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Tien aanhoudingen, invallen op twaalf plaatsen

‘IJmuidenaar leider 
criminele organisatie’
IJmuiden - Bij een interna-
tionale politieactie tegen een 
vanuit IJmuiden opererende 
drugsorganisatie zijn dinsdag-
ochtend tien aanhoudingen 
verricht. Onder de verdachten 
is een 55-jarige IJmuidenaar. 
Hij wordt gezien als de leider 
van de criminele organisatie. 
Het geld dat hij verdiende zou 
jarenlang geïnvesteerd zijn in 
legale activiteiten waarmee 
de verdachte een vermogen 
heeft opgebouwd.

Bij de actie, die werd gecoördi-
neerd door het Team Zware Ge-
organiseerde Criminaliteit van de 
Politie Kennemerland, waren 200 
opsporingsambtenaren betrok-

ken. Er werden gelijktijdig inval-
len gedaan in Litouwen, Duits-
land en Nederland, voornamelijk 
in IJmuiden. Bij de invallen wer-
den vuurwapens, grote sommen 
geld en luxe goederen, waaron-
der auto’s, in beslag genomen. 
In een van de panden werd een 
professionele hennepkwekerij 
ontdekt. In IJmuiden werden op 
twaalf plaatsen invallen gedaan, 
onder meer op de Slingerduin-
laan (foto), Reaumurstraat en 
Reggestraat.
De politie zegt dat aan de ac-
tie een meerjarig internationaal 
opsporingsonderzoek vooraf is 
gegaan. De 55-jarige IJmuide-
naar zou zich al geruime tijd be-
zighouden met internationale 

drugshandel. Verwacht wordt dat 
het onderzoek nog maanden zal 
duren. De aanhouding van ande-
re verdachten wordt niet uitge-
sloten, zegt de politie.
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Vijver Testdag 
bij Groenrijk!
Op zaterdag 22 mei - gratis 
vijverwateranalyse en diverse 
aanbiedingen!
2e Pinksterdag GEOPEND
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Zie bericht elders in deze krant.
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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: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
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
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Grote opkomst tijdens 
supportersavond Telstar
Velsen-Zuid - Op een druk-
bezochte supportersavond in 
het TATA Steel Stadion hebben 
de supporters van Telstar zich 
kunnen richten tot het ma-
nagement van de club. Naast 
vele vragen over de resultaten 
van het afgelopen seizoen was 
er ook nieuws over ontwikke-
lingen binnen het stadion. Ook 
werd het programma met ac-
ties rond de nieuwe seizoen-
kaarten aan de supporters 
uitgelegd. De avond werd af-
gesloten met een voetbalca-
fé waarin een aantal oud-spe-
lers hun gevoel voor Telstar 
niet onder stoelen of banken 
staken.

Het was een drukte van belang in 
Club West, een van de business-
clubs in het fraaie TATA Steel Sta-
dion. Ruim 200 supporters waren 
afgekomen op de uitnodiging die 
zij van de club ontvangen had-
den. Terugblikken maar vooral 
vooruitkijken waren de aandacht-
gebieden die op het programma 
stonden. Voorzitter Ben Mors-
huis van de supportersvereniging 
mocht de avond aftrappen. Hij 
eiste in zijn pleidooi beter voetbal 
met meer strijd en vechtlust. De 
toon was daarmee gezet en dis-
cussieleider Leo Driessen had er 
zijn handen vol aan. De emoties 
liepen soms hoog op. Niet zo gek 
na een zeer pover seizoen waar-
in de fans niet echt verwend wer-
den met lekkere potjes voetbal. 
Marcel Bout stak als technisch 
eindverantwoordelijke op voet-
balgebied de hand in eigen boe-
zem. Op details wilde hij niet in-
gaan, die horen binnenskamers 
te blijven. Maar dat het niet goed 
was, daar was ook de trainer het 
over eens. Het werd niet duide-
lijk hoe de technische staf er ko-
mend seizoen uit gaat zien. Wat 
betreft de spelers zijn alleen Ar-
vid Smit, Anthony Correia, Beni-
to Olenski en Jerold Promes met 
een doorlopend contract zeker 
van een plaats in de selectie.
Wel duidelijk was het verhaal 
van commercieel directeur Steef 
Hammerstein. ,,We willen het sta-
dion verder ontwikkelen. Na de 
ingebruikname van het nieuwe 

hoofdgebouw willen we nu door-
pakken om ook op andere plaat-
sen meer en betere faciliteiten te 
bieden aan onze supporters.’’ Met 
een koptribune op de zuidkant 
van het stadion komt er naar ver-
wachting nog voor aanvang van 
het nieuwe seizoen een sfeertri-
bune bij met 400 staanplaatsen. 
De harde kern wordt de bewoner 
van deze tribune.
Telstar moet daarvoor wel 500 
seizoenkaarten verkopen, 150 
meer dan vorig jaar. Een aantrek-
kelijk programma met een vroeg-
boekkorting van 20 procent (be-
stellen vóór 16 juni) en een bonus 
bij het aanbrengen van een nieu-
we seizoenkaarthouder gaven de 
aanwezigen een positief gevoel te 
verwachten dat de koptribune er 
ook zal staan op 13 augustus.
De supportersvereniging deed bij 
monde van Hans Vondeling en 
Simon Feijen ook nog een duit in 
het zakje. Zij zullen het nieuw ge-
formeerde sfeerteam financieel 
ondersteunen om bij de thuis-
wedstrijden maximaal sfeer te 
creëren.
Als laatste onderdeel was er nog 
het voetbalcafé. Aan de tafel za-
ten Ton Oijers, Paul de Lange en 
Arvid Smit, met als speciale gast 
Dorus de Vries. De voormalig 
doelman van Telstar, tegenwoor-
dig actief in Engeland bij Swan-
sea City, is op vakantie in Neder-
land. De Vries vertelde de aanwe-
zigen over zijn succes in Wales. 
Ton Oijers liet op overtuigen-
de wijze blijken zich het afgelo-
pen jaar kapot geërgerd te heb-
ben aan de prestaties van Telstar. 
Hij maakte à la Johan Derksen 
de grond gelijk met technische 
staf en spelers. Arvid Smit voel-
de zich aangesproken en beloof-
de de aanwezigen een heel ander 
seizoen. Was het in Velsen triest, 
Paul de Lange kon vertellen dat 
het elders in Noord–Holland nog 
erger was. De Lange staat nog 3 
jaar onder contract bij FC Volen-
dam en sluit een terugkeer naar 
zijn jeugdliefde Telstar zeker niet 
uit.
Op weg naar buiten konden de 
aanwezigen eerst nog even een 
seizoenkaart bestellen! Wilt u dat 
ook? Zie www.sctelstar.nl.
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IJmuiden - Zondag 23 mei 
start de na-inschrijving voor 
de avondvierdaagse. Vanaf de-
ze datum is het inschrijfggeld 5 
euro. Men kan zich nog steeds 
opgeven bij mevrouw Boot, Gij-
zenveltplantsoen 135 in IJmui-
den,  telefoon 0255–510085, me-
vrouw Koster, Eenhoornstraat 95, 
IJmuiden, telefoon 0255–530640, 
mevrouw Vis, J.T. Cremerlaan 10, 
Santpoort, telefoon 023–5378563 
of speeltuin De Veilige Haven 
aan de Heerenduinweg 6a in 
IJmuiden tijdens openingsuren. 
De avondvierdaagse zal zijn van 
maandag 7 tot donderdag 10 ju-
ni.

na-inschrijving
vierdaagse

IJmuiden - Sanquin Bloedbank 
organiseert op dinsdag 25 mei 
een afnamesessie in de Icht-
husburcht in IJmuiden. De ope-
ningstijden zijn van 17.00 tot 
20.30 uur. Nieuwe donors he-
ten zij van harte welkom. Zie ook 
www.ikgeefbloed.nl.

Sanquin
Bloedbank

IJmuiden - Gemeenteraadsle-
den van PvdA, Groen Links en 
SP discussiëren over de actuele 
politieke zaken in de gemeente 
Velsen. Het gesprek met de al-
gemeen directeur van de Papier-
fabriek Crown van Gelder N.V., 
Mees Hartveld met eindredac-
teur Jac. Zuurbier is deze week 
het andere bestanddeel van de 
komende dagelijkse Tv-uitzen-
dingen van Seaport. Op vrijdag 
21 mei starten deze program-
ma’s, die de gehele week iedere 
dag om 17.00 en 21.00 uur uitge-
zonden worden. Kijkers kunnen 
deze uitzendingen van Velsen 
Centraal onder regie van Peter 
Denkema bekijken via het analo-
ge Ziggokanaal (12++), het digi-
tale kanaal 951. Op de teletekst-
pagina’s 331 en 332 van Seaport 
TV en op de website van Seaport 
TV staan deze TV- programma’s 
vermeld.

Velsen 
Centraal

Speciale dienst
in Petrakerk
IJmuiden - Op 30 mei a.s. om 
16.00 uur zal in de Petrakerk aan 
de Merwedestraat in IJmuiden 
een speciale dienst worden ge-
houden voor kinderen en men-
sen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking. Het the-
ma van deze dienst zal zijn ‘ca-
deautjes in de kerk’ en zal onder 
leiding staan van ds. Bart van 
Veen met muzikale begeleiding 
van de band Spontaan. Hij zal 
vertellen over het speciale ca-
deau Jezus. Voor de allerkleinste 
is er een creché aanwezig.

In verpleeghuis Velserduin
Optreden Coctail Trio
IJmuiden – Zaterdag genoten 
de mensen in verpleeghuis Vel-
serduin van een vrolijk optreden 
van het Coctail Trio. 
Dit muzikale trio had veel hits in 
de jaren ’60, zoals ‘Kangaroe-ei-
land’ en ‘Wie heeft de sleutel van 
de jukebox gezien’. Pianist Ad van 
der Gein (88) is als enige van de 
originele bezetting nog in leven. 
Hij vormt nu het trio samen met 
drummer Hans Rietveld en Chris 
van Dijk, die de bas en de zang 
voor zijn rekening neemt. Naast 
eigen hits brengt het Coctail Trio 
ook ander werk ten gehore. Er 

wordt al gauw geklapt en mee-
gezongen. Na een medley van 
liedjes van weleer richt Chris van 
Dijk zich tot het publiek: ,,Wat 
een mooie liedjes toch, die pak-
ken ze ons nooit meer af. Al komt 
er een generatie die deze liedjes 
niet meer kent.’’ 
Een mevrouw is het daar niet 
mee eens: ,,Deze liedjes gaan 
nooit verloren, het zijn liedjes 
voor altijd.’’ De zanger weer-
legt dat: ,,Mijn kleinzoon kent 
ze niet.’’ De vrouw besluit: ,,Dan 
heb je hem niet goed opgevoed.’’ 
(Carla Zwart)

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag was het 
PK gooien aan de beurt voor de 
klootschieters van sportvereni-
ging Full Speed. Ook was er een 
groep die het gewone spel wil-
de spelen. Dit waren twee teams 
van drie.
Team 2 met Agnes, Elly en Lia 
werd eerste met 89 schoten en 
28 meter. Team 1 met Sonja, Ber-
tie en Jan v/d P. werd tweede 
met 105 schoten en 23 meter. 
Jan v/d P. is een nieuwe gastspe-
ler, die ver weg woont, maar als 
hij in IJmuiden is komt hij weer 

gooien. De uitslag van het PK is 
als volgt. Straatbaan: eerste werd 
Nico met 18-88. Tweede werd 
Dirk met 23–20 en derde was 
Ton met 24-8. Bosparcours: eer-
ste werd Dirk met 11-16, twee-
de was Bertus met 13–32 en der-
de werd Ton met 13-25. Komen-
de zaterdag 22 mei beeldenroute 
en zaterdag 29 mei Beeckestijn-
route, na afloop prijsuitreiking en 
om 18.00 uur barbecue. Meer in-
formatie: Harm Jongman, tele-
foon 0255-514780 of Dirk Sie-
raad telefoon 0255-515602.

Aron en Martijn zesde 
bij het NK volleybal
Velsen - Afgelopen maand wa-
ren twee volleybaltalenten van 
Smashing Velsen actief in het 
steeds populairder wordende 2 
tegen 2 volleybal in de zaal of 
buiten. 
Dit is gewoon volleybal maar dan 
op een klein veld 2 tegen 2. Het 
is een beetje afgeleid van beach-
volley. Aron en Martijn deden 
mee op het Nationaal kampioen-
schap in Zutphen in de leeftijds-
groep C hoog.
In een sterkdeelnemers veld 
werden ze zesde en dat is na-
tuurlijk hartstikke leuk voor deze 
enthousiaste volleybaljongens! 
Normaal spelen ze in het seizoen 
in de normale jeugdvolleybal-
competitie en trainen ze ook nog 
bij de bond extra in Hilversum.  
Op 13 mei was er het 40e hemel-

vaart volleybal toernooi op gras 
in Enkhuizen waar Aron en Mar-
tijn onder de naam de ‘Smart-
players’ speelden. In hun leef-
tijdspoule werd er door hun niet 
verloren in de wedstrijden en 
werd er maar 1 setje tegen HvA 
jeugd verloren. De beker werd 
dus door de jongens triomfante-
lijk binnen gehaald. De jongens 
verdelen de taken in het veld zo-
danig aan de hand van hun ster-
ke punten. 
Ook voor de beachvolleyballer, 
recreant of ervaren is er bij Sma-
shing Velsen genoeg te doen zo-
als het jaarlijkse beachtoernooi 
op het strand en de wedstrij-
den op dinsdag en donderdag 
op het IJmuiderstrand, natuurlijk 
bij redelijk volleybalweer. Zie ook 
www.smashingvelsen.nl.

IJmuider Harmonie 65 
jaar jong en springlevend
Velsen-Zuid - Alle discussies 
ten spijt over doorwerken na je 
65ste; ‘De IJmuider Harmonie 
gaat voorlopig door’.
Na een schitterende opening 
van het jubileumjaar door het 
Concert Orkest en de Seabree-
ze tijdens het traditionele nieuw-
jaarsconcert in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis, is het nu 
de beurt aan de Showband om 
van zich te laten horen. Nu het 
voorjaar in volle hevigheid is los-
gebarsten, is ook de Showband 
uit haar winterslaap ontwaakt. 
Menig Velsenaar zal dit onder-
deel van de IJmuider Harmonie 
inmiddels gehoord hebben tij-
dens haar showrepetities in oa 
Spaarnwoude. Na het succes 
vorig jaar in de topklasse op het 
Wereld muziekconcours te Kerk-
rade, is de Showband druk in de 
weer om ook dit seizoen tot een 
groot succes te maken. 
Hoewel de IJmuider Harmonie 
nu zelf een bejaarde dame is ge-
worden, blijft de jeugd de toe-
komst houden. Daartoe heeft de 
IJmuider Harmonie  in samen-
werking met de St. Franciscus-
school het zgn. scholenproject 
ook dit jaar weer opgestart. Dit 
project is bedoeld om kinderen 
al vroeg enthousiast te maken 
voor muziek.  Immers: ‘Jong ge-
leerd is oud gedaan’. En dat geldt 
uiteraard voor de IJmuider Har-
monie. 65 jaar jong en nog vol 
energie en enthousiasme om er 
nog eens 65 jaar tegenaan te 
gaan. Muziek maken is een hob-
by voor jong en oud, welke vanaf 
een zeer jonge leeftijd van onge-
veer 9 jaar tot 99 jaar beoefend 
kan worden. Op bijgaande foto 
van de vereniging in haar vroeg-
ste jaren na de oprichting staan 
muzikanten die nog steeds actief 
met muziek  bezig zijn. De IJmui-
der Harmonie is een muziekver-
eniging, die haar titel van vereni-
ging eer aan doet: zij verenigt 
verschillende muziekstromen in 
één vereniging. Zo is er het Con-
cert Orkest, dat zich met name 
toelegt op het blazen van sym-

fonische harmoniemuziek, de 
Showband, welke het beste te 
omschrijven valt voor de leek als 
een drumfanfare die vele optre-
dens verzorgt in binnen- en bui-
tenland op taptoes en streetpa-
rades, maar met zeer eigentijdse 
moderne muziek. De SeaBreeze 
is het meest swingende onder-
deel van de vereniging, welke als 
top bigband  vele evenementen 
bezoekt en organiseert. Denk 
bijvoorbeeld maar eens aan het 
SeaBreeze bigband event. Maar 
uiteraard is de belangrijkste af-
deling van onze vereniging de 
afdelingen opleidingen met haar 
eigen jeugdband, die in samen-
werking met de muziekschool 
Velsen de jeugd opleidt  tot vol-
waardige muzikanten die later 
kunnen spelen wat ze maar wil-
len. Is dat geen fantastisch voor-
uitzicht! Daarnaast organiseert 
de IJmuider Harmonie vele ac-
tiviteiten die met muziek maken 
niets van doen hebben, maar de 
onderlinge band tussen de le-
den verstevigd. Zo zijn er voor 
de jeugd speurtochten, disco-
avonden, en optredens in be-
kende pretparken zoals Duinrel 
en de Efteling. Tevens is er voor 
elk lid de jaarlijkse barbecue dag 
en feestavond. De IJmuider Har-
monie is duidelijk een vereniging 
die  voor elk wat wils kan aan-
bieden. In dit jubileumjaar zal de 
IJmuider Harmonie zich regel-
matig laten zien en horen in de 
gemeente.
Bent u nieuwsgierig gewor-
den naar de IJmuider Harmonie, 
en wilt u meer weten over de-
ze fantastische vereniging kijk 
dan eens op  onze website www. 
ijmuider-harmonie.com voor 
meer informatie of kom eens 
langs op een repetitieavond. Er 
wordt elke avond gerepeteerd 
in ons eigen verenigingsgebouw 
aan de Tolsduinerlaan 12 Velsen-
Zuid (naast het TataSteelStadi-
on) behoudens de donderdag en 
het weekend. Bellen kan uiter-
aard ook na 19.00 uur op 0255-
532148.
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Uitvaartverzorging IJmond

“	De	laatste	
zorg	moet	altijd	
betrokken	en	
respectvol	zijn.”

Conny van Rixel, Uitvaartverzorger

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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AnneMieke Korf stapt uit politiek Velsen

Velsen - Ex-wethouder An-
neMieke Korf (57) gaat na 
23 jaar gemeentepolitiek 
stoppen. Zij was sinds 1983 
raadslid voor de Partij van de 
Arbeid Velsen en zat als wet-
houder in de laatste drie col-
leges van B&W. In die hoeda-
nigheid maakte zij vaak werk-
weken van 60 uur of meer. In 
het nieuwe college zal Ronald 
Vennik haar als PvdA wethou-
der opvolgen. In dit interview 
kijkt zij terug op 23 jaar ge-
meentepolitiek en verklapt zij 
iets over haar toekomst. 

Vakantie
Donderdagavond kwam zij terug 
na twee weken vakantie in Zuid-
Afrika. ,,De wallen onder mijn 
ogen zijn al wat minder gewor-
den,’’ zegt ze met tevredenheid. 
,,Ik ga het nu eindelijk wat rusti-
ger aandoen. Ik heb nu maar drie 
afspraken op een dag. Het tem-
po mocht echt wel iets omlaag.’’
AnneMieke Korf was met haar 
zus in Zuid-Afrika, waar zij toch 
met een politiek oog naar de si-
tuatie daar keek: ,,Je ziet dat de 
leefomstandigheden daar lang-
zaamaan iets veranderen. Er 
was toch een verbetering te zien 
sinds ik er tien jaar geleden was. 
Maar de onderlinge angst is nog 
niet weg.’’

Raadslid  
AnneMieke Korf werd in 1974 
lid van de PvdA. Aanleiding om 
meer politiek actief te worden 
was de moord op president Al-
lende in Chili op 11 september 
1973, waarbij een einde kwam 
aan de democratie in dat land. 
,,Ik vond dat ik toen echt poli-
tiek kleur moest bekennen. Ik 
was verpleegkundige en kwam 
samen met collega Anneke Eg-
germont in 1986 in de raad. Ui-
teraard had de gezondheidszorg 
onze grote aandacht. Alleen in 
1990 ben ik er een jaar tussen-
uit geweest. Dat was toen een 
hertelling van stemmen op ver-

zoek van de VVD plaatsvond. 
Een unieke gebeurtenis, die 
maar twee keer plaatsvond sinds 
de tweede wereldoorlog. Gevolg 
was dat ik uit de raad moest. Het 
was voor mij een zuur moment, 
omdat ik meteen niet meer wel-
kom was in het stadhuis. Een 
paar ambtenaren vingen mij toen 
op. Dat was de realiteit. Ik heb 
daar veel van geleerd.’’

Wethouder
Annemieke Korf was wethou-
der in drie colleges, vanaf 1998. 
In het laatste college had zij de 
portefeuille ruimtelijke ordening, 
wonen, landschapsbeleid en Tel-
star. Bovendien was zij wijkwet-
houder van Velsen-Noord, een 
wijk waar zij altijd een warm hart 
voor had: ,,Er wonen fantastische 
mensen, die veel over hebben 
voor de samenleving. Er gebeurt 
daar ontzettend veel goeds. Toch 
blijft het een wijk die veel aan-
dacht verdient, hoewel je de pro-
blemen die je daar tegenkomt 
ook in andere wijken terugziet.’’  

Relaties
,,De onderlinge relatie in het col-
lege van burgemeester en wet-
houders is altijd prima geweest. 
We gingen heel vriendschap-
pelijk met elkaar om en had-
den vertrouwen in elkaar. Als de 
werkdag voorbij was, bleven we 
vaak nog even hangen om van 
alles en nog wat met elkaar door 
te praten.
Als raadslid en wethouder ben 
je ook na werktijd constant een 
aanspreekpunt, zelfs in de su-
permarkt, iets wat ik vanzelf-
sprekend vind. In de 23 jaar dat 
ik politiek actief ben is er op dat 
gebied ook veel veranderd. Toen 
ik als raadslid begon stond er in 
de raadszaal letterlijk een muur-
tje tussen de raadsleden en het 
publiek. Dat muurtje is inmid-
dels verdwenen. De burgerparti-
cipatie is in die jaren enorm toe-
genomen. Al zie je wel dat men-
sen vaak de begrippen inspraak 

en participatie door elkaar halen. 
Inspraak is een wettelijk mid-
del. Burgerparticipatie is een ge-
meentelijk extraatje. In de loop 
der jaren heeft de maatschap-
pij zich verhard, dat zie je onder 
meer terug in dit soort bijeen-
komsten.’’

Spin in het web
,,Ja, als je bij zo’n participatiebij-
eenkomst bent willen de gemoe-
deren nog wel eens hoog op-
lopen. Het is jammer dat men-
sen pas politiek betrokken ra-
ken als het om hun eigen belang 
gaat. Die bijeenkomsten wa-
ren dan wel eens moeilijk, ieder 
komt voor het eigen belang op. 
Maar problemen oplossen, daar 
houd ik van. Die moeilijke din-
gen vind ik het leukst. Dan voel 
ik me als een spin in zijn web. Ik 
heb met veel moeilijke projec-
ten te maken gehad, zoals het 
Zeeweg Ziekenhuis en de oude 
Pontweg.’’

Ziekenhuis
,,Ik heb me altijd erg ingezet voor 
behoud van het Zeeweg Zieken-
huis in Velsen. Ik trainde ver-
pleegkundigen op de kraam-
afdeling, die hun kraamaante-
kening wilden halen. Maar om-
dat in het Zeeweg Ziekenhuis 
te weinig bevallingen waren, liet 
ik deze verpleegkundigen er-
varing opdoen in het Onze Lie-
ve Vrouwe Gasthuis in Amster-
dam. Een ziekenhuis moet goede 
zorg kunnen bieden. Als ik zelf 
ziek word, wil ik op deskundige 
zorg kunnen rekenen met spe-
cialisten die voldoende ervaring 
hebben op hun vlak. Ik juich dan 
ook toe dat er nu kleine specia-
listische units in Velsen komen, 
zoals het nierdialysecentrum in 
Velsen-Noord en het cardiocen-
trum in IJmuiden. Dat soort cen-
tra heeft de toekomst.’’ 

Oude Pontweg
,,Het renoveren van het woonwa-
genkamp aan de Oude Pontweg 

heeft veel voeten in de aarde 
gehad. Toch ben ik blij met het 
eindresultaat, want het is een er-
kenning voor de bewoners. De 
extra kosten die bij de renova-
tie zijn gemaakt hadden te ma-
ken met de aanleg van riolering, 
die op een verkeerde post was 
begroot en de vervuilde grond 
die werd aangetroffen. Uiteinde-
lijk kostte het daardoor meer dan 
begroot. Maar het is nu een nor-
male en leuke woonwijk. Het zou 
heel gemakkelijk zijn geweest 
om er niets aan te doen. Maar zo 
zit ik niet in elkaar.’’

Winkelcentrum IJmuiden
,,Voor Winkelcentrum IJmuiden 
was ik bestuurlijk verantwoorde-
kijk. Jammer dat het nog niet af 
is, maar er is een goede zet ge-
geven. Het heeft inderdaad heel 
lang geduurd voor de definitie-
ve versie van het centrumplan, 
maar dat kwam door de verschil-
lende denkbeelden. De politiek 
wordt beïnvloed door de bewo-
ners en middenstanders en ook 
zij zijn verschillende keren van 
inzicht veranderd.’’

Oud IJmuiden
,,Ook voor oud-IJmuiden was ik 
bestuurlijk verantwoordelijk. Ik 
kan me nog herinneren dat een 
bedrijf met een behoorlijke mi-
lieubelasting daar wilde uitbrei-
den en dat wij toen als college 
hebben besloten dat we daar 
iets mee moesten. Bedrijven met 
milieubelasting horen niet in een 
woonwijk. Er moest een keuze 
worden gemaakt, daarom wordt 
er nu gewerkt aan een mooie 
woonwijk.’’

Bezuinigingen
,,Ik vind het heel jammer dat ik 
op dit moment vertrek, omdat 
er weer een grote bezuinigings-
ronde aankomt. Ik heb inmiddels 
veel ervaring opgedaan met be-
zuinigingsrondes. Ik weet dat de 
bestuurders met pijn in het hart 
moeilijke beslissingen moeten 
nemen. En ik hoop dat er goede 
beslissingen worden genomen. 
Bij bezuinigingen moet je er goed 
aan denken dat zaken niet alleen 
geld kosten, maar ook goede din-
gen opleveren. Je kunt niet alleen 
aan de financiën denken.’’

Afscheid
,,Een jaar geleden heb ik de be-
slissing genomen me niet ver-
kiesbaar te stellen en uit de Vel-
sense politiek te stappen. Ik 
neem geen zitting in de fractie 
van PvdA Velsen, hoewel ze me 
altijd om hulp mogen vragen. Na 
23 jaar is het tijd om te onthaas-
ten. Ik zal het wel missen om niet 
meer de spin in het web te zijn, ik 
heb er altijd van genoten. En het 
is nu tijd voor iets anders.’’

Toekomst
,,Ik ga eerst orde scheppen thuis. 
Foto’s van jaren uitzoeken. En ik 
zou graag een eigen bedrijfje in 
consultancy opstarten, op het 
gebied van gezondheidszorg en 
lokaal bestuur. Ik denk aan coa-
ching en trainingen. En ik ben al 
voor diverse besturen gevraagd, 
daar ga ik me rustig over buigen. 
Maar wat mijn politieke carrière 
in Velsen betreft is het echt af-
gelopen. Een strik erom en een 
knoop erin, klaar.’’ (Karin Dek-
kers)
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Rommelmarkt
op Plein 1945
IJmuiden - Net als vorig jaar 
wordt er op plein1945 te ijmui-
den weer de gezellige rommel-
markten gehouden. De eerste 
markt is op zaterdag 29 mei van 
9.00 tot 16.00 uur. Nu het plein er 
heel mooi uit ziet zal de markteen 
mooie uitstraling geven. Ook de 
zal Zonnebloem aanwezig zijn 
met hun kraam, wat ten goede 
komt voor de zonnebloem. De 
WSPA zal aanwezig zijn met een 
kraam met spullen die verkocht 
worden en de opbrengst is voor 
de WSPA. Wie ook overtollige 
spullen wil verkopen kan contact 
opnemen met telefoonnummer 
0255-518380 of 06-42456182 
voor een kraam of voor verdere 
informatie. De andere data zijn 
19 juni, 24 juli, 21 augustus, 18 
september en 16 oktober.

Select Windows geeft 
elektrische scooter weg
Regio - In de Isolatiekrant, die 
begin dit jaar werd uitgegeven 
door Select Windows, stond een 
actie waarbij u als klant van een 
van de vele Select Windows dea-
lers, een elektrische scooter kon 
winnen. Afgelopen donderdag is 
deze mooie prijs uitgereikt. 
De gelukkige winnares heet El-
ly de Vries. Zij is afkomstig uit 
Zandvoort en kwam afgelopen 
winter als klant bij Select Win-
dows Van der Vlugt. De uitrei-
king werd gedaan door Marcel 
Teiwes van Select Windows Van 
der Vlugt en Henny Elsendoorn, 
directeur van Select Windows.
Binnenkort verschijnt de Voor-
jaarskrant, opvolger van de Isola-
tiekrant. In deze speciale uitgave 
kunt u veel lezen over ons nieu-
we SW HomeControl systeem en 
over de dakkapellen en veran-
da’s die Select Windows aan-
biedt. Zo wordt uitvoerig uitge-
legd wat het nieuwe SW Home-
Control voor u en uw woning kan 
betekenen. Ook over de verschil-
lende dakkapellen en veranda’s 
die Select Windows biedt wordt 
uitgebreid verslag gedaan. Daar-
naast informeren wij u ook over 
het wel of niet nodig hebben van 
een bouwvergunning als u een 
dakkapel of veranda wilt gaan 
plaatsen.
Bovendien kunt u, als klant van 
Select Windows, naar aanleiding 
van de Voorjaarskrant een mooie 

prijs winnen. Dit keer maakt u 
kans op de nieuwste tuinkeuken, 
de Cuebe. 
Lees de krant dus goed door, u 
zult er zeker wijzer van worden. 
En door mee te doen aan de ac-
tie wordt u misschien de trotse 
bezitter van de fraai vormgege-
ven Cuebe buitenkeuken!
Ga ook eens naar de showroom 
van de Select Windows dealer bij 
u in de buurt. Uw huis is ’t waard! 
Zie ook www.vandervlugt.nl.

Bakker Paul van Ewijk & Zn.
Ton van Ewijk stopt
met brood bezorgen
IJmuiden – Als jongen van 
tien jaar bezorgde hij al tussen 
de middag bestellingen voor 
zijn vader, op de transportfiets. 
Sinds zijn 14e deed hij dat elke 
dag, met de bakfiets. Nu, op zijn 
64e, rijdt hij met zijn wagen nog 
steeds elke dag langs de klan-
ten om bakkerswaren te bezor-
gen. Deze dagen voor het laatst. 
Broer Johan is 68 jaar en onder-
ging vorig jaar een hartoperatie. 
Dat deed hem besluiten, om te 
stoppen met zijn winkel, Warme 
Bakker Paul van Ewijk & Zn. aan 
de Willemsbeekweg. Een opvol-
ger is er niet. Broer Paul gaat 
nog even door met de bakkerij in 
Zeewijk maar ook Ton van Ewijk 
stopt met bezorgen.
Ton bezorgde al die jaren in Vel-
sen-Zuid, in Driehuis en in het 
oostelijke gedeelte van IJmui-
den. Op vrijdagmorgen rijdt hij 
door de straten van Velsen-Zuid. 
,,Daar hangt geen tasje aan de 
deur, dus daar is niets nodig’’, 
weet hij als hij langs een huis 
rijdt. Een straat verder stapt hij 
uit: ,,Even kijken of dat briefje op 
de voordeur voor mij is of voor 
de melkboer.’’ Dan draait hij De 
Ticht op waar hij stopt en lang-
durig toetert. De mensen komen 

uit de flats om hun boodschap 
te doen. ,,Ton, ik heb nog’’, roept 
een mevrouw vanaf haar balkon. 
Een man wil weten: ,,Wie wordt 
je opvolger?’’ Het antwoord: ,,Die 
is er niet.’’ De man is teleurge-
steld: ,,Ik heb wel een auto en ik 
kan naar de supermarkt, maar 
nu had je alles elke dag vers en 
van eerste klas kwaliteit.’’ Ook 
meneer Pel vindt het jammer: 
,,Ton stond altijd voor je klaar en 
had ook altijd tijd voor een gezel-
lig praatje.’’
Zijn dochters Harriёtte, Yvonne 
en Sylvia gingen ieder vanaf hun 
tiende tot hun vijftiende elke za-
terdag mee, om hun vader door 
weer en wind te helpen. Maar 
die gingen alle drie een andere 
kant uit, dus daar zat ook geen 
opvolgster bij. Zo komt er na bij-
na 100 jaar een einde aan de 
winkel aan de Willemsbeekweg. 
Ton maakt er geen drama van: 
,,Ik laat het op me af komen. We 
gaan nu lekker de zomer tege-
moet en daarna zie ik wel, of er 
nog wat op mijn pad komt.’’
Van Ewijk is op zaterdag 29 mei 
voor het laatst open, op zondag 
30 mei is er van 15.00 tot 17.00 
een afscheidsreceptie. (Carla 
Zwart)

Beverwijk - Dé modezaak voor 
jongens en mannen, Blanco // 
Milano aan de Breestraat 39A in 
Beverwijk heeft in de week van 
zaterdag 22 mei tot en met zon-
dag 30 mei een topactie. Tijdens 
de jeans inruilweek is een oude 
jeans bij B&M 10 euro waard bij 
aankoop van een nieuwe jeans! 
Eigenaar Mike de Graaf is zeer 
enthousiast: ,,De oude jeans 
worden verzameld en ingele-
verd bij Dorcas, een internatio-
nale hulporganisatie die actief is 
in Oost-Europa en Afrika. Dorcas 
helpt onder meer met voedsel, 
kleding en medicijnen. Zo bie-
den we onze klanten een leuke 
jeansactie die zich vervolgens di-
rect vertaalt naar een goed doel’.’ 
De actie geldt voor alle jean-
smerken van Blanco//Milano 
(Jack & Jones, LTB, Wrangler en 
Blue Level). Zoals men van B&M 
gewend is, is er voor ieder wat 
wils. Het strakke van het afgelo-
pen seizoen is eraf. ,,Mooie ruim-
vallende jeans – baggy style- zijn 
weer helemaal hot en volop in de 
winkel aanwezig’’, aldus Mike. 
Het is weer tijd voor ruimere ba-
sic jeansmodellen met bijzonde-
re wassingen. Fris, stoer en lek-
ker draagbaar. Tevens springt 
B&M in op de nieuwe trend voor 
de dames. Een echte musthave 
is: de Boyfriend jeans. Een man-
nenjeans, lekker baggy en stoer, 
gedragen door een vrouw. Voort-
aan kunnen jij en je lover dus sa-
men doen met dezelfde jeans. 
De jeans bij B&M zijn verkrijg-
baar in taillemaat 24 tot en met 
40 en lengtemaat 32 tot en met 
38 en vanaf 49,95 euro. Dus pak 
nu 10 euro inruilkorting voor je 
oude jeans en ga snel langs bij 
Blanco//Milano, Breestraat 39A 
in Beverwijk. Geopend op maan-
dag 13.00–17.30 uur en dins-
dag t/m vrijdag 10.00–17.30 uur 
(koopavond tot 21.00 uur). Za-
terdag 10.00–17.00 uur. Tel: 
0251–212012. Men kan zich aan-
melden voor de nieuwsbrief op 
www.blanco-milano.nl.

Inruilkorting 
oude jeans

Ron de Feber start 
stucadoorsbedrijf
IJmuiden - Begin dit jaar heeft 
Ron, die in IJmuiden woont, be-
sloten om voor zichzelf te begin-
nen onder de naam: Stucadoors-
bedrijf De Feber. Na zijn school-
opleiding waarbij hij de benodig-
de diploma’s voor stucadoor heeft 
behaald, is hij enige jaren in loon-
dienst werkzaam geweest.
Hij zag echter zijn kans schoon 
om zelfstandig verder te gaan en 
in goed overleg met zijn werkge-
ver werd, na de nodige voorbe-
reidingen, de stap naar zelfstan-
digheid gezet. Ron vertelt dat de 
voorbereidingen om als zelfstan-
dig ondernemer te kunnen be-
ginnen nog wel wat voeten in 
de aarde hebben gehad. Er moet 
een inschrijvingsnummer komen 
bij de Kamer van Koophandel, er 
moeten offertes en fakturen ge-
maakt kunnen worden en er moet 
natuurlijk ook een vervoermiddel 
komen waar alle spullen in kun-
nen. Hij heeft dan ook gelijk maar 
een forse bestelwagen aange-
schaft zodat hij voorlopig geen 
ruimtegebrek heeft.
Daar Ron als uitvalsbasis IJmui-
den heeft, zijn opdrachten van 
zowel particulieren als aanne-
mers uit de omliggende gemeen-
ten natuurlijk het meest wel-
kom, maar ook wat verder gele-
gen plaatsen schuwt hij niet. Zo 

is hij momenteel bezig met een 
grote klus in Purmerend. Glad- 
en sierpleisterwerk vormen de 
hoofdmoot van zijn werkzaamhe-
den, maar ook voor ornamenten 
en lijsten draait hij zijn hand niet 
om. Ron is te bereiken via  stu-
cadoorsbedrijfdefeber@live.nl of 
06-11159475.

Straatvoetbaltoernooi
gaat dit jaar niet door
IJmuiden – Het Van Delden Mo-
de Straatvoetbaltoernooi, dat elk 
jaar op het Plein ’45 gespeeld 
wordt, gaat dit jaar niet door. Het 
is eenmalig, volgend jaar zal het 
gewoon weer plaatsvinden.
,,Het was een moeilijke beslis-
sing, vooral omdat je weet dat je 
de voetballertjes gaat teleurstel-
len. Maar qua organisatie was 
het echt een kwestie van over-
macht, alles kwam tegelijk’’, zegt 
Pieter Geraedts, eigenaar van de 
modezaak aan hetzelfde plein, 
waarnaar het toernooi vernoemd 
werd.
,,Het WK komt er aan waardoor 
sommige mensen verstek moes-

ten laten gaan, er zegde een 
team plotseling af en meer van 
dat soort zaken. We hebben lang 
getwijfeld, maar het werd steeds 
duidelijker: het zou broddelwerk 
gaan worden. En dat wilden 
we niet. We hebben een goede 
naam hoog te houden, dan moet 
je geen half werk gaan leveren. 
Bovendien is dat ook het mooie 
nieuw ingerichte plein niet waar-
dig.’’ Pieter besluit: ,,Mensen kun-
nen eind mei 2011 in de agen-
da zetten. Dan is het Van Del-
den Mode straatvoetbaltoernooi 
er weer en we zullen ons uiterste 
best doen, om daar een megas-
pektakel van te maken.’’
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Stormvogels B2 - Tot op de laatste speeldag waren er drie kandidaten die met de eer 
zouden kunnen gaan strijken: SCW B1, Onze Gezellen B2 en Stormvogels B2. Door een 
dikke 7-0 winst van Stormvogels op SCW mochten de IJmuidenaren de hoogste trede 
van het ereschavot betreden.

SVIJ ME - In de voorjaars eerste klasse 10 is het de meiden van SVIJ ME1 gelukt om 
alle wedstrijden te winnen. Met zes punten verschil en 25 doelpunten meer gescoord 
dan de nummer twee mag dit team zich een terechte winnaar noemen. Dit team wordt 
volgend jaar een D team en zoekt nog sportieve meiden.

SVIJ E4 - Het sterrenteam SVIJ E4 is kampioen geworden. Als beste in de vierde klas-
se gaat dit team de zomerstop in. De spelers van dit team hebben zich enorm inge-
zet om de overwinning te behalen en gaan straks een veelbelovend nieuw seizoen te-
gemoet.

Velsenoord A1 - Voor de tweede keer zijn de A1 junioren van FC Velsenoord er in ge-
slaagd om in de 2e klasse kampioen te worden. Ondanks onvoorspelbare tegenstan-
ders en veel afgelaste wedstrijden van de afgelopen winter heeft dit team constant ge-
speeld en is steeds beter gaan spelen. Nu mogen zij zich de trotse kampioen van hun 
klasse noemen.

SVIJ C2 - SVIJ C2 is kampioen in de derde klasse geworden met slechts drie tegen-
doelpunten. Het team heeft alle wedstrijden gewonnen, diverse goede tegenstanders 
hebben het af moeten leggen. De spelers en de coaches gaan nu genieten van een 
welverdiende zomerstop zodat ze in het nieuwe seizoen weer flink kunnen knallen.

SVIJ E1 - SVIJ E1 is kampioen in de eerste klasse geworden. Met de winst heeft SVIJ 
E1, Stormvogels E1 ver achter zich gelaten en zicht op een plek in de Hoofdklasse ge-
creëerd. Het was een spannende competitie waarin E1 zeven wedstrijden gewonnen 
heeft, twee gelijk gespeeld en één verloren.
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Swier schoenen- en 
sleutelservice verhuist
IJmuiden – Swier schoen- en 
sleutelservice gaat verhuizen. De 
zaak was na 20 jaar in de dag-
kiosk aan de Lange Nieuwstraat 
uit zijn jasje gegroeid. Met de 
eventuele komst van de koop-
goot zouden alle kiosken moe-
ten verdwijnen, dit wilden ze niet 
afwachten. 
Vanaf 26 mei worden de deuren 
geopend van de nieuwe winkel 
aan het Plein 1945 nr 51, die veel 
meer ruimte biedt en waar het 
team de klanten nog beter van 
dienst kan zijn.
Opa Swier begon ooit in de 
Trompstraat, vader Swier werk-
te eerst als schoenmaker in de 
Kromme Mijdrechtstraat. In 1967 
begon hij de zaak aan het Markt-
plein, waar hij het systeem ‘klaar 
terwijl u wacht’ invoerde. In 1975 
kwam oudste zoon Gerard in de 
zaak en werd er begonnen met 
de sleutelservice. 
Ook zoon Erik en dochter Andrea 
werkten een aantal jaren mee in 
de zaak. Na het overlijden van 
vader Swier liet zoon Nol zich 
omscholen van kok tot schoen-
maker en in 1990 werd de kiosk 
betrokken. Nol en Gerard breid-
den het servicepakket langzaam 
uit met naamplaten, sportprijzen 
en slotservice. Dit heeft de laat-
ste jaren een vlucht genomen 
onder leiding van Henk, de zoon 
van Gerard. Zijn dochter Linda 
helpt op zaterdag in de zaak, een 
echt familiebedrijf dus. Mede-
werkster Daphne de Graaf helpt 

de klanten en verzorgt het gra-
veerwerk en de sportprijzen. Ook 
wordt er aan inbraakpreventie 
gedaan. Mensen komen van ver 
om hun autosleutel met trans-
ponder bij te laten maken. Op-
slagruimte is er niet in de kiosk. 
Elke dag rijdt Nol naar het maga-
zijn om de voorraad aan te vul-
len. ,,De mensen hebben geen 
idee, alles staat hier op en onder 
elkaar. En als we hier met drie 
man tegelijk bezig zijn met repa-
ratiewerkzaamheden, dan lopen 
we elkaar behoorlijk in de weg’’, 
vertelt Gerard Swier.
,,Op het Plein 1945 is er veel 
meer ruimte. We kunnen dan alle 
sportprijzen en naamborden uit-
stallen, mensen hoeven dan niet 
meer, zoals nu, vanaf een plaat-
je te kiezen. De kelder gaan we 
als opslag gebruiken, zo hebben 
we alles bij elkaar. Er komt een 
nieuwe schuurmachine met een 
vrij geruisloze afzuiginstallatie, 
zodat het voor ons schoner wer-
ken is. We staan dan niet meer in 
het stof en in de lijmlucht. Ook 
gaan we daar kluizen verkopen 
en sierbeslag.’’ Het team ziet 
erg naar de verhuizing uit. Ge-
rard: ,,We begonnen ooit op 36 
vierkante meter, hier zitten we 
op 54 vierkante meter en straks 
gaan we naar 180 vierkante me-
ter. Ik word helemaal vrolijk, als 
ik door de ruimte van de nieuwe 
zaak loop.’’ 
Vanaf 26 mei is iedereen dus 
welkom aan het Plein ’45 nr. 51.

Vandalen houden huis 
in Bunker Museum
IJmuiden - Door de vrijwilligers 
van het Bunker Museum IJmui-
den wordt hard gewerkt om het 
de bezoekers gemakkelijk te ma-
ken. Afgelopen week zijn er trap-
leuningen gemonteerd om een 
bezoek aan de bunkers te ver-
gemakkelijken. Maar wees  niet 
ongerust, er valt nog steeds veel 
te klimmen en te klauteren!
Helaas blijkt deze inspanning 
niet altijd gewaardeerd te wor-
den. Afgelopen week is het in-
formatiebord aan de IJmuider-

slag door vandalen gesloopt. De 
in kleur gedrukte plaat die infor-
matie verschafte over de bun-
kers is van het bord getrokken. 
Dit ondanks het opschrift van de 
stichting WN2000, dat men via 
de website een -gratis- exem-
plaar kan downloaden.
 Voor het vervangen van het bord 
beschikt de stichting niet over fi-
nanciën. Het is dus niet waar-
schijnlijk dat het informatiepa-
neel nog dit jaar vervangen zal 
worden.

Reddingboot 
niet te huur
IJmuiden – In het artikel over 
de Reddingbootdag, vorige week 
in deze krant, werd ten onrech-
te gesuggereerd dat de redding-
boot Johanna Louisa commer-
cieel verhuurd wordt. Er wor-
den groepen ontvangen, lezin-
gen gehouden en de boot luis-
tert soms maritieme evenemen-
ten op. Hiervoor wordt een do-
natie gevraagd om de kosten te 
dekken en het reddingwerk van 
de KNRM te ondersteunen. Een 
groep van 25 vrijwilligers zet zich 
in om het schip voor de KNRM 
te beheren en in de vaart te hou-
den, zij ondersteunen de afde-
ling Communicatie en Fondsen-
werving door pr-activiteiten te 
organiseren op educatief gebied, 
dit is dus beslist geen commerci-
ele activiteit.

Prijswinnaars profiel-
werkstukken in Teylers
Haarlem - De prachtige Ge-
hoorzaal in het Teylers Muse-
um in Haarlem was dinsdag tot 
de laatste stoel bezet met leer-
lingen, docenten en ouders voor 
de jaarlijkse prijsuitreiking voor 
het beste profielwerkstuk van de 
Koninklijke Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen. De 
prijs van 500 euro voor het beste 
HAVO-werkstuk werd gewonnen 
door Robert Lapidaire en Quirijn 
Oorthuys van het Coornhert met 
hun werkstuk ‘Sportsponsoring 
en de kredietcrisis’. 
Voor het beste VWO-werkstuk 
ging de prijs van 500 euro naar 
Yona Lesger en Sanne Nussel-
der van het Schoter met hun on-
derzoek naar een Engelse litera-
tuurlijst voor het tweetalig on-
derwijs. Dit in het Engels ge-
schreven werkstuk droeg de of-
ficiële titel ‘An English Literatu-
re List for Bilingual Education’. 
Het profielwerkstuk is een ver-
plicht eindwerkstuk voor de exa-
menklassen van HAVO en VWO. 
De voorzitter van de jury, Ir. Smit,  
die de in totaal twintig werkstuk-
ken heeft beoordeeld, sprak van 
een bijzondere prijsuitreiking op 

een bijzondere locatie in een bij-
zonder museum. 
Gezien het niveau van de ge-
nomineerde werkstukken wa-
ren volgens het oordeel van de 
jury, buiten de eerste prijswin-
naars, nog twee eervolle vermel-
dingen op hun plaats. Eén hier-
van viel ten deel aan Marieke de 
Bruine en Tamara van Haarlem 
van het Gymnasium Felisenum 
in Velsen Zuid met het werkstuk 
‘Logische wiskunde’. De ande-
re eervolle vermelding was voor 
Merel Kemp en Kiki van der Hart 
van het Eerste Christelijk Lyceum 
met het werkstuk ‘Sketch’. Hoe-
wel volgens juryvoorzitter Smit 
creativiteit en originaliteit bij de 
examinandi vrijwel geen grenzen 
kende, had hij toch ook wel een 
kanttekening, namelijk de kennis 
van het Nederlands van de leer-
lingen. Smit: ,,Evenals vorige ja-
ren moeten we weer vaststellen 
dat er vrolijk en onbekommerd is 
gezondigd tegen de grammatica 
en de spellingsregels. De d’s en 
de t’s blijven een struikelblok en 
ook ‘ou of au’ en ‘ij of ei’ blijven 
problemen geven”. 
(Joop Waijenberg)

Open huis bij 
De Meergroep
Regio - Op woensdag 26 mei 
houden alle bedrijven van de 
Meergroep open huis. Van 13.00 
tot 16.00 uur is iedereen van har-
te welkom om een kijkje achter 
de schermen te nemen bij de 
Meergroep. Zo kunt u een be-
zoek brengen aan het pas ge-
starte horeca project waar de 
medewerkers met plezier iets 
lekkers voorzetten. Bij post en 
repro laten ze u graag een knap 
staaltje boekbinden zien en bij 
a.s. production en rebo techniek 
kunt u met eigen ogen zien wat 
voor fantastische producten daar 
gefabriceerd worden. En dan zijn 
er natuurlijk nog montage en 
verpakken, ijmond groen en de 
kringloopwinkels, stuk voor stuk 
bedrijven die met trots willen la-
ten zien wat ze in huis hebben. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt 
overal naar binnen stappen waar 
u wilt. De medewerkers staan u 
graag te woord. Zie ook www.
demeergroep.nl.

Te hoog
Velsen-Noord - Maandag rond 
13.20 uur kwam bij de politie een 
melding binnen dat een vracht-
wagen stapvoets door de Velser-
tunnel reed met een oplegger. 
De chauffeur reed in de rich-
ting van IJmuiden. De 37-jari-
ge bestuurder uit IJmuiden is 
op de Parkweg aangehouden. 
Zijn vrachtwagen bleek te hoog 
voor de tunnel. Na meting bleek 
de wagen 4.14 meter hoog te zijn 
terwijl 4.00 meter de toegestane 
hoogte is. De man heeft een pro-
ces-verbaal gekregen van 300 
euro.

Heel Nederland in de 
ban van handjesactie
Regio - In het kader van het WK 
voetbal in Zuid-Afrika, kunnen 
klanten van DekaMarkt 5 we-
ken lang sparen voor gratis WK-
handjes, grappige Disneyfiguur-
tjes gekoppeld aan de deelne-
mers van het WK. Van dinsdag 25 
mei tot en met maandag 28 juni 
kunnen klanten van DekaMarkt 
sparen voor gratis WK-handjes. 
DekaMarkt geeft ze weg bij elke 
15 euro aan boodschappen en 
bij aankoop van wekelijks wis-
selende actieproducten. Sparen 
gaat dus supersnel. De handjes 
zijn grappige Disneyfiguurtjes 
die gekoppeld zijn aan alle 32 
deelnemende teams van het WK 
in Zuid-Afrika. Er kan ook wor-
den gespaard voor een scheids-
rechter, een coach en suppor-
ters. 
De actie houdt niet op bij het 
verzamelen. In de dagen vooraf-

gaand aan de actie krijgen klan-
ten een leuke placemat en een 
stickervel cadeau. DekaMarkt 
introduceerde in 1949 als eerste 
in Nederland het fenomeen zelf-
bediening.
De supermarktketen is sinds 1 
januari 2009 onderdeel van De-
tailresult Groep NV. DekaMarkt 
heeft 85 winkels in de provin-
cies Noord- en Zuid-Holland, 
Gelderland, Overijssel, Flevoland, 
Drenthe en Friesland. Speerpun-
ten zijn lage prijzen, uitstekende 
kwaliteit en het beste in vers. 
De organisatie heeft eigen pro-
ductiebedrijven zoals twee ei-
gen bakkerijen, een eigen vee- 
en landbouwbedrijf en een sla-
gerij. Ook diverse distributiecen-
tra en verscentrales, twee tuin-
centra, een (online) wijnmarkt 
en een tankstation zijn onderde-
len van het bedrijf. 

Nieuws uit de
buurthuizen
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IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de damclub 
IJmuiden is Casper Remeijer dit 
seizoen ongenaakbaar. Met een 
grote voorsprong op de concur-
rentie is hij al onbereikbaar. Ge-
concentreerd en met de nodige 
technische bagage weet hij bijna 
wekelijks te winnen. Tegen Piet 
Kok, de knokker, kwam hij ander-
maal tot een overtuigende winst. 
Harrie van der Vossen deed goe-
de zaken door een overwinning 
op Joop Wind. Wind kwam in een 
vervelende opsluiting terecht die 
hem uiteindelijk de das om deed. 
Van der Vossen kon zich door 
deze winst nagenoeg verzeke-
ren van een plaats in het eer-
ste tiental voor het komende sei-
zoen. Marcel Doornbosch ver-
raste enkele malen Rick Hart-
man met combinaties en won af-
getekend. Zoon Max miste tegen 
Nicole Schouten een winstkans 
en was daarna niet meer in staat 
een nederlaag af te wenden. In 
de partij tussen Jack van Buuren 
en Cees van der Steen slaagde 
geen van beide erin om voordeel 
te verkrijgen. Lange tijd was er 
zelfs sprake van een symmetri-
sche stand. Daarmee was de re-
mise onafwendbaar. Vince van 
der Wiele bond zus Dana aan 
de zegekar. Op een indrukwek-
kende manier kwam hij eerst tot 
voordeel gevolgd door een afge-
tekende winst. Martin van Dijk 
was een paar maten te sterk voor 
Stella van Buuren. De hoop voor 
de toekomst van DCIJ werd op 
bekwame wijze verslagen.  Koop 
de Vries moest lange tijd vech-
ten om niet overlopen te wor-
den door Conall Sleutel. Toen het 
voordeel niet doorsloeg in een 
gewonnen stelling bood Sleutel 
remise aan. De Vries accepteer-
de het voorstel onmiddellijk. Paul 
Smit werd door Jan Apeldoorn te 
grazen genomen. Met een niet al 
te ingewikkelde combinatie naar 
de damlijn was de weerstand 
van Smit snel gebroken.

DCIJ-nieuws

IJmuiden - In het Seaport FM 
programma Muziek Uit Zee wordt 
de geschiedenis van de zeezen-
ders belicht uit de periode 1958 
tot en met 1990. Ook komen de 
diverse radio-evenementen, die 
destijds tussen de pieren van 
IJmuiden hebben plaatsgevon-
den, aan bod. In ‘Muziek Uit Zee’ 
zijn naast oude radiofragmenten, 
jingles, tunes en interviews uiter-
aard ook de platen uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig te ho-
ren. Erik Beekman neemt u mee 
naar de wereld van de piraten 
op zee.  Muziek Uit Zee is iede-
re zondag tussen 16 en 18 uur te 
beluisteren. Op woensdag gaat 
het programma tussen 21 en 
23 uur op de herhaling. Seaport 
FM is te beluisteren via de kabel 
op 89.0, FM 107.8 en wereldwijd 
via internet www.seaportplaza.
nl. Meer informatie over Muziek 
Uit Zee is ook te vinden via www.
muziekuitzee.hyves.nl. 

Muziek Uit Zee 
op Seaport FM 

Bijzondere schilderijen 
van J.H. Verhoog
IJmuiden - Het Zee- en Haven-
museum is in het gemeente-ar-
chief van Velsen een unieke col-
lectie schilderwerk van de IJmui-
denaar J.H. Verhoog op het spoor 
gekomen en heeft daar een klei-
ne expositie van ingericht.
Verhoog die in 1925 geboren 
werd in de Kanaalstraat te IJmui-
den, werkte bij de Hoogovens en 
schilderde in zijn vrije tijd graag 
landschappelijke taferelen die 
een binding hadden met de ge-
schiedenis van de Breesaap en 
IJmuiden. 
Tussen 1981 en 1984 schilder-
de hij een aantal afbeeldingen 
in olieverf waarbij hij gebruik 
maakte van oude foto’s (uit het 
gemeentearchief van Velsen) van 
straten en gebouwen in IJmui-
den uit de periode 1890 – 1930.
De kwaliteit van het werk van 
de heer Verhoog kan wedijveren 
met het beste dat er in ons land 
op het gebied van zondagsschil-

derkunst is gemaakt. Met uiter-
ste precisie en tot in de kleinste 
details geschilderd, werden di-
verse, nu historische locaties van 
IJmuiden, in het werk van Ver-
hoog vastgelegd. 
De schilderijen zijn na zijn over-
lijden in bruikleen gegeven aan 
het gemeente-archief Velsen 
en gaan te zijner tijd naar het 
Noord-Hollands archief in Haar-
lem. 
De huidige expositie heeft als 
doelstelling een eerste indruk 
te geven van het unieke schil-
derstalent van de heer Verhoog. 
Niet al het werk van deze schil-
der wordt op dit moment geëx-
poseerd. 
In 2012 hoopt het Zee- en Ha-
venmuseum in samenwerking 
met bovengenoemde archief-
dienst een grote overzichtsten-
toonstelling van het complete 
werk van Verhoog realiseren. Zie 
ook www.zeehavenmuseum.nl.

Strijd kampioenschap 
bij Kijk Uit nog open
IJmuiden - Met nog twee ron-
den te gaan zijn alleen Colleen 
Otten en André Kunst nog over 
in de race voor voor het kam-
pioenschap. Colleen moest wat 
van haar voorsprong tegen An-
dré inleveren, met zwart kwam 
zij tegen Ingmar Visser niet ver-
der dan remise. André daaren-
tegen draaide Peters Hamersma 
een loer door hem in de slotfase 
mat te zetten.
De mooiste partij van de avond 
werd gespeeld tussen Jan Jan-
sen en Sebastiaan van Westerop. 
Jan rafelde met een paar specta-
culaire offers de koningsstelling 
van Sebastiaan uit elkaar.
Jan Geus had het maar moei-
lijk met Paul Koper. Het leek een 
snelle overwinning te worden 
voor Jan, maar door taai verde-
digingswerk van Paul duurde het 
toch en uurtje of drie.
Tussen Andries Visser en Sjef 
Rosier ging het wat sneller. Na 
een uurtje spel had Sjef geen 
zetten meer en gaf op.
Gregory van den Ende beleefde 
een nachtmerrie op het bord. On-

danks een snelle winst van een 
toren, moest hij toezien hoe Dirk 
Geels de regie overnam en de 
winst binnenhaalde. Rick Mulder 
versloeg na een gelijkopgaan-
de strijd Johan van Velthuijsen. 
Louwe Post speelde voorzichtig 
tegen Kees Giesberts, maar het 
was wel genoeg voor winst en 
René Koens kon na afloop op-
gelucht ademhalen, hij had Peter 
Groenenweg verslagen. Zie ook 
www.schaakclubkijkuit.nl.

Rijkswaterstaat houdt 
open huis op 29 mei
Velsen-Zuid - Rijkswaterstaat 
houdt op 29 mei op vijf locaties, 
verspreid door heel Nederland, 
open huis. Bezoekers zijn tijdens 
het open huis welkom bij de ver-
keerscentrales in Velsen-Zuid 
Op deze locatie kan men ervaren 
hoe Rijkswaterstaat werkt aan 
het in goede banen leiden van 
de verkeersstromen op de weg 
en op het water. Bij de Verkeers-
centrale Noord-west Nederland, 
gelegen aan de Amsterdamse-
weg 25 in Velsen-Zuid, organi-
seert Rijkswaterstaat een aantal 
speciale activiteiten, zoals een 
ongevallensimulatie in de Wijker-
tunnel en een rondleiding in het 
zenuwcentrum van de verkeers-
centrale. Ook staat er het nodige 
materieel opgesteld, waaronder 
tekstkarren, een strooimachine 
en een sneeuwblazer. Voor de 
jeugdige bezoekers is er vertier 
in de vorm van het maken van 
‘asfalt’-snoep en radiografisch 

bestuurbare auto’s. Daarnaast 
is er de hele dag een informarkt, 
waar bezoekers hun kennis van 
Rijkswaterstaat kunnen testen 
door deel te nemen aan een quiz. 
Op een ideeënmuur kunnen be-
zoekers hun ideeën, vragen, er-
gernissen en tips achterlaten. Op 
www.rijkswaterstaat.nl/openhuis 
staat het volledige programma. 
Daarnaast kunnen bezoekers 
van de site hier alvast een virtu-
eel kijkje nemen op twee van de 
vijf locaties. Rijkswaterstaat wil 
de mobiliteit op de weg en op 
het water vergroten en de reis-
tijden betrouwbaarder maken. 
Dat vraagt om innovatieve tech-
nieken en het slim inplannen 
van werkzaamheden aan wegen 
en vaarwegen. Tijdens het open 
huis geeft Rijkswaterstaat tekst 
en uitleg over alle gebruikte in-
zichten, technieken en materieel 
voor een veilig en beter bereik-
baar Nederland.

Kür en dressuur op
De Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Zaterdag 22 en 
zondag 23 mei worden op mane-
ge De Groene Heuvel wedstrij-
den georganiseerd voor de ba-
sispaardensport maar in de am-
biance van een topruiter! De ma-
nege laat zich van zijn beste kant 
zien en geeft elke deelnemer de 
kans te starten in omstandighe-
den die, normaal gesproken, zijn 
voorbehouden aan mensen zo-
als Anky van Grunsven, Edward 
Gal en Adelinde Cornelissen! Zo 
zal  de rijbaan worden versierd 
met bloemen (ter beschikking 
gesteld door Groenrijk), er wordt 
een VIP terras opgebouwd (aan-
geboden door De Wit Evene-
mentCatering), er zijn prachtige 
prijzen te winnen enzovoort.
Daarnaast is er een unieke sa-
menwerking met de NHRV (zij 
organiseren sinds bijna 15 jaar 
de Rabobank Kür op Muziek in 

Aerdenhout). Wie een kür rijdt 
bij manege De Groene Heuvel op 
22 mei ‘s avonds en ook een kür 
op 3 juli op Marienweide en de-
ze overall wint ontvangt een ge-
weldige extra prijs. Droompar-
ken.nl stelt een arrangement sa-
men op één van hun bungalow-
parken in Nederland. Snowpla-
net stelt een barbecue-arrange-
ment als hoofdprijs voor de kür 
alsmede skilessen ter beschik-
king voor elke rubriek die over-
dag wordt verreden. Wilt u nog 
shoppen dan kan dat ook: op za-
terdag kunt u zowel nieuwe als 
gebruikte ruitersport artikelen 
aanschaffen bij Impulz, de win-
kel van manege De Groene Heu-
vel. Op zondag is er een ophef-
fingsuitverkoop van Ruitershop 
Kennemerland, al jarenlang be-
kend in Santpoort op de Hoofd-
straat. 

Feestweek in Velserduin 
Driehuis - Deze week was het 
feest in Velserduin Driehuis. De 
verbouwing is afgerond en het 
verpleeghuis heeft een comple-
te facelift ondergaan. Reden om 
dit feestelijk te vieren met mede-
werkers, vrijwilligers, bewoners 
en familieleden. 
De gehele week stonden er leu-
ke activiteiten op het program-
ma. De officiële ‘opening’ vond 
plaats op maandag 17 mei in 
aanwezigheid van de Raad van 
Bestuur en het regiomanage-
ment. Dinsdag kon men genie-
ten van een optreden van Wil-
leke d’Estell en conferencier Er-
win Fillee. Woensdag vonden er 
Oudhollandsche spelen plaats 
binnen en buiten in de tuin met 
het Rad van Fortuin en een pof-

fertjes- en viskraam. Er was ook 
een bingo, ijs en een feestelij-
ke maaltijd voor de bewoners en 
familie. Vrijdag wordt de feest-
week afgesloten met een bar-
becue voor personeel en vrijwil-
ligers buiten in de tuin. Velser-
duin Driehuis heeft een comple-
te opknapbeurt ondergaan. Af-
delingen zijn opgefrist, ruimer 
gemaakt, nieuw in gebruik ge-
nomen en is er geïnvesteerd in 
de inrichting.
Zo bieden de afdelingen Kievit, 
Nachtegaal, Merel en Zwaluw 
huisvesting aan 20 bewoners in 
plaats van 29 en zijn er twee-
persoons- in plaats van vierper-
soonskamers. Bewoners hebben 
hierdoor veel meer privacy en 
bewegingsruimte gekregen.
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achter ReinUnie Velsen.
Folkerst Toernooi bij VSV, Hof-
geesterweg in Velserbroek. Wed-
strijden beginnen om 10.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of St. 
Bavokerk in Haarlem. Van 13.15 
tot 13.45 uur Vocaal Ensemble 
La Notte.
Stadsschouwburg Velsen: Ja-
vier Guzman in ‘Por Dios’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: YouPlay, workshop en 
improvisatiefestival. Aanvang 
20.15 uur.
Live optreden Arne & Friends 
in de Zeewegbar, Zeeweg IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Dead Meadow en Apse. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Café: After-
show Dead Meadow: Castro-
valva. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: Taste-It met di-
verse dj’s. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 16,-/14,- vanaf 18 jaar.

Zondag 23 mei
Eerste Pinksterdag
Pinkster expositie op Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a in Velserbroek. 
Tel: 023-5376227.
Kür en dressuur op manege De 
Groene Heuvel in Velsen-Zuid. 
Start vanaf 09.00 uur.
Bijzonder gezinsviering in de 
Oud Katholieke Engelmundus-
kerk, Wilhelminakade 117 IJmui-
den. Aanvang 10.00 uur.
Folkerst Toernooi bij VSV, Hof-
geesterweg in Velserbroek. Wed-
strijden beginnen om 10.00 uur.
Schapenscheren in Velserbeek. 
Vanaf 12.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Brui-
sen zee-evenement ‘Het is fijn 
om in een badplaats te zijn’. Van 
12.00 tot 16.00 uur Strandweg 2 
in Zandvoort.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: YouPlay, workshop en 
improvisatiefestival. Aanvang 
15.00 uur.
De Rebellies in De Halve Maan, 
Hagelingerweg 36 in Santpoort-
Noord. Vanaf 16.30 uur.

Maandag 24 mei

Tweede Pinksterdag
Pinkster expositie op Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a in Velserbroek. 
Tel: 023-5376227.
Campina Open Boerderijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zie ook 
www.campina.nl. 
Modelspeedboten regatta van 
10.00 tot 16.00 uur bij model-
bootvijver De Ven, gelegen ach-
ter ReinUnie Velsen.
Sirius Saxofoonkwartet in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk. 
Schoter Theatergroep in Fort 
Zuid. Van 15.00 tot 18.00 uur. 
Toegang gratis. Zie ook www.
fort-zuid.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Sylvia Nap i.s.m. Witte 
Theater, Lear ongelikt (repetitie-

zolder). Aanvang 15.30 uur.

Dinsdag 25 mei
 

Stadsschouwburg Velsen: 
Klaas van der eerden. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Sylvia Nap i.s.m. Witte 
Theater, Lear ongelikt (repetitie-
zolder). Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 26 mei

Open dag op De Toermalijn, 
Driehuizerkerkweg 121 in Drie-
huis. Van 09.00 tot 11.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Audrey Bolder in ‘Dusty’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Lourdes’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 27 mei

Stadsschouwburg Velsen: Or-
kater speelt ‘De meisjes van 
Mussolini’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Sylvia Nap i.s.m. Witte 
Theater, Lear ongelikt (repetitie-
zolder). Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Café: Girl 
Scout Juliette. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: LOS! 
met dj Paullie en Co. 24.00 tot 
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Voor studenten gratis.

Donderdag 20 mei

Pinkster expositie op Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a in Velserbroek. 
Tel: 023-5376227.
Interland Egypte-Canada 
bij IJVV Stormvogels. Aanvang 
18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Tessa de Loo in De Tweeling. 
Aanvagn 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Un Prophè-
te’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Shantel en Buco-
vina Club Orkestar. Aanvang 
21.00 uur. Toegang 16,-. Klei-
ne zaal: LOS! met dj Paullie en 
Co. 24.00 tot 04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Voor studenten 
gratis. Café: Steed. 22.30 uur. 
Toegang gratis. 

Vrijdag 21 mei
Pinkster expositie op Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a in Velserbroek. 
Tel: 023-5376227.
Luilakmarkt met potten en 
(tuin)planten van 15.30 tot za-
terdag 11.00 uur. Raamsingel en 
Raamvest.
Stadsschouwburg Velsen: 
Nederlandse danstalent jame-
cia Oosterwolde in ‘Blaze!’ Aan-
vang 20.15 uur.
Aymer est ma vie, Anneke 
van Tongeren, Cocky Sietses en 
Tjeerd Blacquiere in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Un Prophè-
te’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl:  Beide 
zalen: Multigroove. 23.00-06.00 
uur. Toegang 20,- vanaf 18 jaar. 
Kleine zaal: Elske de Wall. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Café: Irratio-
nal Library: The Geert Wilders 
en Bombay Show Pig. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 22 mei
Pinkster expositie op Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a in Velserbroek. 
Tel: 023-5376227.
Kür en dressuur op manege 
De Groene Heuvel in Velsen-
Zuid. Start vanaf 09.00 uur.
Modelspeedboten regatta 
van 09.00 tot 17.30 uur bij mo-
delbootvijver De Ven, gelegen 

Wat is
er te 
doen

Velsen - Inwoners van Velsen 
met een laag inkomen hebben 
misschien wel recht op financië-
le steun. De Formulierenbrigade 
Velsen helpt gratis bij het invul-
len van de formulieren en kijkt 
naar de regelingen en voorzie-
ningen die van toepassing kun-
nen zijn. Bel om een afspraak 
te maken met de Formulieren-
brigade Velsen tussen 9.00 en 
17.00 uur telefoonnummer 0255-
533885. Of loop even binnen in 
Loket Velsen voor Wonen, Wel-
zijn en Zorg, gebouw de Del-
ta, Rijnstraat 2 of maak een af-
spraak maken via de e-mail for-
mulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. nsulenten van de Formu-
lierenbrigade Velsen komen ook 
bij mensen thuis die niet mobiel 
zij.

Formulieren-
brigade Velsen

Velsen-Zuid - Vrijdag 18 juni 
organiseert Jonge Ondernemers 
IJmond (JOIJ) het evenement 
‘Lekker sportief op Golfbaan 
Spaarnwoude’. Lekker sportief 
duurt van 15.00 tot 18.30 uur. In 
totaal kunnen 56 ondernemers 
deelnemen: 24 aan een golfcli-
nic voor beginners en 32 aan 
het toernooi. Een golfvaardig-
heidsbewijs (GVB) is voor geen 
van beide onderdelen noodzake-
lijk, maar spelkennis en ervaring 
wenselijk. Zie ook www.joij.nl.

Golftoernooi

IJmuiden – Sandra was op 18 
februari uitgerekend. Die dag 
begon het tegen 17.00 uur te 
rommelen. Ze besloot toch met 
dochter Lisa naar zwemles te 
gaan. In het zwembad begonnen 
de weeën. ,,Gaat het wel?’’, vroeg 
een buurvrouw die Sandra zag 
staan. Niet, dus. 
Michel werd gebeld, om de 
zwemles over te nemen en de 
buurvrouw ging met Sandra naar 
huis. De verloskundige werd ge-
beld en de moeder van San-
dra, die zou Lisa en Rosa op-
vangen. Boven gekomen wilde 
Sandra nog even naar het toi-
let en toen werd Daniel al gebo-
ren. De verloskundige werd weer 
gebeld, die besloot een collega 

Aangenaam

Geboren: Daniël Sellmeijer
Zoon van: Sandra en Michel 
Sellmeijer
Broer van: Lisa (6) en Rosa (3)
Geboren op: 18 februari 2010 
om 17.50 uur
Geboortegewicht: 3998 gram

te sturen die op dat moment al 
in IJmuiden was. De buurvrouw 
belde Michel, om te vertellen 
dat zijn zoon er al was. Sandra: 
,,Toen viel ik flauw en ben ik een 
stukje kwijt. Ik kwam later weer 
bij en hoorde mijn moeder om 
een ambulance bellen.’’ Doordat 
het zo snel was gegaan, had ze 
een lichte shock. Michel kwam 
even later de straat in rijden en 
schrok hevig, toen hij de ambu-
lance voor zijn deur zag staan. 
Oma nam haar kleindochters 
mee, Sandra ging per ambulance 
naar het Rode Kruis Ziekenhuis 
en Michel reed er met zijn ei-
gen auto achteraan, samen met 
Daniel. ,,In het ziekenhuis kon ik 
Daniel voor het eerst bekijken, ik 
had hem in alle consternatie nog 
niet eens gezien’’, vertelt Sandra. 
Ze ging aan het infuus om aan 
te sterken en na twee nachten in 
het ziekenhuis mocht ze samen 
met haar zoon weer naar huis. Er 
kwam een week kraamhulp en 
Sandra deed het een tijdje rus-
tig aan. Ze kreeg alle hulp van 
Michel en haar dochters en nu 
gaat het weer goed. Ook met 
Daniel gaat het prima. Het is een 
lief, rustig en makkelijk mannetje 
met een opvallende, heldere blik 
in zijn ogen. 
Lisa en Rosa zijn stapeldol op 
hun broertje. Michel lacht: ,,Da-
niel heeft drie moeders, die voor 
hem zorgen.’’ Hij besluit: ,,Ze 
zeggen dat het een echte Sell-
meijer is. Zelf zie ik dat ook wel, 
maar in een bepaalde blik of in 
een gebaar zie ik ook mijn vrouw 
en dochters terug. Ik vind dat 
fantastisch, dat hij dat allemaal 
in zich heeft.’’ (Carla Zwart)

Dorpsfeest Velsen-Noord
Velsen-Noord – Het Dorpsfeest 
vindt dit jaar plaats van donder-
dag 24 tot en met zondag 27 ju-
ni. Dit jaar met het thema: ‘Vel-
sen-Noord, van toen tot nu’. De 
vrijdagavond staat in het te-
ken van ritme en muziek uit Vel-
sen-Noord. Op zaterdag is er de 
thuismarkt, waar lokale vereni-
gingen zich presenteren. Van-
af 17.30 uur is er een dorpsbar-
becue, bonnen hiervoor zijn ver-
krijgbaar bij buurtcentrum De 
Mel (geen varkensvlees), tele-

foon 0251-210050. Zondag is 
er een zeskamp en een Amster-
damse middag. Voor het reser-
veren van een kraam op zater-
dag kunnen de mensen ook bij 
de Mel terecht. Opgeven voor 
de zeskamp is mogelijk via her-
man.slotman@swvn.nl of tele-
foon 0251-494041. Meer infor-
matie bij Judith de Ruijter, te-
lefoon 0251-210050. Er worden 
nog vrijwilligers gevraagd. Het 
volledige programma verschijnt 
in juni in deze krant.



pagina 26 20 mei 2010

Pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella
IJmuiden – Hans van de Pieter-
man bereikte eind april zijn eind-
doel: hij maakte een pelgrims-
tocht van 2489 kilometer naar 
het Spaanse Santiago de Com-
postella. Vorige week werd hij 
thuis opgehaald door de wan-
delgroep van Elmakes, Hans 
doet met deze groep twee keer 
per week aan Nordic Walking. Zij 
namen hem mee naar de kanti-
ne van DKV, het startpunt van de 
groep. En hadden daar met el-
kaar een feestje, ter ere van de 
geweldige prestatie van Hans.
Hij begon de pelgrimstocht op 21 
mei 2006 en legde de afstand in 
vijf jaar af. Steeds in drie weken, 
in mei. Alleen dit jaar begon Hans 
in april en deed hij er vier we-
ken over. Het eerste jaar was zijn 
eindpunt een klein dorpje even 
boven Parijs, een jaar later werd 
dit zijn startpunt en zo ging het 
elk jaar. ,,Je kunt de tocht in drie 
maanden lopen. Maar ik kan niet 
zo lang zonder mijn familie. En 
zij niet zonder mij’’, is zijn simpe-
le verklaring. ,,Dat was een won-
derlijk gevoel: je gaat thuis de 
voordeur uit en je loopt zo naar 
Parijs.’’ Hans liep altijd al lan-
ge afstanden en de pelgrimage 

naar Santiago de Compostella is 
de tocht der tochten. Hij maakte 
veel mee onderweg en ontdek-
te al snel, dat je niet te veel kunt 
plannen. ,,Ik leerde al snel af om 
me einddoelen te stellen, zo van: 
vandaag wil ik die plaats berei-
ken, of zoveel kilometer lopen. 
Het is afhankelijk van de omstan-
digheden en het weer. Dus het 
was gewoon: blik op oneindig en 
gaan. Ook maakte ik me al snel 
geen zorgen meer of ik voor de 
nacht wel onderdak zou vinden. 
Je moet er vertrouwen in heb-
ben dat het wel goed komt’’, al-
dus Hans. In Nederland en Belgiё 
sliep hij vaak in de tent. In Frank-
rijk zijn de mensen gastvrijer, is 
zijn ervaring. Hij sliep bij mensen 
thuis, in het klooster, zelfs in een 
dorpsfeestzaal die ook dienst 
deed als gymzaal. Soms was het 
zwaar en eenzaam, toch heeft de 
tocht heem veel gebracht: ,,Al-
lereerst natuurlijk de sportieve 
voldoening om het einddoel te 
bereiken. Het was vaak genie-
ten van de natuur, ik kwam langs 
de mooiste plekjes. En al lopend 
heb je alle tijd om na te denken, 
dat bracht me dichter bij mezelf.’’ 
(Carla Zwart, foto: P. Herweijer)

Studenten uit Sri
Lanka bezoeken Velsen
Velsen - Sinds acht jaar nodigt 
het bestuur van de Stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Velsen 
(SOS-Velsen) in mei Srilanka-
nen uit, die elders in Nederland 
een studie volgen. De stichting 
voert namens de gemeenteraad 
de 34-jarige stedenband tussen 
Velsen en Galle uit.
Vijftien studenten uit Ensche-
dé en Barneveld kwamen za-
terdag 15 mei rond het middag-
uur aan op station Santpoort-
Noord, waar ze door de ‘gastou-
ders’ werden opgewacht en die 
de groep naar het kerkelijk cen-
trum Het Kruispunt in Velser-
broek brachten. De gasten, on-
der wie de Srilankaanse ambas-
sadeur mevrouw Grace Asirwat-
ham en haar counsellor Sena-
rath Dissanayake, werden in het 
godshuis welkom geheten door 
SOS-voorzitter Guus Harten-
dorf, die vervolgens het woord 
gaf aan loco-burgemeester Arj-
en Verkaik. De loco ging in zijn 
speech onder andere in op het 
belang van het Noordzeekanaal 
en de industrie in het gebied en 
wenste de studenten succes bij 
hun studie. Ambassadeur Grace 
Asirwatham bleek in haar toe-
spraak uitstekend op de hoogte 
van de stedenband en bedank-
te de gemeente en SOS-Velsen 
voor de jarenlange steun aan 
Galle. Zij riep haar landgenoten 
op de opgedane contacten in 
Nederland te koesteren en waar 
mogelijk, eenmaal terug in Sri 
Lanka, te helpen bij de steden-

band. De ambassadeur zei ook 
dat de rust in haar land is weer-
gekeerd en dat gewerkt wordt 
aan de opbouw van de verwoes-
te gebieden in haar land. Ten-
slotte wees SOS-secretaris Klaas 
van Slooten op het bestaan van 
de Netherlands Alumni Associa-
tion of Lanka, een vereniging van 
studenten die in Nederland heb-
ben gestudeerd, en die veel voor 
de stedenband betekent en ge-
vestigd is in Colombo.
Traditiegetrouw liep het hele ge-
zelschap over de Galle Promena-
de door het winkelcentrum naar 
de gedenksteen van de steden-
band, waar de groepsfoto werd 
gemaakt. Het winkelend pu-
bliek keek de bonte stoet ver-
baasd na.
Daarna gingen de studenten 
met hun gastouders ieder zijn ei-
gen weg door de gemeente Vel-
sen. Men bezocht onder andere 
de Ruïne van Brederode, koren-
molen De Zandhaas (waar mole-
naar Gijs van der Lubbe in vloei-
end Engels de gasten de werking 
van het maalbedrijf uitlegde), het 
havengebied en Snow Planet. 
Een enkeling wierp nog een blik 
op het beeldje van Hans Brin-
kers, in Spaarndam, het jochie 
dat de dijk met zijn duim dicht-
te. De Srilankanen waren teleur-
gesteld te horen dat het verhaal 
uit de duim gezogen is.
Na een Nederlandse maaltijd 
bij de gastgezinnen verlieten de 
studenten de gemeente met de 
trein van 19.55 uur.

Binnenhaven stagneert
IJmuiden – De bouw van de 
multifunctionele accommoda-
tie (MFA) De Binnenhaven, op 
het terrein van het voormalige 
Zeewegziekenhuis, stagneert. 
De woningbouw is gereed. Op 
het nu nog braakliggende ter-
rein zou Stichting Zorgbalans 
de MFA gaan realiseren. Hier 
zou onder andere ruimte komen 
voor Skon Kinderopvang, buurt-
centrum de Spil, wijksteunpunt 
de Delta en de Maatschappelij-
ke Dienstverlening Midden Ken-
nemerland. 
Ook zouden de bewoners van 
verpleeghuis Velserduin in Drie-

huis naar deze locatie verhuizen 
en het was de bedoeling dat er 
zorgwoningen gebouwd werden. 
Zorgbalans heeft geen geld om 
dit te realiseren en zocht de af-
gelopen maanden naar een ko-
per, die de plannen wel kon 
gaan ontwikkelen en afronden. 
Dit laatste is niet gelukt en het 
project is nu stilgelegd, tot er een 
oplossing is gevonden. De ge-
meente is geen ontwikkelaar van 
De Binnenhaven, maar het colle-
ge wil wel in overleg met de be-
trokken organisaties om de ge-
volgen beter te kunnen beoor-
delen.

Open dag Toermalijn
Driehuis - Woensdag 26 mei 
houdt basisschool De Toermalijn 
aan de Driehuizerkerkweg 121 
een open dag. De school is ge-
legen in de dorpskern Driehuis 
binnen de gemeente Velsen.
Alle ouders met jonge kinderen 
worden van harte uitgenodigd 
om tussen 9.00 en 11.00 uur de 
school te bezoeken. Er worden 

rondleidingen gegeven, zodat 
ouders kunnen zien hoe het op 
de school en in de klassen toe-
gaat. Op deze manier kunt u zelf 
ervaren hoe de sfeer op school 
is. Ook misschien een mooi mo-
ment om eens kennis te maken 
met basisschool De Toermalijn. 
Meer informatie: Joost van der 
Kroef, telefoon 0255-516443.

Spirituele 
beurs
Haarlem - Voor de 22ste keer 
organiseert Nicole van Olderen 
de spirituele beurs in ouderen-
steunpunt aan de van Oosten de 
Bruynstraat 60. Op zaterdag 29 
en zondag 30 mei met meer dan 
30 stands op een ruime lichte lo-
catie goed bereikbaar met de au-
to. In een ontspannen sfeer kun 
je kennis maken met het grote 
aanbod uit de spirituele wereld. 
Met haar elf jaar ervaring in het 
organiseren van beurzen is Nico-
le van Olderen een vakbroeder in 
deze wereld, vol zorg is het team 
van werkers weer samengesteld. 
Deze keer is er op zaterdag ruim-
te gemaakt voor vier lezingen 
en zijn er op zondag een aantal 
nieuwe collega’s aan het werk. 
Waaronder Carmen de Haan van 
Stroomtaal en Wil Verbruggen uit 
Den Haag met arm massage. Pa-
tricia Sluis is de babyfluisteraar 
uit Haarlem, met haar gave om 
contact te kunnen maken met 
de baby of kleuter heeft zij al ve-
le ouders inzicht kunnen geven. 
Je kunt op de beurs onder an-
dere terecht voor een gespreks-
consult, een energiebehande-
ling, een kaartlegging en na-
tuurlijk de verkoop van edelste-
nen, kristallen, elfen en draken, 
schilderijen en energiestokken. 
Nieuw dit keer zijn verschillen-
de energiebehandelingen: ‘mag-
nified healing’, Blu-e energie en 
Johré. In de creatieve hoek kun je 
terecht bij spirituele schilderijen 
en de handgemaakte kaarten, al-
leen op zaterdag, bijenwasteke-
ningen, de prachtige stenencol-
lectie en op zondag de prachtige 
kristallen raamhangers. Nieuw 
zijn de handgemaakte kracht-
stokken. Toegang voor een dag 5 
euro, twee dagen 8 euro. Consul-
ten maximaal 10 euro. Parkeren 
op zaterdag 1,50 euro per uur, 
gratis op zondag. Meer informa-
tie: www.nickysplace.nl of Nicole 
van Olderen, 06-41041509. 

IJmuiden - Velsen Lokaal roept 
iedereen op om een mening te 
laten horen over de aanpassin-
gen van de Kromhoutstraat in 
IJmuiden. Daarvoor heeft Velsen 
Lokaal op haar website een kor-
te enquête opengesteld. De uit-
komst van de enquête zal een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
het standpunt van de fractie tij-
dens de behandeling in de raad. 
Zie ook www.velsenlokaal.nl.

Enquete 
Kromhoutstraat

IJmuiden - In Stamgasten van 
aanstaande zondag spreekt Ge-
rard van Broekhuijsen met Pim 
Koster, een ras-IJmuidenaar 
die meer bekendheid geniet als 
de IJmuidense Demis Roussos. 
Stamgasten wordt uitgezonden 
op zondagavond van 18.00 tot 
19.00 uur op Seaport FM.

Stamgasten
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Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010
Stemmen – wat u moet weten
U bent achttien jaar of ouder, Neder-
lander, u staat ingeschreven bij de ge-
meente Velsen, u heeft een stempas 
én een identiteitsbewijs. In het kort 
zijn dat de regels als u gaat stem-
men op 9 juni bij de Tweede Kamer-
verkiezingen. Ze staan ook achterop 
uw stempas, achterop de kandidaten-
lijst die u in de bus krijgt en op www.
velsen.nl.

Identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen 
legitimeren; u heeft identificatieplicht en 
moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat 
kan alleen met een identiteitsbewijs zo-
als een Nederlands paspoort of identi-
teitskaart of een Nederlands rijbewijs. U 
mag bij deze verkiezingen een identiteits-
bewijs gebruiken dat maximaal 5 jaar is 
verlopen. Zonder identiteitsbewijs mag u 
niet stemmen. Wie geen identiteitsbewijs 
heeft, kan dit aanvragen vóór 2 juni 2010 
bij de afdeling Burgerzaken. Dan kunt u 
op 9 juni uw stem uitbrengen. De afde-
ling Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak via www.velsen.nl of via 0255-
567200.

Stempas mee
De stempas toont aan dat u mag stem-
men. Zonder de stempas kunt u uw stem 
niet uitbrengen. Neem dus uw stempas 
mee! Mocht u uw stempas kwijtraken dan 
kunt u een vervangend exemplaar aan-
vragen. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 8 ju-
ni 2010 tot 12.00 uur bij de afdeling Bur-
gerzaken. Dan moet u ook met de nieuwe 
stempas stemmen – en niet met de ‘oude’, 
mocht u die nog terugvinden.

Stemmen voor een ander: volmacht
Kunt u op 9 juni niet zelf stemmen? Een 
andere Velsenaar mag het ook voor u 
doen. Die moet dan een volmacht van u 
krijgen. U vult de achterkant van uw stem-
pas in (machtiging) en geeft die met een 
kopie van uw identiteitsbewijs aan dege-
ne die voor u gaat stemmen; die persoon 
moet wel in Velsen wonen. Het identiteits-
bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stemmen buiten Velsen: kiezerspas
Als u op de dag van de stemming in een 
andere gemeente van Nederland wilt 
stemmen, dan moet u een kiezerspas 
hebben. Een kiezerspas kunt u verkrijgen 
door met uw stempas naar het gemeen-
tehuis van Velsen te gaan, waar uw stem-
pas wordt omgezet in een kiezerspas. Met 
deze kiezerspas kunt u stemmen in een 
andere gemeente in Nederland. Het aan-
vragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 
vrijdag 4 juni 2010, 16.00 uur.

Stemmen binnen Velsen
U kunt overal binnen de gemeente stem-
men, in een stembureau van uw keuze. 
De stembureaus zijn open van ‘s ochtends 
07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur. De stem-
bureaus zijn zo ingericht, dat mindervali-
de kiezers daar zelfstandig hun stem uit 
kunnen brengen.

Stembureaus:
• Stadhuis, Dudokplein 1
• Woon en zorgcentrum Huis ter Hagen, 

Lodewijk van Deyssellaan 254
• Verpleeghuis Velserduin, Nicolaas 

Beetslaan 4
• Voormalig Raadhuis, Torenstraat 7
• Wooncentrum Velserhooft, Wulverder-

laan 65
• Café Zaal De Wildeman, 

Hoofdstraat 142
• De Zorgspec. v/h bibliotheek, Crocus-

straat 1
• ’t Brederode Huys, Bloemendaalse-

straatweg 201
• Basisschool Het Anker, Grote Buiten-

dijk 48
• Brederode Daltonschool, Willem de 

Zwijgerlaan 110
• COB Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227
• Basisschool De Duinroos, 

Floraronde 293
• Basisschool De Ark, Platbodem 201
• Basisschool De Molenweid, 

Sluisweid 9
• Basisschool De Duinroos, 

Platbodem 197
• Buurthuis De Veste, Vestingplein 58 A
• Stichting OIG, Abelenstraat 1
• Sint Fransciscusschool, Zeeweg 136
• De Vliegende Hollander, zij-ingang 

Casembrootstraat 58
• Buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29
• Verpleeghuis Velserduin, Schel-

destraat 101
• Basisschool Het Kompas, Stephenson-

straat 70 A
• Woon- en Zorgcentrum W.F. Visser-

huis, Houtmanstraat 1
• IJmuider Zee/Havenmuseum, Haven-

kade 55
• Woon- en Zorgcentrum Breezicht, Kei-

zer Wilhelmstraat 1
• Woon- en Zorgcentrum De Moerberg, 

Zuiderkruisstraat 74
• De Pleiaden, ing schoolplein, Pleia-

denplantsoen 63
• Basisschool De Klipper, Orionweg 576
• Buurtcentrum de Dwarsligger, Plane-

tenweg 338
• Dienstencentrum, Zeewijkplein 260
• Bedrijfsverzamelgebouw IJmond BV, 

Grote Hout of Koningsweg 239
• Dienstencentrum Watervliet, Doel-

manstraat 34
• De Triangel, Stratingplantsoen 5

Schapen scheren in Velserbeek
Schapen scheren, konijntjes aaien, 
kuikentjes kijken. Op zondag 23 mei 
is er van alles te doen op de kinder-
boerderij in Park Velserbeek. 

Op zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag, 
worden op de kinderboerderij in Park Vel-
serbeek weer schapen geschoren. Tussen 
12.00 en 14.30 uur komen er ongeveer 25 
schapen aan de beurt. Die komen niet al-
leen van de kinderboerderij, maar ook van 
enkele hobby-schaaphouders uit de om-
geving. Er zijn verschillende schapenras-
sen te zien zoals o.a. Zwartbles, Swifters, 
Coburger Fuchs, Wiltshire Horn (foto) en 
Ouessant, het kleinste schapenras dat be-
staat. Leerlingen van het Clusius College, 
richting Dierverzorging, laten zien hoe de 
klauwtjes (nagels) van de schapen moe-
ten worden geknipt.

Een greep uit het programma:
• Kinderen kunnen zelf een kunstschaap 

scheren, met wol werken en een koe 
melken.

• Er zijn demonstraties op een spinnen-
wiel en van het vilten van wol.

• Er komt er een imker. 
• In de stal kunnen kinderen een jong 

konijntje vastpakken en aaien; dit ge-
beurt onder begeleiding in een aparte 
ruimte.

• Er zijn kuikentjes te zien van verschil-
lende kippen- en eendenrassen.

De minivarkentjes Lola en Bella en de 
boerderijezels Dora en Diego zijn er ook. 
Zij genieten altijd van de vele aandacht 
van kinderen en volwassenen.

Stadhuis 9 juni ‘s avonds open
Op de dag van de landelijke verkie-
zingen, woensdag 9 juni, is het stad-
huis ’s avonds open. U kunt er naar 
het stembureau, naar Burgerzaken 
(op afspraak) en naar de balie van 
Vergunningen & Uitvoering (zonder 
afspraak).

Op donderdagavond 10 juni is het stad-
huis gesloten. In plaats daarvan is het 
stadhuis open op de avond van de lan-
delijke verkiezingen: woensdag 9 juni. U 
kunt tussen 18.00 en 20.00 uur terecht 

bij Burgerzaken (op afspraak) en bij de 
balie van de afdeling Vergunningen & 
Uitvoering (zonder afspraak).

Een afspraak bij de afdeling Burgerza-
ken maakt u via www.velsen.nl of tele-
foonnummer 0255-567200. 

Het stembureau – in de hal van het 
stadhuis – is ook open. Kiezers met een 
legitimatiebewijs en stempas of kiezers-
pas kunnen tot 21.00 uur hun stem uit-
brengen.

Afscheid van drie wethouders
Op dinsdag 25 mei 2010 nemen An-
neMieke Korf, Karel Ockeloen en In-
eke Edzes-Altena afscheid als wet-
houder bij de gemeente Velsen. Ie-
dereen die hen persoonlijk de hand 
wil schudden, is van harte welkom. 

De wethouders hebben gedurende ver-
schillende perioden zitting gehad in het 
college van burgemeester en wethou-
ders.

AnneMieke Korf is wethouder geweest 
sinds 1998; de twee jaar daarvóór is zij 
raadslid geweest. Karel Ockeloen was 
wethouder van 2006 tot 2010. Daarvoor 
was hij tussen 2000 en 2006 lid van de 
gemeenteraad, waar hij ook in terug-
keert als fractievoorzitter van de Par-
tij van de Arbeid. Ineke Edzes-Alte-
na werd in februari 2009 wethouder. Zij 
was veertien maanden in functie bij on-
ze gemeente.
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Hondenbezit in Velsen
De inwoners van de gemeente Velsen 
ervaren de overlast door honden als 
één van de grootste vormen van over-
last. De regels over het houden van 
honden staan op www.velsen.nl. In 
dit artikel brengt de gemeente de ver-
schillende aspecten van het honden-
bezit nog eens extra onder de aan-
dacht van de Velsenaren: de honden-
belasting, waar een hond wel of niet 
aan de lijn moet, de kosten van een 
bekeuring en de plicht tot identifica-
tie van de hondeneigenaar. 

Hondenbelasting
Voor het houden van een hond heft de ge-
meente hondenbelasting. In 2010 is dit:

a. voor de eerste hond  90,15 per jaar
b.voor een tweede hond van dezelfde 

houder  114,21 per jaar
c. voor iedere hond boven het aantal van

twee 128,29 per jaar

Wel of niet aan de lijn
In de hele gemeente, dus ook in parken 
en plantsoenen, moeten honden aan de 
lijn en moeten eigenaren de hondenpoep 
zelf opruimen. Op deze regel zijn twee 
verschillende uitzonderingen:

1. op losloopplaatsen, te herkennen aan 
‘losloopborden’, hoeven honden niet 

aan de lijn en hoeven de eigenaren de 
hondenuitwerpselen niet op te ruimen. 

2. op speelterreinen, te herkennen aan 
‘verbodsborden’, mogen honden hele-
maal niet komen. 

Op de site van de gemeente Velsen staan 
onder het kopje Hondenbeleid (onder Di-
gitaal Loket) de hondenuitlaatplaatsen op 
een kaart ingetekend.

Overtreding kost geld
Het Team Toezicht & Handhaving van de 
gemeente Velsen controleert of honden-
eigenaren zich houden aan het honden-
beleid. Als de toezichthouders een over-
treding constateren, kan de eigenaar een 
procesverbaal krijgen. De hoogte van de 
bekeuringen in 2010 zijn:

1. een niet aangelijnde hond 60,- 
2. hondenpoep niet opruimen  90,-
3. een hond op een speelterrein  90,-

Legitimatieplicht
Eigenaren die in overtreding zijn, moe-
ten zich kunnen legitimeren. Als ze dat 
niet kunnen of willen, kunnen ze worden 
aangehouden en daar een proces-ver-
baal voor krijgen, bovenop de bekeuring 
voor de hond. De hoogte van de bekeu-
ring voor het gebrek aan legitimatie stelt 
de rechter vast.

Bericht aan jongeren en hun ouders
Vrijdag luilak in Velsen:
maak herrie, geen rotzooi!
Met luilak mag je heel veel herrie 
maken. Met eieren of boter smeren is 
verboden. De Politie en Bureau Halt 
informeren de scholen en er wordt 
gecontroleerd. Wie schade veroor-
zaakt, moet betalen. 

Op 21 mei a.s., in de nacht van vrijdag 
op zaterdag voor Pinksteren, is het Lui-
lak. Herrie op straat, belletje trekken en 
rammelen met potten en pannen – het 
hoort er allemaal bij. Maar de laatste ja-
ren wordt het bijna de gewoonte om au-
to’s, ramen en gebouwen te besmeuren. 
Met eieren, boter en andere smeersels 
wordt de boel onder gekliederd. Dat is 
een verkeerde ontwikkeling, vinden Poli-
tie en Bureau Halt van de gemeente Vel-
sen. Het besmeuren van goederen is een 
overtreding (baldadigheid). Als er scha-
de door ontstaat, valt dat onder vernie-
ling en dat is een misdrijf.

Smeermiddelen verboden
In veel gemeenten in Nederland, waar-
onder Velsen, is inmiddels geregeld dat 
niemand in de nacht van luilak eieren, 
meel, boter en dergelijke zaken bij zich 
mag hebben. De politie gaat intensief 
controleren. Wie smeermiddelen in zijn 
bezit heeft, moet ze inleveren en krijgt 
een proces-verbaal. Ouders van jonge-
ren worden hierbij betrokken. Schade 
die ontstaat door besmeuring of vernie-
ling wordt op de dader verhaald of op de 
ouders.

Hou luilak leuk
De politie en Bureau Halt roepen al-
le Velsenaren op om luilak leuk te hou-
den. De scholen krijgen informatie over 
luilak, zodat jongeren en hun ouders we-
ten wat de regels zijn. Ouders wordt ge-
vraagd mee te werken en op te letten wat 
hun kinderen meenemen op straat.

Afvalstorter op de bon
Een Velsenaar zette vorige week zijn 
huisraad zomaar op de stoep. Dank-
zij de oplettendheid van woningbedrijf 
Velsen kon de gemeente hem traceren 
en aanpakken.

Woningbedrijf Velsen heeft enige tijd terug 
in en om de flat (12-hoog) aan de Schip-
laan in IJmuiden camera’s geplaatst om 
verpaupering en vervuiling tegen te gaan. 
In het verleden is er regelmatig grof huis-
houdelijk afval bij de ingangen van de flat 
neergezet. Dat werd ook nog vaak in brand 
gestoken, wat het nodige gevaar oplever-
de.

Afgelopen weekend zette één van de be-
woners zijn huisraad tegen de flat. Het wo-
ningbedrijf stuurde de medewerkers van de 
parkeer- en milieupolitie van de gemeente 
Velsen daar camerabeelden van (zie foto). 
Zij stelden een onderzoek in naar de dader, 
die op meerdere beelden zichtbaar was. Hij 
bekende, en verklaarde niet te weten hoe 
hij van zijn afval af moest komen. Betrok-
kene heeft een proces verbaal gekregen.

Dankzij de goede samenwerking tussen 
Woningbedrijf Velsen en de gemeente kan 
dit soort misstanden snel worden opge-
lost.

In de tuinen van Beeckestijn
30 mei: Dag van het Park
Op zondag 30 mei is het de Dag van 
het Park. In de tuinen van Beeckestijn 
wordt tussen 11.00 en 16.00 uur een 
uitgebreid en actief programma ge-
presenteerd. De gemeente Velsen is er 
ook bij.

Het centrale thema op zondag 30 mei is 
‘bomen’, omdat de Bomenstichting dit jaar 
haar 40-jarig jubileum viert. Naast vele an-
dere organisaties doet ook de gemeen-
te Velsen actief mee; zij heeft de stichting 
Beeckestijn, podium voor tuin- en land-
schapscultuur, gevraagd om de dag te or-
ganiseren.

Bezoekers krijgen een uitgebreid program-

ma aangeboden. Er is een informatiemarkt 
met veel kramen, er kan worden gefietst en 
gewandeld, er zijn lezingen, er is muziek, 
film, eten, drinken en meer. Er is rekening 
gehouden met slecht weer. De gemeente 
is aanwezig met een kraam. Medewerkers 
van de afdeling Groen geven voorlichting 
over snoeien, er zijn educatieve raadspel-
letjes (van welke boom komt deze tak?) en 
er worden boomhutten gemaakt van snoei-
hout. Er is ook aandacht voor de andere 
parken die de gemeente Velsen rijk is.

De Dag van het Park is een initiatief van de 
ANWB. Het totale programma en meer in-
formatie zijn te vinden op www.dagvanhet
parkopbeeckestijn.nl.
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Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lint-
je verdient? Bijna iedereen kan de-
ze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want 
overal in Nederland zetten mensen 
zich in voor vele doelen. Als u vindt 
dat die een lintje verdienen, kunt u ze 
voordragen. Dat kan tot 1 september 
2010.

Wanneer een lintje?
Wie zich jarenlang op bijzondere wijze 
inzet voor de samenleving kan in aan-
merking komen. Denk aan vrijwilligers 
die actief zijn in bijvoorbeeld het jeugd-
werk, voor de kerk, op sportgebied, in de 
gezondheidszorg of op een ander ter-
rein. Denk ook aan mensen die voor hun 
werk lang iets bijzonders doen, waar de 
samenleving in zijn geheel ook wat aan 
heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwalitei-
ten zijn altijd belangrijk. 

Hoe?
Iedereen kan iemand anders voorstellen 
voor een lintje. Het is verstandig om eerst 
contact op te nemen met het gemeente-
huis in de woonplaats van de kandidaat. 
De ambtenaar die daar de lintjes behan-
delt, kan beoordelen of de verdiensten in-
derdaad bijzonder genoeg zijn voor een 
Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt 
u precies uitgelegd hoe u te werk moet 
gaan. De contactgegevens staan onder-
aan dit artikel.

Lange procedure
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat 
er heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil 
voordragen voor de lintjesregen van vol-
gend jaar (2011) moet het verzoek instu-
ren vóór 1 september a.s.

Meer informatie
Meer informatie is te krijgen bij de Staf-
afdeling Communicatie / Kabinetszaken 
via telefoonnummer 0255-567200. U kunt 
gratis de folder ‘Ere wie ere toekomt’ op-
vragen. Hierin staat alles wat u moet we-
ten over de aanvraag van een Koninklijke 
Onderscheiding.

Stadhuis dicht op 24 mei
In het weekend van 23 en 24 mei is het Pinksteren. In verband daarmee is het stad-
huis op maandag 24 mei gesloten.

Zicht op het nieuwe plein
Op woensdag 5 mei heeft burgemeester Franc Weerwind het vernieuwde Plein 1945 
officieel geopend. Nu de vele bezoekers van die dag weer vertrokken zijn, is er goed 
zicht op het ruime plein. (foto: Lotje Eikelboom)

Weekendwerk A208/N208
Van vrijdag 28 mei 18.00 uur tot 
maandag 31 mei 06.00 uur asfal-
teert de provincie Noord-Holland zo-
wel de westelijke als de oostelijke rij-
baan van de A/N208. In dit weekend 
brengt de provincie de geluidsredu-
cerende deklaag en de bijbehorende 
markering aan op beide rijbanen. 

Deze werkzaamheden zijn ingrijpend 
voor het verkeer. De provincie kiest er 
daarom voor deze werkzaamheden tij-
dens een weekend uit te voeren om de 
overlast tot een minimum te beperken. 
Door de weg gedeeltelijk af te sluiten kan 
er veilig en efficiënt worden gewerkt. In 
dit weekend zijn voor de weggebruikers 
omleidingsroutes ingesteld. Kaarten van 
de regionale omleidingsroutes vindt u op 
www.noord-holland.nl/a208 onder down-
loads. Lokaal verkeer wordt ter plaatse 
omgeleid. De aannemer werkt door in de 
avond en nacht. Hierbij is enige geluids-
hinder niet uit te sluiten.

Doorgaand verkeer op de A/N208
Door steeds één rijbaan af te sluiten kan 
er veilig en efficiënt worden gewerkt. Om 
tijdens dit weekend minder verkeer over 
de A/N208 te krijgen, wordt verkeer zo-
veel mogelijk geadviseerd de A9 en de 
A200 te gebruiken. Bestemmingsverkeer 
richting Spaarndam, Santpoort-Noord, 
Velserbroek, Driehuis en IJmuiden wordt 
ter plaatse met borden omgeleid. Kaarten 
van de omleidingsroutes vindt u op www.
noord-holland.nl/A208 onder downloads 
> rijstroken. Van vrijdagavond 28 mei 
18.00 uur tot zaterdagavond 20.30 uur 
zijn er twee rijstroken open op de weste-
lijke rijbaan (één richting Haarlem en één 
richting Velsen). Van zaterdagavond 29 
mei 20.30 en zondag 2.30 uur is er één rij-
strook open op beide rijbanen. Van zon-
dag 30 mei 2.30 uur tot maandag 06.00 
uur zijn er twee rijstroken open op de 
oostelijke rijbaan (één richting Haarlem 
en één richting Velsen). 

Vrijdag 28 mei 18.00 uur tot zaterdag 
29 mei 20.30 uur
Op deze dagen is de oostelijke rijbaan 

dicht tussen de Jan Gijzenkade en de af-
rit IJmuiden, inclusief alle aansluitingen. 
Op de westelijke rijbaan is de oprit Vel-
serbroek en de afrit Spaarndam dicht. 
Verkeer vanuit Haarlem richting Velsen/
Alkmaar wordt geadviseerd via de A200 
of N205 te rijden.

Zondag 30 mei 2.30 uur tot maandag 
31 mei 06.00 uur
Op deze dagen is de westelijke rijbaan 
dicht tussen de afrit IJmuiden en de Jan 
Gijzenkade, inclusief alle aansluitingen. 
Verkeer op de A9 richting Haarlem wordt 
geadviseerd via de A200 te rijden. Ver-
keer naar IJmuiden, Driehuis, Velser-
broek, Santpoort en Spaarndam wordt 
omgeleid via de afrit IJmuiden.

Weersafhankelijk
Voor het uitvoeren van de werkzaamhe-
den is de provincie afhankelijk van het 
weer. Als de weersomstandigheden be-
paalde werkzaamheden niet toelaten, 
verschuiven deze naar een later mo-
ment. Daarover informeert de provincie 
u tijdig.

Maximale snelheid blijft 70 km/uur
De snelheidsverlaging van 100 naar 70 
kilometer per uur is niet uitsluitend ge-
koppeld aan de uitvoering van de werk-
zaamheden. De vermindering van de ge-
luidsoverlast voor omwonenden langs de 
weg is een belangrijke milieudoelstelling 
van dit project. Tijdens de uitvoerings-
stop blijft de snelheidsverlaging en dus 
ook de geluidsreductie van kracht. De 
A/N208 is al zodanig aangepast dat de 
veiligheid met een hogere snelheid niet 
meer gegarandeerd kan worden.

Meer informatie
Op www.noord-holland.nl/A208 vindt u 
meer informatie over het werk, de plan-
ning, de bereikbaarheid en een overzicht 
van veelgestelde vragen. Vragen kunt u 
stellen via A208herinrichting@noord-
holland.nl of telefoonnummer 023–
5145673. (foto: Friso Huizinga)



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 19 mei 2010

21.15 – 22.45 uur Jaarrekening en Jaarverslag 2009 
  – programma’s 7,13,14,15 
  + paragrafen

Commissieruimte 2
Sessie 3-2
21.15 – 22.45 uur Jaarrekening en Jaarverslag 2009 
  – programma’s 3,5,8

Inspreken tijdens de carrousel:
Over geen van de agendapunten kan worden ingesproken.  

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein 
te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan de 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
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.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

KENNISGEVING ARTIKEL 1.3.1 BRO EN INSPRAAK 
VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN
"GYMZAAL SANTPOORT-ZUID"

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij 
voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan op te 
stellen voor het “Oranjeveld”, aan de Willem de Zwijger-
laan te Santpoort-Zuid. Het plangebied ligt zuidelijk 

RAADSPLEIN 27 MEI 2010

Donderdag 27 mei 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1-1
19.30 - 21.00 uur Herinrichting Kromhoutstraat

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.30 – 21.00 uur Jaarrekening en Jaarverslag 2009 
  – programma’s 10,11,16

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.30 – 21.00 uur Jaarrekening en Jaarverslag 2009 
  – programma’s 1,2,9

PAUZE (van 21.00 tot 21.15 uur)

Raadzaal
Sessie 1-2
21.15 - 22.45 uur Jaarrekening en Jaarverslag 2009 
  – programma’s 4,6

Commissieruimte 1
Sessie 2-2

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 automatisering, 
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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van de Brederode Daltonschool, die is gevestigd aan de 
Willem de Zwijgerlaan 110. Ten oosten en ten zuiden 
wordt het plangebied begrensd door de Van Dalenlaan en 
de Bloemendaalsestraatweg. Het bestemmingsplan zal 
voorzien in een planologische regeling ten behoeve van de 
bouw van een gymzaal ter plaatse van het “Oranjeveld”. 
Er is geen gelegenheid om zienswijzen omtrent dit 
voornemen naar voren te brengen en er wordt tevens 
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 
gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. 
Eerste resultaat van deze voorbereiding betreft een 
voorontwerpbestemmingsplan dat opgesteld is. Hierop 
is inspraak mogelijk 

Wilt u het plan inzien?
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
21 mei 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het voorontwerpbestemmingsplan in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de 
gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is 
tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk 
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen,  Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie bestemmings-
plan Gymzaal Santpoort-Zuid”

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor de volgende percelen

- Driehuizerkerkweg 188 te Driehuis
- Overbildtweg 14 te Santpoort-Noord

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag 
waarop de besluiten zijn bekendgemaakt, 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. Deze 
besluiten zijn door verzending aan de aanvrager op 
17 mei 2010 bekendgemaakt.

Nadere informatie:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort
Westbroekerweg 132 2 coniferen
Haverland 15 1 iep
Duin- en Kruidbergerweg 72 1 eik
(boom is dood)
Westerwijkstraat 11 1 sierappel
Westbroekerweg 156 1 treurwilg
Van Maerlantlaan 2 1 ceder 
Bloemstraat ong. 5 abelen
(bomen nabij voetbalkooi mogen worden gekapt omdat 
deze de lichtinval in de woningen sterk verminderen)
Cepheusstraat ong. 1 iep
(boom achter huisnummer 10 mag worden gekapt 
omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen)
Heerenduinweg ong.  1 eik

(boom ter hoogte van ingang Natuurmonumenten mag 
worden gekapt omdat deze een gevaar vormt voor de 
openbare veiligheid)
Heerenduinweg ong.  1 paardekastanje
(boom ter hoogte van fietsoversteekplaats richting 
ingang Natuurmonumenten mag worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 18 mei 2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 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-96-2010 Slaperdijk 12 te Santpoort-Noord; het 
oprichten van een berging

BP-97-2010 Valeriuslaan 84 te Driehuis NH; het 
veranderen van een winkel/bovenwoning 
tot kinderdagverblijf/bovenwoning

BP-98-2010 Cypressenstraat 26 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-99-2010 Curaçaostraat 24 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

BP-100-2010 Tulpenstraat 29 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

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

BOUWAANVRAAG  FASE 1

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

B1-6-2010 Wüstelaan 74 te Santpoort-Zuid; het 
oprichten van een loods voor agrarisch 
gebruik

B1-7-2010 Kerkweg 156 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

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:

B2-3-2010 Driehuizerkerkweg 33 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergoten van de 2e 
verdieping van een woning

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-116-2010 Spitsaak 63 te Velserbroek; het veranderen en 
 vergroten van een woning met een uitbouw 

BL-117-2010 P.C. Hooftlaan 77 te Driehuis NH; het 
plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 27 mei 
2010.

BL-103-2010 Rijksweg 134 te Velsen-Zuid; het aan-
brengen van een tochtportaal en sanitaire 
groepen

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

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

BL-117-2010 P.C. Hooftlaan 77 te Driehuis NH; het 
plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

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

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

BP-96-2010 Slaperdijk 12 te Santpoort-Noord; het 
oprichten van een berging

BP-97-2010 Valeriuslaan 84 te Driehuis NH; het 
veranderen van een winkel/bovenwoning 
tot kinderdagverblijf/bovenwoning

BP-98-2010 Cypressenstraat 26 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-99-2010 Curaçaostraat 24 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

BP-100-2010 Tulpenstraat 29 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van de 2e ver-
dieping van een woning

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente infor-
matie wordt bijgewerkt.

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is tijdelijke 
ontheffing te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening en aansluitend bouwvergunning  te verlenen 
op grond van de Woningwet voor de onderstaande 
bouwplannen:

BP-56-2010 Burgemeester Rambonnetlaan 2 te 
IJmuiden; het verlengen van bouw-
vergunning BP-305-2007 het plaatsen 
van een portocabin (tijdelijk))

De stukken welke betrekking hebben op het 
ontwerpbesluit 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 21 mei 
t/m 1 juli 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), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
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Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw  zienswijzen.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:

BL-91-2010 P.C. Hooftlaan 77 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en het oprichten van 
een garage

BL-92-2010 Hogemaad 57 te Velserbroek; het plaatsen
van 2 dakkapellen (achter- en voorgevel)

BL-93-2010 Zandaak 80 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (achtergevel)

BL-95-2010 Bloemendaalsestraatweg 46 te 
Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 
dakkapel (voorgevel)

BP-63-2010 Dammersboog 164 te Velserbroek; het 
veranderen en vegroten van de eerste 
verdieping van een woning

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:

SL-55-2010 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbestmateriaal uit 
de warmtewisselaars van Kooksfabriek 2 
(2A-04)

SL-56-2010 Bestevaerstraat 10 te IJmuiden; het 
verwijderen van een asbesthoudend 
plafond

SL-58-2010 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het verwijderen van asbesthoudende 
wand- en gevelbeplating van de 
Oxystaalfabriek 2 (4C)

SL-60-2010 Kennemerlaan 89 en 91 te IJmuiden; het 
gedeeltelijk slopen van een bioscoop

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)

Maatregelen tijdens het 
Wereldkampioenschap voetbal 2010

Tijdens het WK-voetbal in de periode van 11 juni tot en 
met 11 juli 2010 heeft de burgemeester in het kader 
van de openbare orde de volgende maatregelen uitge-
vaardigd die van kracht zijn tijdens en direct na wed-
strijden waarin het Nederlandse team moet spelen:

Plaatsing van beeldschermen
“Het is zonder ontheffing van de burgemeester verboden 
op openbare samenkomsten en vermakelijkheden als-
mede in de voor het publiek openstaande gebouwen en 
daarbij behorende erven voor het zich op de openbare weg
bevindende publiek op een publieksaantrekkende wijze 

beeldschermen te plaatsen, op te hangen of anderszins 
toegankelijk te maken.“ (172 en 174 Gemeentewet)

Dit betekent dat het zonder ontheffing niet is toe-
gestaan tijdens de wedstrijd:
- schermen te plaatsen op de openbare weg 

schermen te plaatsen in een horeca-inrichting op 
dusdanige wijze dat de wedstrijd vanaf het terras of 
de openbare weg te volgen is.

Verbod buitentappunten
Het is op grond van artikel 2.39 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen 
“verboden om in een door de burgemeester aangewezen 
tijdsruimte, bedrijfsmatig of anders dan om niet alcohol-
houdende drank als bedoel in artikel 1 van de Drank- 
en Horecawet te verstrekken”.

- Dit betekent dat in genoemde periode tijdens en 
direct na een wedstrijd waarin het Nederlandse team 
moet spelen niet wordt toegestaan vanuit een buiten-
tap dan wel een horecapunt op de openbare weg 
alcoholische dranken te verstrekken.

Voorschriften voor het ophangen van feestversiering
Vervolgens is het op grond van artikel 2.5 van de APV 
toegestaan materialen over de straat te spannen mits 
dit geen gevaar oplevert voor personen of goederen en 
niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.  
De materialen moeten:
- op een hoogte van ten minste 4,2 meter worden 

opgehangen (zodat hulpverleningsdiensten hier te 
allen tijde onderdoor kunnen)

- stevig zijn bevestigd. 
Boven doorgaande wegen is het ophangen van materialen
niet toegestaan.

Javier Guzman speelt 
zaterdag in schouwburg
Velsen - Na het winnen van het 
Leids Cabaret Festival in 2002 
ging het hard met Javier: lid van 
Comedy Explosion, Sinterklaas-
conferences voor de VARA en 
steevast uitverkochte theaterza-
len. Genoeg reden om de cham-
pagne te ontkurken? Ja, maar na 
zijn opname in een afkickkliniek 
laaft Javier zich liever aan ‘Het 
Leven’. Net zoals in zijn met dé 
cabaretprijs de Neerlands Hoop 
bekroonde voorstelling ‘Delirium’ 
fileert hij zichzelf meedogenloos 
in ‘Por Dios.’ En opnieuw gaat Ja-
vier het risico niet uit de weg. Vo-
rig seizoen maakte de voorstel-
ling grote indruk op het Velsen-
se publiek. Daarom komt Ja-
vier Guzman op zaterdag 22 mei 
(20.15 uur) terug naar de Stads-
schouwburg Velsen voor een re-
prise.
Javier Guzman, cabaretier in 
hart en nieren. Hij werd geboren 
in 1977 op het Spaanse eiland 
Gran Canaria en emigreerde op 
zijn zevende naar Ouderkerk aan 
de IJssel. Een volgens Javier zeer 
gelovig plaatsje in Nederland. 
Hij rondde zijn HAVO af en be-
gon aan de Kleinkunstacade-
mie in Amsterdam. De vertaling 
van zijn vierde show ‘Por Dios’ is 
‘Voor God’. De voorstelling gaat 

dan ook grotendeels over God 
en het geloof. Javier gelooft niet 
in een God en heeft verschillen-
de bedenkingen bij het geloof. 
Waarom zijn homo’s verboden? 
Is God een man of een vrouw? 
Waarom mag Allah niet afge-
beeld worden? Daarnaast blijkt 
Javier geobsedeerd te zijn door 
duiven...
Prijs: 23,25 euro, CJP 20,25 euro, 
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. Informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

IJmuiden - Zondag omstreeks 
01.30 uur is een 63-jarige Haar-
lemse automobilist aangehouden 
voor het rijden onder invloed van 
alcohol. Een getuige zag hem 
slingerend en met wisselende 
snelheden over de Heerenduin-
weg rijden en waarschuwde de 
politie. Agenten hielden hem in 
de omgeving aan. Bij een blaas-
test kwam een gehalte naar vo-
ren van 840 Ugl. Daarop is zijn 
rijbewijs ingevorderd. Er wordt 
proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Rijbewijs
ingevorderd

IJmuiden - Een 27-jarige man 
uit IJmuiden werd zondagoch-
tend omstreeks 03.30 uur bij 
het betreden van een uitgaans-
gelegenheid aan de Kennemer-
laan door een portier betrapt op 
het bezit van vier wikkels coca-
ine. Door gewaarschuwde poli-
tieagenten is hij vervolgens aan-
gehouden en overgebracht naar 
het politiebureau. De harddrugs 
zijn allemaal in beslag geno-
men. De verdachte is na verhoor 
heengezonden. De politie heeft 
proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Opgepakt
met cocaïne

Annejet van der Zijl 
vertelt over Bernhard
Velsen - Na eerder met veel suc-
ces de mens achter ‘schaduwko-
ningin’ Annie M.G. Schmidt ach-
terhaald te hebben, heeft schrijf-
ster Annejet van der Zijl zich nu 
gewijd aan een zoektocht naar 
de waarheid achter ‘de mythe 
Bernhard’. Onlangs is haar bio-
grafie ‘Bernhard, een verborgen 
geschiedenis’ verschenen. Op 
zondag 30 mei (14.30 uur) zal zij 
in de Stadsschouwburg Velsen 
de geheimen van prins Bernhard 
met het publiek delen. Een over-
vloed aan publiciteit maakt men-
sen weliswaar bekend, maar zel-

den gékend,’ schrijft Annejet van 
der Zijl in de proloog van haar 
langverwachte nieuwe boek. ‘In 
dit geval geldt bijna het tegen-
overgestelde: hoe meer er werd 
onthuld, hoe raadselachtiger hij 
werd. Nog steeds weten we niet 
écht waar we met hem aan toe 
zijn: Prins Bernhard is onver-
werkt collectief verleden.’

Verbogen geschiedenis
Annejet van der Zijl is schrijf-
ster van succesvolle romans als 
‘Sonny boy’. Deze succesroman 
wordt momenteel verfilmd en zal 


