Na het 
weekend werd ik overigens door 
twee kennissen gebeld die geïn-
teresseerd zijn in banksparen.

Martijn Brans FFP, account- 
manager Private Banking

IJmuiden - Zaterdag 15 mei is 
van 9.00 tot 16.00 uur een gezel-
lige rommelmarkt op het Kenne-
merplein. Dit is de eerste van dit 
jaar. De volgende zullen zijn op 
5 juni, 3 en 31 juli, 28 augustus 
en 11 september zijn. Overtolli-
ge spullen verkopen? Huur een 
kraam. Meer informatie via de 
telefoonnummers 0255-533233 
of 06-10475023.

Rommelmarkt

World Servants 
Velsen maakt schoon
Velsen - Afgelopen zaterdag 
hebben de leden van World Ser-
vants Velsen, voor het eerst, een 
autowasactie gehouden. Deze 
actie werd gehouden op het Vel-
serduinplein in IJmuiden. Door 
onder andere de posters bij veel 
winkels op de Lange Nieuw-
straat, Albert-Heijn en Deka-
markten in IJmuiden werd een 
groot publiek bereikt.
Voor alle leden en vrijwilligers 
begon de dag om 08.00 uur met 
het opbouwen van een markt-
kraam, het inrichten van de ‘was-
straat’ en het klaarzetten van al-
le spullen. 
Bij de kraam konden mensen, 
buiten het betalen voor het au-
towassen, ook genieten van een 
gratis kopje koffie, thee of limo-
nade, foto’s van vorige projec-
ten en acties bekijken, informa-
tie krijgen en pepermunt kopen. 
Voor de kinderen stond er een 
brandweerauto waar ze een kijk-
je in mochten nemen
De autowasactie duurde van 
09.00 tot 17.00 uur. ,,Al vanaf 
09.00 uur stonden er klanten” 
verteld Lieke de Wilde. ,,Maar 
na 12.00 uur werd het pas echt 
druk. Soms stonden er zes auto’s 
tegelijk. Er zijn ook veel mensen 
die hun sleutels afgaven en als 
ze terug kwamen van de bood-
schappen stond hun glanzende 

voertuig weer gereed.”
,,Op deze dag zijn er 63 auto’s 
gewassen. De totale opbrengst 
van deze actie, pepermuntver-
koop en giften op deze dag is 
613,72 euro, waarvan 534,72 eu-
ro van de autowasactie. De ac-
tie werd mede mogelijk gemaakt 
door Snackbar Rocky, Velser-
duinplein 7 en Bart en Kees Kaas 
en Kip, die ons van een warme 
lunch hebben voorzien.”
De volgende actie is het fietsen 
van de Elfstedentocht op 23 mei. 
Hiervoor zoeken zij nog sponso-
ren! Zie ook www.worldservants-
velsen.nl

Modelspeedboten regatta
Spaarnwoude – In het Pink-
sterweekeinde, van zaterdag 22 
tot en met maandag 24 mei, or-
ganiseert de Kennemer Model-
boot Club een modelspeedboot 
regatta. 
Gevaren wordt met modelspeed-
boten, die radiografisch bestuur-
baar zijn. Ze zijn grotendeels door 
de deelnemers zelf gebouwd en 
kunnen snelheden halen van 60 
tot 100 kilometer per uur. 
Op maandag vindt de finale 
plaats. Er zijn al ruim 200 deel-
nemende boten, uit tien verschil-
lende landen afkomstig. Het be-

looft een leuk evenement te wor-
den, dat plaats gaat vinden bij 
de modelbootvijverde Ven, direct 
gelegen achter ReinUnie Velsen. 
Zie ook www.teammagic.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Rabobank Velsen en Omstreken
‘Je moet het beste
uit jezelf halen’
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseerde op 
maandag 10 mei namens de le-
denraad van de afdeling Particu-
lieren de afdelingsvergadering 
Particulieren. Frans Baud, voor-
zitter van de Raad van Commis-
sarissen was voorzitter van de 
vergadering. Op de bijeenkomst 
in de Stadsschouwburg Vel-
sen waren 182 aanwezigen. De 
vergadering kende een aantal 
agendapunten. Zo waren er 4 le-
den van de ledenraad aftredend 
én herbenoembaar. Met applaus 
stemde de vergadering in met de 
herbenoeming van mevrouw J.L. 
Zwart-van der Gaag en de heren 
G.E. Hartendorf, A.M. Hoender-
dos en F.J.S. Huijboom. Vervol-
gens deden de ledenraadsleden 
mevrouw M.K. Bogaards en de 
heer J.P. van Ikelen verslag van 
de activiteiten van de ledenraad. 
De aanwezige leden kregen 
daarmee een overzicht van wat 
de ledenraad namens hen heeft 
gedaan in 2009. Namens de di-
rectie, gaf de heer E.M. Abee, di-
recteur Particulieren een presen-
tatie over de afdeling Particulie-
ren. Hij stond stil bij belangrijke 
thema’s die spelen zoals bijvoor-
beeld de hoogte van de spaar-
rente. Met een uitgebreide uitleg, 
gaf hij de leden inzicht in de op-

bouw van het tarief. Ook vertelde 
hij over de nieuwe spaarvormen: 
,,De Rabobank heeft binnenkort 
nog maar twee spaarrekeningen. 
Ons huidige spaarassortiment 
ervaren klanten als ingewikkeld. 
Daarom kiest de Rabobank voor 
eenvoudige en transparante pro-
ducten.”
Na een korte pauze gaf mevrouw 
Erica Terpstra de presentatie ‘Al-
les is Topsport’. In haar presenta-
tie liet ze zien dat succesfactoren 
in politiek, sport en bedrijfsleven 
dezelfde zijn. Namelijk passie en 
excellent willen presteren. Ze in-
spireerde de aanwezigen met 
haar krachtige uitspraken, zoals 
‘je moet het beste uit je zelf ha-
len’, ‘het is niet genoeg om alleen 
te presteren, nee je moet willen 
excelleren. En dat kan ieder op 
zijn eigen niveau doen’. De le-
den toonden zich na afloop zeer 
enthousiast en een aantal wis-
selde ook nog een persoonlijke 
woordje met mevrouw Terpstra. 
De presentatie was een inspira-
tie voor een ieder.
Heeft u vragen over of aan de le-
denraad Particulieren? U kunt 
contact met ze opnemen via le-
denraad@velsen.rabobank.nl. 
Voor meer informatie kunt u ook 
terecht op www.rabobank.nl/vel-
sen.

Gosia loopt voor 
A Sister’s Hope 60 km
IJmuiden - Gosia uit IJmuiden 
gaat op 9 en 10 oktober mee-
doen aan de 60 kilometer lan-
ge wandeling A Sister’s Hope, 
waarbij geld wordt ingezameld 
voor meer en beter onderzoek 
naar borstkanker. Gosia is nog 
op zoek naar sponsors om haar 
doel te behalen, 1500 euro, maar 
liever nog flink wat meer.
Gosia is 51 en loopt dagelijks 
heel wat kilometers op haar werk 
als cateringmedewerker bij Al-
bron. Momenteel werkt zij in een 
bedrijfskantine in Amsterdam. 
Maar naast haar werk loopt zij 
bijna elke dag vele kilometers in 
de omgeving van IJmuiden. ,,Als 
je iemand heel snel ziet lopen, 
ben ik het waarschijnlijk,’’ zegt 
Gosia. ,,Ik loop in een pittig tem-
po.’’ Gosia wil met haar deelna-
me aan A Sister’s Hope vrouwen 
met borstkanker steunen. ,,Mijn 
eigen moeder heeft borstkan-
ker,’’ vertelt ze. ,,En ik heb ook 
collega’s met borstkanker. Een 
van hen wilde na de borstam-
putatie niet meer naar de sau-
na. Van een andere vrouw hoor-
de ik dat na de borstamputatie 
de relatie kapot ging. Borstkan-
ker is een ziekte die diep ingrijpt 

in het vrouwzijn. Als deze ziek-
te dit soort gevolgen heeft, krijg 
je als patiënt een dubbele klap. 
Daarom vind ik het heel belang-
rijk dat er meer en beter onder-
zoek wordt gedaan, zodat de 
ziekte in de toekomst kan wor-
den voorkomen.’’
Gosia liep ook in 2009 al mee. 
De wandeling gaat van Amers-
foort, via Hilversum naar Am-
sterdam. In Weesp wordt op een 
hockeyveld in eigen tenten over-
nacht. De wandeling eindigt in 
het Olympisch stadion in Am-
sterdam.
,,Vooral de eerste dag, 36 km, 
kost veel bloed, zweet en tra-
nen,’’ zegt Gosia. ,,Maar onder-
weg hebben we onderling veel 
steun aan elkaar.’’
Wie Gosia wil sponsoren kan een 
donatie overmaken aan Stichting 
A Sister’s Hope, rekeningnum-
mer 2947137 met vermelding van 
het deelnemersnummer van Go-
sia: 1489. Dat laatste is heel be-
langrijk, want dan kan Gosia in 
de gaten houden wanneer zij de 
1.500 euro heeft gehaald. Op de 
website www.asistershope.org 
is meer informatie te vinden. Of 
mail naar gosia@hccnet.nl.

Wopsie Topsie-kamp
Velsen - Al 53 jaar lang organi-
seert de Sportbond IJmuiden de 
Wopsie Topsie jeugdkampen en 
dit is dan ook een begrip in de 
regio. Ook dit jaar trekt Wopsie 
Topsie er weer op uit. Van 22 tot 
en met 24 mei wordt het Wopsie 
Topsie Pinksterkamp gehouden 
op camping de Houtrak in Half-
weg. Elk jaar staat het kamp in 
het teken van een bepaald the-
ma en dit jaar is dat ‘de Middel-
eeuwen’. Het belooft voor kinde-
ren dus weer een heel gezellig 
en leuk kamp te worden dit jaar. 
Met onder andere een speur-
tocht, een bonte avond, lekker 
eten, veel vrij spelen enzovoort, 
enzovoort.  En dat voor maar 35 
euro! Is uw eigen ridder of prin-
ses tussen de 7 en 12 jaar en 
vindt hij of zij het leuk om drie 
dagen met leeftijdgenootjes te 
spelen, te kletsen, te zingen en 
te slapen in een fraaie vierper-
soonstent? Dan is Wopsie Topsie 

echt iets voor hem of haar!  Er 
zijn nog plaatsen beschikbaar en 
inschrijven kan bij Wilma van der 
Lugt, Petteveltlaan 5 in IJmui-
den, telefoon 0255-513606 na 
18.00 uur of bij Daphne Philippo, 
Boltjak 3 in Velserbroek, telefoon 
023-5388730. Zie ook www.wop-
sietopsie.nl. 

Velsen - Mensen met een in-
komen op het minimum niveau 
kunnen in aanmerking komen 
voor een tegemoetkoming voor 
deelname aan sociaal culture-
le activiteiten. Daarbij kan bij-
voorbeeld worden gedacht aan 
het lidmaatschap van een sport-
club of een andere vereniging. 
Ook voor een dagje uit, een be-
zoek aan een museum, of het 
volgen van een cursus kan een 
tegemoetkoming worden verkre-
gen. Zoals te lezen was in het ar-
tikel ‘Kinderen doen mee’, stelt 
de gemeente extra geld beschik-
baar voor deze tegemoetkoming. 
De gemaakte kosten moeten wel 
aangetoond kunnen worden met 
bonnetjes en/of entreekaart-
jes. Mensen van 65 jaar of ouder 
hoeven de kosten niet aan te to-
nen. De Formulierenbrigade Vel-
sen 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 formulierenbriga-
develsen@madi-mk.nl. 

Bijdrage aan 
sportclub of 
dagje uit

Velsen - Wilt u in een rustig tem-
po kennismaken met internet of 
e-mail? Dan kunt u zich aanmel-
den voor een workshop in de bi-
bliotheek. Tijdens de workshop 
Internet wordt in twee ochten-
den uitgelegd waar en hoe be-
trouwbare informatie te vinden 
is op internet. Tijdens de work-
shop e-mail wordt in twee och-
tenden een e-mailadres aange-
maakt bij g-mail en leert men e-
mails versturen. Beide workshop 
zijn in de Centrale Bibliotheek 
in IJmuiden op twee maandag-
ochtenden en kosten 7,50 euro 
voor leden of 10 euro voor niet-
leden. Inschrijven bij de service-
balie in de bibliotheek of bellen 
met 0255-525353. Er wordt con-
tact opgenomen wanneer u deel 
kunt nemen aan de workshop. 
Tijdens de zomermaanden zijn 
geen workshops. In september 
vinden de eerste cursussen weer 
plaats. Kijk ook eens op www.bi-
bliotheekvelsen.nl.

Workshops
internet

Eric Koller met try outs 
‘Bull!’ in Witte Theater 
IJmuiden - Woensdag 12 en 
donderdag 13 mei staat Eric Kol-
ler op de planken van het Witte 
Theater, Kanaalstraat 25.
Na de overweldigende succes-
sen van zijn shows ‘Fool Koller’, 
‘Hippopotomonstrosesquipeda-
liofobie (angst voor lange woor-
den)’ en zijn optredens op het 
Edinburg Fringe Festival 2008 
komt Koller terug met try-outs 
voor zijn nieuwe voorstelling. 
Daar waar nú nog even de gro-
te vraag blijft met welke creatie 
hij ditmaal ten tonele verschijnt, 

imponeerde hij voorheen zijn pu-
bliek al met een spetterend wa-
terballet en een ingenieus pijl-
tjesorgel. Koller heeft een the-
atervorm ontwikkeld die niet in 
het woordenboek voorkomt. Kol-
ler is vooral Koller. Een eigen stijl, 
een eigen vorm, een eigen merk.
Het is cabaret, maar toch ook 
weer niet. Het bevat mime, maar 
het is veel meer. Het is om te la-
chen, maar het ontroert ook. Het 
is absurdistisch, hilarisch, dra-
matisch, totaal toneel, maar ook.
Zie ook www.erickoler.nl

IJmuiden - Zat van haar gezapi-
ge leventje als MS-patiënt, zocht 
Tine Leewens wat meer uitda-
ging. En dus reed ze op haar 
scootmobiel naar Lourdes in 
Zuid-Frankrijk. Onderweg maak-
te ze meer mee dan haar lief 
was; zo viel haar wagen om en 
belandde in een modderstroom. 
Maar bereikte ze Lourdes? Ti-
ne deelt haar avonturen op don-
derdagavond 27 mei, Bibliotheek 
Velserbroek vanaf 20.00 uur. 

Lezing Tine 
Leewens
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Groos snel in regen
IJmuiden - Na de pech in Le-
lystad, een vastloper in de eer-
ste race moest Don Groos van de 
laatste plaats in de tweede race 
starten. Een derde plaats was het 
hoogst haalbare na een knappe 
inhaal race. En over de twee ra-
ces totaal een zevende plaats.
Hij kon nog wel drie keer de 
snelste trainings tijd en een 
baan record bij schrijven. Af-
gelopen weekend werd de der-
de NK verreden op Texel en de 
deelnemers moesten op regen 
banden alles afwerken. Op een 
klets natte baan werd wederom 
in alle trainingen de snelste tijd 
op de klokken gezet dus hij ging 

van pole van start. Heel behoed-
zaam moest er gas gegeven wor-
den om niet te vallen en metertje 
voor metertje liep hij weg van de 
concurrentie. De nummers twee 
en drie bleven gespaard maar 
de rest van het deelnemers veld 
ging op een ronde of meer.
Don had in 2009 al bewezen erg 
sterk in de regen te zijn bij een 
wedstrijd in duitsland om het Ne-
derlands kampioenschap waar 
hij ook de volle winst pakte.
Ook nu had hij de volle winst, 
goed voor vijftig punten en met 
een voorsprong van tien punten 
op de tweede man gaan ze over 
twee weken naar Staphorst.

Woede, ongeloof en een verdrie-
tig gevoel streden om voorrang 
toen ik afgelopen zondagavond, 
op moederdag, mijn moeder-
dagcadeau even onder het raam 
bij de voordeur van  mijn moe-
der aan de Merwedestraat zet-
te. Ik pakte de auto verder uit 
en twee minuten later waren ze 
verdwenen. In welke wereld le-
ven we dat je dit niet gewoon 
even buiten kunt laten staan?
In het plastic tasje zaten twee 
blauwe mini hortensia’s en drie 
oranje gerbera’s. Ze waren een 
cadeau voor mijn moeder van 78 
jaar.  Mijn moeder was er hele-

maal ontdaan over en verdrie-
tig van.
ik doe een dringend beroep op 
de ontvanger/wegnemer (dief?) 
om de plantjes terug te brengen 
en ons vertrouwen in de mens-
heid enigzins te herstellen. Mis-
schien dat de dief voldoende 
eergevoel in zijn lijf heeft om de 
spulletjes terug te brengen. De 
ontvangende persoon zal toch 
niet blij kunnen zijn met gesto-
len waar? 

Marianne Grootveld,  
mariannebcn@yahoo.es of 
0255-577140 na 18.00 uur

Ingezonden brief

Alarminstallatie
voor Bunker Museum
IJmuiden - Het bunkermuse-
um is onlangs voorzien van een 
alarminstallatie. Door de firma 
EBC, die de installatie heeft ge-
sponsord, zijn alle bunkers voor-
zien van contacten, sensoren 
enzovoort. De installatie heeft 
de op één na hoogste classifi-
catie, de beveiliging is dus nets 
iets minder zwaar dan bij de Ne-
derlandse Bank. De installatie is 
aangesloten op de alarmcentra-
le van Securitas, die hier dit ge-
heel kosteloos op zich heeft ge-

nomen. Bij een alarmmelding 
zullen dus direct de beveiliging 
en politie gealarmeerd worden. 
Niet alleen wordt er gebruik ge-
maakt van deze moderne tech-
nieken, ook zal op het museum-
terrein regelmatig gesurveilleerd 
worden door Securitas.
Door deze voorzieningen is het 
bunkermuseum weer een stap 
verder in de ontwikkeling naar 
een professioneel museum. Uit-
breiden en vernieuwen van col-
lectie is hierdoor mogelijk. 

Jeugdopleiding DCIJ 
werpt zijn vruchten af
IJmuiden - Het jeugdbeleid dat 
bij Damclub IJmuiden is ingezet, 
begint resultaten te tonen. Van 
de junioren tot de welpen spe-
len de jeugdspelers een belang-
rijke rol in de strijd om het kamp. 
van Nederland. 
Maar ook in de onderlinge com-
petitie, waar de jeugd de laatste 
jaren gelanceerd wordt, gaat het 
crescendo met de resultaten. 
Berrie Bottelier (foto) speelde 
tegen Dana van der Wiele. De 
overwinning ging naar Bottelier 
die over nog wat meer ervaring 
beschikte dan de 11-jarige Van 
der Wiele. 
Stella van Buuren is een talent 
waar DCIJ hoge verwachtingen 
van heeft. De 13-jarige Van Buu-
ren maakt een ontwikkeling door 
die hoopgevend is voor de toe-
komst. Tegen Piet Kok, een routi-
nier die als geen ander het klap-
pen van de zweep kent, zette Van 
Buuren een mooie veelbelovende 
aanval in. Met sterk verdedigen 
slaagde Kok erin om Van Buu-
ren van de winst af te houden en 
tot een deling van de punten te 
komen. Nicole Schouten vervult 
een belangrijke rol in de begelei-
ding en training van jonge dam-
mertjes. Maar na enige tijd moet 

zij ervaren dat zij door de jonge 
spelers overvleugeld wordt. Rick 
Hartman liet er geen twijfel over 
bestaan dat hij tegen Schouten 
de sterkste was. In het midden-
spel veroverde hij een schijf en 
hoewel Schouten nog over de 
nodige compensatie beschikte 
maakte Hartman op niet mis te 
verstane wijze een einde aan de 
partij. Jan Apeldoorn en Jacqe-
line Schouten deelden de pun-
ten. Na een veelbelovende ope-
ning verbrak Apeldoorn de inte-
ressante stand en richtte vervol-
gens een verdediging in die voor 
Schouten onneembaar bleek. 
Remise was hier het resultaat. 
Cees van der Vlis plaatst zich elk 
jaar voor het eerste tiental. Ook 
nu weer schakelde hij een naas-
te concurrent uit. Koop de Vries 
kreeg geen schijn van kans te-
gen een sterk spelende Van der 
Vlis. Vooral tegen het positiespel 
bleek De Vries niet opgewas-
sen. Paul Smit schuwt geen en-
kel systeem. In elke partij gaat 
hij vol voor de winst. Tegen Jack 
van Buuren een hachelijke on-
derneming. Smit werd in een ui-
terst gecompliceerde stand ver-
rast met een damzet. Van Buuren 
maakte het daarna bekwaam af.

Velsen-Nood - Vanaf maandag 
17 mei tot en met maandag 7 ju-
ni kan men zich weer inschrijven 
voor de avondvierdaagse in Vel-
sen-Noord, die dit jaar gehouden 
wordt van maandag 7 juni tot en 
met donderdag 10 juni. Inschrij-
ven kan iedere werkdag van 9.00 
tot 17.30 uur bij de receptie van 
buurtcentrum De Mel, Wijker-
meerweg 1. Ook kan men bij het 
buurtcentrum consumptiebon-
nen kopen. Voor meer informa-
tie: Lydia Moreira, telefoon 0251-
210050 of Lydia@demel.nl.

Vierdaagse 
Velsen-Noord

IJmuiden - Maandag 17 mei-
wordt er bij de Postzegelvereni-
ging IJmuiden een veiling ge-
houden waarbij circa 85 zeer 
verschillende (postzegel)kavels 
onder de hamer komen. Vooraf-
gaande aan de veiling kan men 
vanaf 19.00 uur de kavels bekij-
ken. De veiling wordt gehouden 
in de zaal van de Adelbertus-
kerk, ingang Sparrenstraat 46. 
Meer informatie: 06-41804330 of 
h.c.denduijn@orange.nl.

Postzegelveiling

Regio - Vorige week woensdag-
avond kreeg de politie een mel-
ding van een aanrijding tussen 
een fietsster en een personenau-
to op de Julianaweg in Wijk aan 
Zee. De automobilist, een 20-ja-
rige man uit Zuid-Scharwoude, 
vertelde de agenten dat hij bij 
een inhaalmanoeuvre moest uit-
wijken. De auto die hij wilde in-
halen week uit naar links waar-
na de 20-jarige man de controle 
over zijn auto verloor en op het 
fietspad terecht kwam. De fiets-
ster, een 17-jarige IJmuidense, 
reed op dat moment op het fiets-
pad richting Zeecroft en klapte 
op de achterkant van de auto. Zij 
liep hierbij hoofdletsel op en is 
voor behandeling vervoerd naar 
een ziekenhuis. De automobilist 
is als verdachte gehoord. Zijn rij-
bewijs wordt ingevorderd. 

IJmuidense
gewond

Velsen - De gemeenteraadsle-
den Roberto Cruz Linde (PvdA), 
Marc Hillebrink (Groen Links) 
en Frits Vrijhof gaan deze week 
in Velsen Centraal met elkaar in 
discussie over het nieuwe col-
lege en het collegeprogramma. 
Grote zorgen bestaan er over de 
bezuinigingen, die de rijksover-
heid de gemeenten gaat opleg-
gen. Tot verrassing van velen be-
dankte Karel Ockeloen voor de 
door zijn partij aangeboden wet-
houderspost. Hij was de afgelo-
pen raadsperiode voor zijn partij 
de wethouder van financiën. Ve-
le motieven om op de valreep af 
te zien van zijn uitverkiezing pas-
seren in dit gesprek. 

Velsen 
Centraal

IJmuiden - Zondag 16 mei om  
17.00 uur spelen de Linke Binke 
in het Witte Theater.  Oude liefde 
roest niet. Willem Visser op bas 
en zang, Burt v.d. Meij op drums 
en percussie, Paul Freid en Hans 
‘Ollie’ Oldenburg op gitaar en 
zang, hebben elkaar weer ge-
vonden. Een muzikaal reisje te-
rug in de tijd, zo zou je in het kort 
het repertoire van de Linke Bin-
ke kunnen omschrijven. Ze spe-
len oude filmsongs zoals bijvoor-
beeld Evening in Roma van De-
an Martin tot vrolijke dansbare 
nummers met een hoog meezing 
gehalte uit midden jaren seven-
ties tot de bekende rock and roll 

klassiekers. De Linke Binke spe-
len al deze nummers op een ei-
genzinnige wijze met een knip-
oog naar een nostalgisch sfeer-
tje. Een optreden waar het pu-
bliek bij betrokken wordt en na 
uit hun dak te zijn gegaan met 
een glimlach weer huiswaarts 
keert. 
De Linke Binke zijn de link tus-
sen het leeftijdsoverschrijdende 
en het drempelverlagende. Mu-
ziek maken, het beleven en ge-
nieten ervan is wederzijds en 
tijdloos. Het is dan ook link om 
een optreden van deze gelouter-
de muzikale binke mee te ma-
ken.

Foyerconcert met Linke 
Binke in Witte Theater 

Fancy fair IJmondtrekkers
IJmuiden - Op zaterdag 29 mei 
organiseert Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers een fancy fair en 
kinderkermis op het terrein ach-
ter de tennisbanen aan de Hee-
renduinweg. Daarbij bieden zij 
de mogelijkheid een kraam of 
tafel te huren voor slechts 10 eu-
ro. Borg is 10 euro. Een uur voor 
aanvang van de fancy fair kan 
de kraam worden ingericht. Mail 
naar ijmondtrekkers@live.nl of 
bel met Saskia de Haan via 023-
5375658.
Behalve kraampjes met allerlei 
spullen zal ook een kinderkermis 
georganiseerd worden. Zij kun-
nen diverse spellen doen vol-
gens een strippenkaart. Natuur-
lijk worden er broodjes gebak-
ken, maar ook komt onder ande-

re de kampkapper langs en kun-
nen kinderen geschminkt wor-
den. Op het terrein komt ook een 
springkussen te staan.
Voor alle ouders en volwasse-
nen wordt een restaurant inge-
richt, het rad van avontuur ge-
speeld en bingorondes georga-
niseerd. Kortom: Voor elke leef-
tijd is er genoeg te doen op 29 
mei. Van 12 tot 16 uur bent u van 
harte welkom aan de Heeren-
duinweg. In 2010 bestaat Scou-
ting Nederland 100 jaar en dat 
wordt gevierd met een groot na-
tionaal kamp in Roermond eind 
juli. De opbrengst van deze fancy 
fair en kinderkermis zal ten goe-
de komen aan de zomerkamppot 
van Scoutinggroep de IJmond-
trekkers.
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Velsen loopt warm voor 
Samenloop voor Hoop
Velsen - Samenloop voor Hoop, 
is op 29 en 30 mei op het Suomi-
terrein in Santpoort-Noord. Het 
evenement duurt van 15.00 tot 
15.00 uur, waarbij lopers in team-
verband en op avondvierdaagse 
tempo samen 24 uur gaan lopen 
voor het goede doel. Doel is het 
inzamelen van geld voor kanker-
onderzoek, het in het zonnetje 
zetten van (ex)kankerpatiënten 
en informatie verstrekken over 
kanker. Inmiddels hebben zich 
al 32 teams aangemeld en meer 
dan 100 sponsors.
Een hoogtepunt van SamenLoop 
voor Hoop is de indrukwekken-
de Kaarsenceremonie om 23.00 
uur. Iedereen kan een Kaars van 
Hoop opdragen aan iemand die 
kanker heeft of heeft gehad.
Verder zijn er overal voorberei-
dingen, bijvoorbeeld in de Zee-
wijkpassage in IJmuiden, waar 
tijdens het evenement allerlei 
winkeliers diensten en produc-
ten aanbieden waarvan de op-
brengst ten goede zal komen 
aan de Samenloop. De Bosbeek-
school in Santpoort-Noord gaat 
met alle klassen kaarsenzakken 
versieren voor de kaarsencere-
monie. Het team van de Hard-
draverijvereniging zal deze week 
de 3000 euro sponsorgeld al ha-
len. 
Burgemeester Weerwind, die zelf 
ook een aantal uren mee gaat lo-
pen, geeft op 29 mei het start-
schot. In de grote tent  zal het 
podium 24 uur lang bezet wor-
den door allerlei artiesten, waar-
onder  Alderliefste, Full Count, 
zanger Arjan Hilbers, Stijl Ach-
terover en M.I.S. Zangeres San-
ne (vroeger in X6) zal de kaar-
senceremonie muzikaal vormge-
ven. 
Zondag begint om 7.00 uur de 
warming-up door Brenda Calf. 
Na het ontbijt zal Obelisk zingen, 
gevolgd door streetdance en 
zumba. Daarna zal Shantykoor ’t 
Staende Tuygh zijn opwachting 
maken. En Dennis Sintenie, die 
met zijn bedrijf 4-All-Events de 
hele productie voor zijn rekening 
neemt, sluit het evenement mu-

zikaal gezien af. Om 13.30 uur zal 
de notaris de hoofdprijzen trek-
ken voor de loterij waarvan alle 
2500 loten al verkocht zijn. Er is 
een rad van avontuur met Guus 
Hermans. 
Ondertussen gaat het wandelen 
en hardlopen op de baan door. 
Suomi doet mee met verschillen-
de teams. Het Ultra Hoop Team 
met Rob van Tol & Carel Schra-
ma gaat zelfs 24 uur met twee 
man lopen. 
Verder is er een grote braderie, 
omdat alle teams ook een kraam 
voor hun rekening nemen: aller-
lei spelletjes en activiteiten wor-
den georganiseerd en er worden 
allerlei al dan niet zelfgemaak-
te waren verkocht. Er zijn clinics 
en er is toneel. Er is ‘een eet-
plein’ voor het goede doel: met 
vis van Louw Post, hamburgers 
en saté van de barbecue, lente-
soep van Dick Reus, fruit van Bol 
en broodjes beenham van Van 
Haaster. Op zaterdagavond is er 
een wijnproeverij. Koffie, thee en 
diverse versnaperingen zijn 24 
uur lang te verkrijgen bij Didi-
mo die de Suomi-kantine het he-
le evenement lang open zal hou-
den.
Natuurlijk worden ook de kinde-
ren niet vergeten. Er is het hele 
weekend een springkussen, er 
zijn kinderactiviteiten op de kra-
men van de teams, er is een kin-
derdisco met aansluitend een 
speciaal rad van fortuin en er 
kan op zondag paardje worden 
gereden.
Een ander mooi initiatief is de 
ballonnenactie van Heidi. Tijdens 
het weekend is het mogelijk bij 
haar een ballon gevuld met heli-
um te kopen, die na de slotronde 
wordt losgelaten. Dit gebeurt na 
het overhandigen van de cheque 
met de opbrengst van Samen-
loop voor Hoop aan Rina Noor-
lander, coördinatrice Samenloop 
voor KWF Kankerbestrijding. 
Aanmelden via de site www.sa-
menloopvoorhoop.nl/velsen kan 
nog steeds. Hier vindt men ook 
het programma en de actuele 
stand van zaken.  

Zuid, Boezemkade 11 Spaarn-
dam. Vanaf 20.00 uur. Zie ook 
www.fort-zuid.nl. Toegang gra-
tis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: La Primavera. Aan-
vang 20.30 uur.
Opening seizoen Openlucht-
theater Caprera door Laura Fy-
gi. Aanvang 20.30 uur. Zie ook 
www.openluchttheaterbloemen-
daal.nl. 
Bluestrain to Thalia in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Haarlem Reggae Movement pre-
senteert Strawl & Out of Many. 
21.00 uur. Toegang 8,-. Dom-
melsch zaal: 80’s Verantwoord. 
Van 21.00 tot 03.00 uur. Toegang 
12,50 vanaf 21 jaar. Café: Sto-
kers. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Van 24.00 tot 03.00 uur Haarlem 
Reggae Movement Afterparty. 
Toegang gratis.

Zondag 16 mei
Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Open 7 x 7 Toernooi bij IJVV 
Stormvogels op Sportpark Zee-
wijk. Aanvang 10.30 uur.
Lezing door dr. Gürkan Celikin 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur. 
Toegang gratis.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Rondje Vogelmeer. Vertrek 11.00 
uur bij informatiebord parkeer-
plaats Parnassia. Om 11.00 uur 
Natuur en histoie op Hageveld 
in Heemstede. Vertrek 11.00 uur 
vanaf parkeerplaats hoofdin-
gang van de school.
Concert Big Band en Soli om 
12.00 uur in het Soligebouw 
Santpoort-Noord.
Vertelvoorstelling ‘Slag is ziek’ 
in het Pieter Vermeulen Muse-
um, Driehuizerkerkweg in Drie-
huis. Aanvang 13.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Klezmerorkest Di Gojim. Aan-
vang 15.00 uur.
Optreden theateropleiding en 
muziekgroep Nova College van 
15.00 tot 18.00 uur in Fort Zuid, 
Boezemkade 11 in Spaarndam. 
Zie ook www.fort-zuid.nl.
Oecumenische kerkdienst in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof 30 
in IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Pianorecital Anna Yevdokimo-
va in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-N. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Linke 
Binke. Aanvang 16.30 uur. Toe-
gang gratis.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 17.0 
uur.

Maandag 17 mei

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.

Inloop borstkankervereniging 
in het Adamas inloophuis in 
Nieuw Vennep vanaf 13.30 uur. 
Aanmelden via mail@adamasin-
loophuis.nl of 0252-680233.
Poszegelveiling in de zaal van 
de Adelbertuskerk, ingang Spar-
renstraat 46 in IJmuiden. Van-
af 19.00 uur kan men de kavels 
bekijken.
Supportersavond Telstar in 
het Tata Steel Stadion in Velsen-
Zuid. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 18 mei
 

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Informatieavond voor ou-
ders van kinderen met astma in 
KG locatie zuid, 19.30 uur. Aan-
melden: info@kg.nl of 023-
5453138/4138.
Informatieavond over drugs-
verslaving bij de Brijder Stich-
ting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info 
en aanmelding: 023-5307400.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The hurt locker’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 19 mei

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Nachtegalenexcursie in de Am-
sterdamse Waterleidingdui-
nen. Vertrek 20.00 uur bij in-
gang Zandvoortselaan, tussen 
Zandvoort en Bentveld. Toegang 
skaart verplicht. Kijker meene-
men.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Liberg met ‘De Negende’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Het Volksoperahuis 
met De Heilsoldaat: Een Miss-
verkiezing. 

Donderdag 20 mei

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Informatiestand voor slecht-
zienden in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp, 09.00-12.30 
uur. Info: 023-8908360.
MS-inloopuur in het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp, 10.00-
11.30 uur. Info: 023-8908360.
‘Bijna zomerworkshop’ bij On-
der de Platanen in Velsen-Zuid. 
Van 10.30 tot 15.00 uur.
Interland Egypte-Canada 
bij IJVV Stormvogels. Aanvang 
18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Un Prophète’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Shantel en Bucovi-
na Club Orkestar. Aanvang 21.00 
uur. Toegang 16,-. Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie en Co. 24.00 
tot 04.00 uur. Toegang 5,-. Café: 
Steed. 22.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 13 mei

Hemelvaartdag
Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Eric Koller met 
‘Bull!’ (try outs). Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Johnny Dowd. 20.30 uur. 
Toegang 15,-. 24.00-04.00 uur: 
LOS!. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Gratis voor studenten. Café: Af-
tershow Johnny Dowd: Mr. A. 
Balladeer. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 14 mei
Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Stadsschouwburg Velsen: 
Theaterconcert ‘In the Name of 
U2’. Aanvang 20.15 uur.
Liederen en aria’s in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-N. Aanvang 20.15 uur. 
Toegang gratis. Bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The hurt locker’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: New Cool Collecti-
ve Big Band. 21.00 uur. Toegang 
15-. Kleine zaal: Rigby. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Café: Woost. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 15 mei

Hemelvaart/Pinkster expo-
sitie op Museumboerderij Jan 
Makkes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Tel: 023-5376227.
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein in IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.
Waterloo Toernooi in Driehuis. 
Aanvang 10.00 uur. Om 15.30 uu 
zorgt een zanger voor de muzi-
kale afsluiting.
Zomerfeest in de Cronjé! Van-
af 10.00 uur kramen en diverse 
activiteiten. Na 16.00 uur swin-
gende Zuid-Amerikaanse mu-
ziek. Veel winkels tot 22.00 uur 
open. Speciale aanbiedingen 
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Lunchconcert in de Gr. of St. 
Bavokerk Haarlem. Vrouwen-
koor Elisabeth Bas. Van 13.15 
tot 13.45 uur.
Bluesband De Zaak in Fort-

Wat is
er te 
doen

Jiddische volksmuziek
Klezmerorkest Di Gojim 
in het Thalia Theater
IJmuiden - Balkan turbobrass, 
Jiddische muziek, circusmuziek 
en zigeunerhoogstandjes. Zes 
virtuozen op ruim dertig instru-
menten. 
Dat is Di Gojim, Neerlands meest 
bekende klezmerband met Frie-
se wortels. In een handomdraai 
kan Di Gojim van strijkensemble 
en blaasorkest veranderen naar 
zangkoor en slagwerkgroep. 
De voorstellingen van de groep 
staan vol van de theatrale, muzi-
kale en visuele vondsten.
Di Gojim speelt van New York tot 

Budapest wereldmuziek van gro-
te klasse. Virtuoos plukken, bla-
zen, strijken, tokkelen en slaan 
de zes muzikanten al zo’n 20 jaar 
op meer dan 30 instrumenten. 
Op zondag 16 mei (15.00 uur) 
spelen ze in het Thalia Theater 
aan de Breesaapstraat 52 hun 
nieuwste voorstelling ‘Roots’.
De toegang bedraagt 23,75 eu-
ro, dit is inclusief pauzedrankje 
en garderobe.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.
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Opening Plein 1945
Burgemeester Weerwind heeft op woensdag 5 mei samen met een groep atleten van 
atletiekvereniging AV Suomi officieel het Plein 1945 in gebruik genomen. Hij deed dit 
door het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Met dit gebaar werd tevens het startsein 
gegeven voor de festiviteiten van 65 jaar bevrijding dat door het comité 4 en 5 mei 
werd georganiseerd. Op de foto staat burgemeester Weerwind met John van Vliet van 
atletiekvereniging AV Suomi. (foto: Reinder Weidijk)

Gemeente Velsen bestrijdt 
Bastaardsatijnvlinder
Op maandag 10 en dinsdag 11 mei 2010 heeft de gemeente Velsen langs de strand-
strook de nesten van de Bastaardsatijnvlinder verwijderd. De reden hiervoor is dat 
bij het in contact komen met deze nesten er bij mensen huisirritatie kan optreden. 
Als een boom last heeft van de Bastaardsatijnvlinder wordt hij kaalgevreten. Voor-
al de zomereik, meidoorn, duindoorn, berk, iep en vruchtbomen zijn gevoelig voor 
deze nachtvlinder. Bij een plaag kunnen rupsen ook andere bomen en struiken be-
zetten.

Stadhuis aantal dagen dicht
In mei zijn er verschillende feestdagen. Het stadhuis is dan een aantal dagen ge-
sloten.

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei Verplichte vrije dag
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

Winkelen op zondag
De gemeenteraad van Velsen heeft de 
nieuwe verordening winkeltijden 2010 
vastgesteld. In deze verordening  zijn de 
mogelijkheden voor winkels om op zon-
dag open te gaan verruimd. Vanaf 7 mei 
mogen de winkels in heel Velsen op alle 
zondagen open gaan. Dat betekent overi-
gens niet dat per definitie ook elke zon-
dag alle winkels open zullen zijn. Het is 
aan de individuele winkelier zelf om te be-
palen of zij van deze mogelijkheid gebruik 
wil maken.

De wethouder Wmo, Wim Westerman, hecht grote waarde aan de inbreng van de 
Wmo-raad. Ambtenaren proberen zich zo veel mogelijk te verplaatsen in de verschil-
lende doelgroepen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De leden van de 
Wmo-raad zijn zelf ervaringsdeskundige. Dat is een pluspunt, zeker wanneer het gaat 
om de advieserende rol van de Wmo-raad bij nieuw beleid, maar ook bij het aan de bel 
trekken wanneer bestaand beleid onvoldoende werkt. 

Wmo-raad zoekt nieuwe leden

  De WMO-raad van de gemeente Velsen is op zoek naar:

• een nieuw lid namens de WMO doelgroep mantelzorgers

• een nieuw lid namens de WMO doelgroep mensen 
met een verstandelijke beperking

De WMO-raad bestaat sinds 2007 en is een adviesorgaan voor het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd ad-
vies op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

De leden zijn geen belangenbehartigers maar adviseren vanuit hun eigen erva-
ringsdeskundigheid. Zij vergaderen eenmaal per maand op een donderdagmid-
dag.

De achtergrond van de leden is divers: gehandicapten, ouderen, dak- en thuislo-
zen, mensen met een psychische of psychosociale beperking, verslavingsproble-
men, en dus mantelzorgers en mensen met een verstandelijke beperking.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Bel (0255–548522) of mail (wmo-
raad@welzijnvelsen.nl) naar het Secretariaat van de WMO-raad Velsen.
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faciliteert en verzorgt de begeleiding van de ondernemer. 
De openingstijden van het Ondernemersloket zijn: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 
14.00 uur.
E-mail: ondernemersloket@velsen.nl en telefoon- 
nummer: (0255) 56 74 36.

RAADSPLEIN 20 MEI 2010 

Donderdag 20 mei 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945. 

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur 
Raadzaal 

Punt Onderwerp 
1 Opening 
2R Vaststellen: 
 - notulen raadsvergadering 22 april 2010 
 - besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2010 
3R Afhandelen: 
Lijst van aan de raad gerichte brieven 
 Besluitvorming 
4R Vaststelling van de gewijzigde Algemene 

Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009 
5R Vaststelling verordeningen IOAW en IOAZ 
6R Verordening Wet Inburgering 2010 
7R Tijdelijk in gebruik geven groen en tijdelijk 

onttrekken gedeelte (caravan)parkeerterrein aan 
de Hofgeesterweg te Velserbroek 

8R Verordening op de heffing en invordering 
woonwagenrechten 2010 

 Sluiting 

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk. 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is 
ingeleverd - dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, - 

NIEUWE OPENINGSTIJDEN VAN HET 
BOUWLOKET

Per 1 mei 2010 verbetert de gemeente Velsen haar 
dienstverlening aan het bouwloket. De openingstijden 
van het loket worden verruimd. De nieuwe openings-
tijden zijn op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
bouwaanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 
bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet 
u een afspraak maken met één van de vakspecialisten.
Voor het maken van een afspraak met een vakspecialist 
kunt u bellen met nummer (0255) 56 72 00.

Het voordeel voor de inwoners van Velsen is dat zij niet 
meer gebonden zijn aan de ochtendopenstelling, maar 
de hele dag terecht kunnen aan het bouwloket.

Ondernemers kunnen ook terecht bij het Ondernemers-
loket. Hier wordt algemene informatie over wetgeving, 
beleid en procedures verstrekt. Het Ondernemersloket 

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

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum 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 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 
bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet 
u een afspraak maken met één van de vakspecialisten.

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 het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 

door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woens-
dag van 09.00 tot 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 straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, 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.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
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)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
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:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-

beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein 
te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan de 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
De raadsvergadering  wordt vanaf 19.30 uur live uitgezonden 
op de lokale zender Seaport TV. 
Op de website en bij de receptie treft u een Greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail. 

ONHERROEPELIJK - BESTEMMINGSPLAN 
"Oud IJmuiden West" 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening bekend, dat het op 13 november 
2008 door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Oud 
IJmuiden West" onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan omvat het westelijke deel van de 
wijk Oud-IJmuiden. Het bestemmingsplan voorziet in 
de transformatie van een verouderd bedrijventerrein 
naar een aantrekkelijke buurt waar wonen, werken en 
recreëren samen gaan. Het bestemmingsplan maakt 
het mogelijk dat aan het gebied in totaal 200 woningen 
worden toegevoegd en dat circa 146 bestaande woningen 
worden vervangen door nieuwe woningen. 
  
De Raad van State heeft op 28 april 2010 uitspraak gedaan 
en alle bezwaren tegen het plan ongegrond verklaard. 
Het plan is hiermee volledig in stand gebleven en 
onherroepelijk geworden. 
  
Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie van 
bouwtoezicht, Dudokplein 1, op werkdagen van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Aangezien het plan onherroepelijk is bestaat geen 
mogelijkheid tot het indienen van een reactie. 

KAPVERGUNNINGEN 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend: 

straat en huisnummer aantal en soort 
Velserbeek ong. 1 abeel
(boom in park Velserbeek mag worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)             
 
De dagtekening van deze kapvergunning is 11 mei 2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met het 
meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 567 575.

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-90-2010   Vleetstraat 4 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning  met een 
dakopbouw 

BP-91-2010   Middenduinerweg 73 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning 

BP-92-2010   Waterloolaan 1 te Driehuis NH; 
het plaatsen van een ondergronds  

waterreservoir 
BP-93-2010   Valeriuslaan 8 te Driehuis NH; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw 

BP-94-2010   Kromhoutstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een artistieke keermuur 

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

BOUWAANVRAAG  FASE 2 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
B2-2-2010 Kotterkade 4 te IJmuiden; het oprichten 

van een overslaghal 

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

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-108-2010 Valeriuslaan 86 te Driehuis NH; het 

gewijzigd uitvoeren van BP-328-2007 
(het veranderen en vergroten van een 
bovenwoning met een dakopbouw) 

BL-109-2010  Nachtegaallaan 12 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-110-2010 Lepelblad 48 te Velserbroek; het oprichten 
van een berging 

BL-111-2010  Anemonenstraat 15 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (achtergevel) 

BL-112-2010  Cypressenstraat 26 te IJmuiden; het 
oprichten van een berging 

BL-113-2010  Rijksweg 501 te  Velserbroek; het plaatsen 
van 2 verwijsborden 

BL-114-2010  Velserduinweg 135 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-115-2010  Hoofdstraat 45 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde) 

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen: 
BL-29-2010 Kennemergaardeweg 3 te Santpoort-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 

BL-67-2010 Trompstraat 182 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en het oprichten van 
een berging 

BL-77-2010 Wijnoldy Daniëlslaan 21 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 

BL-96-2010 Platanenstraat 17 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

BL-98-2010 Louise de Colignylaan 44 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel) 

BP-225-2009 Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; het 
verlengen van een tijdelijke bouw-
vergunning (BP-443-2002; het veranderen 
en vergroten van een dagverblijf (fase 2)) 

BP-28-2010 Verbindingsstraat 18 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning 

BP-70-2010 Linie 5  te Velserbroek; het plaatsen van 
een overkapping 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 17 mei t/m 25 juni 2010. 
Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. De naar voren 
gebrachte zienswijzen zullen bij de beoordeling van de 
aanvragen betrokken worden. Uw zienswijze dient voor-
zien te zijn van uw naam en adres, de datum, het 
besluit waarop zienswijze betrekking heeft en de redenen 
van uw zienswijzen. 

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels, het is wenselijk mede-
werking te  verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing, de stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van: 17 mei 
t/m 28 mei 2010 ter inzage. 
BL-55-2010 Roos en Beeklaan 87 te Santpoort-

Noord; het oprichten van een garage 
BP-33-2010 Havenkade 33 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
dakopbouw 

BP-55-2010 Groeneweg 25 te  IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw 

BP-60-2010 Corantijnstraat 26 te  Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw 

BP-76-2010 Iepenstraat 27 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw 

BP-86-2010 Fregat 32 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw 

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden). 

BOUWVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
BL-60-2010 Gerard Doustraat 31 te IJmuiden; het 

oprichten van een berging 
BL-72-2010 Duinvlietstraat 29 te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 
BL-78-2010 Passtoorsstraat 5 te Santpoort-Zuid; het 

plaatsen van een dakkapel (achtergevel) 
BL-79-2010 Pijlkruid 30 te Velserbroek; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
uitbouw (achterzijde) 

BL-81-2010 Siriusstraat 2 te IJmuiden; het oprichten 
van een berging 

BL-82-2010 Meerweidenlaan 23 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een berging 

BL-83-2010 Spieghellaan 7 te Driehuis NH; het 
veranderen van een dakkapel (voorgevel) 

BL-84-2010 Oude Pontweg 128 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage 

BL-85-2010 Oude Pontweg 130 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage 

BL-86-2010 Oude Pontweg 132 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage 

BL-87-2010 Oude Pontweg 143 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een garage 

BL-88-2010 Spanjaardsberglaan 26 te Santpoort-
Noord; het legaliseren van een luifel 



Reünie Indische 
Vereniging Insulinde 
Haarlem - Oud-voorzitter Han 
Bawits van de Indische Vereni-
ging Insulinde Haarlem (IVI) 
organiseert voor haar oud-le-
den en aanverwanten een reü-
nie op zaterdag 12 juni in het 
Haarlems Business Center, 
A.Hofmanweg 5 (Waarderpol-
der ) van 15.00 tot 23.00 uur. De 
band Friends and Friends zorgt 
voor de muziek.
De I.V.I. werd op 10 april 1968 
opgericht met als voornaamste 
doelstelling:
een acceptabele en probleem-
loos integratie van Indische Ne-
derlanders in de Haarlemse
samenleving bewerkstelligen. 
,,Met glans hebben wij deze 
belangrijkste doelstelling gere-
aliseerd’’, vertelt Bawits. ,,De In-
dische Nederlanders integreer-
den probleemloos in de Haar-
lemse samenleving.
Sterker nog, dit deden wij met 
goede wil, innerlijke bescha-
ving en op eigen kracht en zon-
der te schoppen en/of recalci-
trant te zijn tegen de autotoch-
tone en andere mede Neder-
landers. Alle activiteiten van de 
I.V.I. werden indertijd door de 
leden zelf gefinancierd. Geen 
subsidie dus van de Gemeen-
te Haarlem. Daar zijn wij best 
trots op.’’
Het is weer bijna een decenni-
um geleden dat men wegens 
vergrijzing gedwongen werd 
de I.V.I. op te doeken. Veel fa-
milieleden en vrienden zijn ont-
vallen, veel huwelijken voltrok-

ken maar ook weer ontbonden, 
uitbreiding met kinderen of dat 
men groot- of overgrootouders 
zijn geworden.
Het wordt nu dan ook tijd om 
een reünie van IVI-familie en 
vrienden met als thema:
Memory Gain Through Memory 
Lane oftewel Sepanjang Jalan 
Kenangan te organiseren. Ten-
slotte is het goed om te weten 
wie er allemaal bij zijn gekomen 
bij de nieuwe generatie van de 
Haarlemse Indo’s. Belangstel-
lenden kunnen bellen met 06-
42673845 of een emailtje stu-
ren naar hanbawits@hetnet.
nl of indonedfoundation@kpn-
mail.nl.
Ten overvloede zal op deze dag 
uiteraard de Indische catering 
en hapjes van de bekende Wa-
rung Solo uit Amsterdam niet 
ontbreken. WK-voetbal liefheb-
bers kunnen de wedstrijd van 
deze dag via wide-TV afgezon-
derd bekijken. Zie ook http://
indonedfoundation.web-log.nl/.

Niet Uit Het Raam 
volgend seizoen terug
Velsen - Niet Uit Het Raam 
speelde dinsdag in een uit-
verkocht Thalia Theater een 
try out van hun nieuwe show 
‘Het werkt wel’. 

Goed nieuws voor alle fans die 
er dit seizoen niet bij kunnen 
zijn, Peter Heerschop, Viggo 
Waas, Joep van Deudekom en 
Eddie B. Wahr komen volgend 
seizoen twee dagen terug, in 
de Stadsschouwburg Velsen!  
Het nieuwe NUHR-program-
ma ‘Het werkt wel’ zal weer vol 
spitse dialogen, intelligente hu-
mor en rake liedjes zitten.
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 
mei 2011  kan het publiek in de 
Stadsschouwburg Velsen op-
nieuw genieten van ‘Het werkt 
wel’. Net als bij de try outs la-

ten de heren van NUHR ook bij 
de voorstellingen in de Stads-
schouwburg de inhoud vallen. 
De wereld is immers vervallen 
tot louter vorm. In een ultieme 
poging mee te gaan met hun 
tijd gooien de mannen alles 
in de strijd om succes te heb-
ben. Alles wordt getoetst aan 
slechts één criterium: of het 
werkt.
Extra voorstellingen in de 
Stadsschouwburg Velsen, vrij-
dag 20 en zaterdag 21 mei 
2011 (20.15 uur). Prijs: 25,75 
euro, met CJP 22,75 euro inclu-
sief pauzedrankje en gardero-
be.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
door middel van de nieuwe 
theatergids.

Auto vernield
Haarlem - De politie hield vo-
rige week dinsdagmiddag in 
Haarlem-Noord een 19-jarige 
Haarlemmer aan voor vernieling 
van een auto van een 40-jarige 
Haarlemse. De jongeman kwam 
tot zijn daad omdat hij boos was 
omdat de vrouw, een beken-
de van hem, hem geen onder-
dak wilde verschaffen. Hierop 
wist hij de autosleutels weg te 
grissen en reed weg in haar au-
to. Later kwam hij terug met het 
voertuig en reed tot tweemaal 
toe met opzet tegen een boom. 
De auto raakte hierdoor zwaar 
beschadigd. De jongeman liep, 
voor zover bekend, geen letsel 
op. De 19-jarige is hierop aange-
houden voor vernieling. Hij bleek 
ook zonder rijbewijs te rijden. De 
verdachte is na verhoor aan het 
eind van de middag weer in vrij-
heid gesteld. De politie maakt 
proces-verbaal op.

Dronken 
bromfietser
Haarlem - De politie hield in de 
nacht van vorige week dinsdag 
op woensdag op de Gedemp-
te Oude Gracht een 44-jarige 
Haarlemse bromfietser aan voor 
het rijden onder invloed van al-
cohol.
Bij een controle roken de agen-
ten een sterke alcohollucht. Een 
blaastest gaf aan dat de man 
ruim twee keer de toegestane 
hoeveelheid genuttigd had.

Hij heeft een rijverbod gekregen 
van vijf uren en een proces-ver-
baal.
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BL-89-2010 Van Lenneplaan 52 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning  met een uitbouw 

BL-90-2010 Spanjaardsberglaan 24 te Santpoort-
Noord; het legaliseren van een luifel 

BL-97-2010 Driehuizerkerkweg 154 te Driehuis NH; 
het plaatsen van een terrasoverkapping 

BL-99-2010   Kampens Kampje 13 te Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 

BP-228-2009  Westerduinweg 11 te IJmuiden; het 
verlengen van een tijdelijke vergunning
(BP-427-2001 het oprichten van een 
tijdelijke unit tbv een viskweekproject) 

BP-12-2010   Mercuriusstraat 27 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw 

BP-38-2010 Schiplaan 4 t/m 146 en 182 t/m 324 te 
IJmuiden; het plaatsen van een rookgas-
afvoerkanaal langs de gevel 

BP-39-2010 Heuvelweg 6 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een partytent op dakterras 
1ste verdieping (tijdelijk) 

BP-40-2010 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van een brug 

BP-51-2010 Esdoornstraat 4 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw 

BP-61-2010 Oude Pontweg 187 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een woonwagen 

BP-67-2010 Wenckebachstraat 1 te  Velsen-Noord; 
het vergroten van een bordes OSF2 
Coverter 23 Venturiopstelling (4C) 

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO) 

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor: 
BL-32-2010   Bruno Klauwersstraat 22 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel) 

BP-213-2009  Witte Hekweg 68 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een opslagloods 

BP-16-2010   Parlevinkerstraat 41 te Velsen-Noord;  
het plaatsen van een overkapping t.b.v. 
opslag afvalcontainers 

BP-23-2010   Oranjestraat ong. te  IJmuiden; het 
oprichten van een ketenpark (tijdelijk) 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 

besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector  Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor: 
SL-53-2010 Roos en Beeklaan 87 te Santpoort-Noord; 

het slopen van een garage/berging 
SL-54-2010 Frans Halsstraat 30 te  IJmuiden; het 

verwijderen van asbesthoudend zeil 
SL-57-2010 Vinkenkrogtlaan 9 te Velsen-Noord; het 

verwijderen van een asbesthoudende 
rioleringsbuis

SL-59-2010 De Zandkuil 47 te IJmuiden; het verwijderen
van diverse asbesthoudende materialen 

SL-61-2010 Grahamstraat 22 te IJmuiden; het 
verwijderen van asbesthoudend zeil 

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


