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HaarleM

Prinses Máxima bezoekt gemeente Velsen

‘Ze is vast een gewoon mens’
IJmuiden – Prinses Máxima 
was woensdag in Velsen. Ze 
kwam naar de centrale bibli-
otheek in IJmuiden, waar ze 
welkom geheten werd door 
burgemeester Franc Weer-
wind. In de bibliotheek werd 
ze onder meer verwelkomd 
door directeur Martijn Meele. 

De prinses bezocht de ‘Wijzer 
in geldzaken Parade’. Hier kan 
men onder andere zien hoeveel 
zakgeld op een bepaalde leef-
tijd gebruikelijk is. Prinses Máxi-
ma is erevoorzitter van het plat-
form CentriQ, wijzer in geldzaken. 
Zij wil aandacht vragen voor het 
verstandig omgaan met geld, met 
name door de jeugd. Leerlingen 
van groep 8 van basisschool De 
Ark uit Velserbroek speelden het 
bordspel ‘Fix je Risk’. Spelender-
wijs ontdekken de kinderen wat 
het idee is achter een verzeke-
ring en hoe verzekeren eigenlijk 

werkt. 
De kinderen zitten al vroeg klaar 
aan tafeltjes en krijgen instruc-
ties van Anky van Leeuwen, me-
dewerkster van het Verbond van 
Verzekeraars: ,,Vanavond zit-
ten jullie in RTL Boulevard, maar 
let niet op de camera en laat je 
straks niet afl eiden door de fo-
tografen.’’ Suzanne en Samantha 
zijn wel een beetje zenuwach-
tig, maar kijken ook uit naar de 
komst van de prinses. ,,Ze lijkt 
me aardig, ze is vast een ge-
woon mens dat hier straks nor-
maal rondloopt’’, aldus Suzanne.  
,,Als ze straks binnenkomt, dan 
gaan we klappen’’, zegt Anky. Zo 
gebeurt het ook, Prinses Máxima 
lacht en zwaait naar de kinde-
ren. De prinses neemt plaats aan 
de zijkant en Anky vraagt welke 
verzekeringen er zijn. De kinde-
ren sommen op: ,,Levensverzeke-
ring, reisverzekering, ziekteverze-
kering.’’ Anky: ,,André Rieu heeft 

ook zijn handen laten verzekeren 
en voetballers laten hun benen 
verzekeren. Ik weet niet of ik het 
in het bijzijn van de prinses mag 
zeggen, maar zangeres Beyoncé 
heeft haar billen laten verzeke-
ren.’’ Prinses Máxima loopt naar 
het tafeltje waaraan Samantha 
en Suzanne zitten: ,,Mag ik bij 
jullie aanschuiven? Vertel me al-
les over het spel’’, zegt Máxima. 
De leerlingen leggen haar uit wat 
een verzekeringspolis is. Even la-
ter staat ze op en loopt naar een 
ander tafeltje. Samantha en Su-
zanne: ,,Ze is echt heel aardig en 
ze was echt geïnteresseerd.’’ Su-
zanne verzucht: ,,Dit is leuk om 
later aan mijn kinderen te ver-
tellen.’’ ,,Jongens is het nu even 
klaar, volgens mij ziet ze niets 
meer’’, zegt een medewerkster te-
gen een groep fl itsende fotogra-
fen. Even later had Prinses Máxi-
ma een besloten gesprek met 
een groep medewerkers van so-
ciale zaken over schuldpreventie. 
(Carla Zwart, foto: Reinder Wei-
dijk) 
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
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 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 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. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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 Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
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

Primeur bij Van der Vlugt
Nieuw: Schüco zonne-
energie systemen
Haarlem - Select Windows 
Van der Vlugt komt als eerste 
in Nederland op de markt met 
de Solar zonne-energie sy-
stemen van Schüco. Met de-
ze producten kan iedereen 
zelf warmte en energie op-
wekken. Dat is nog eens be-
sparen op de energiekosten.
 
Schüco is al jaren actief op de 
markt van thermische collecto-
ren en zonne-energie systemen. 
Door technologische innovaties 
zijn deze producten geoptimali-
seerd voor elk klimaat, zelfs voor 
het Nederlandse. Met de So-
lar systemen kan iedereen zelf 
energie en warmte opwekken, 
ook al schijnt de zon niet altijd. 
Met slechts 20 vierkante meter 
zonnepanelen op het dak wordt 
al voldoende energie opgewekt 
voor een jaar lang stroomver-
bruik.
Nieuw is ook de combinatie van 
systemen die warmte en energie 
opwekken. Met deze twee So-
lar producten wekt men energie 
en warmte op, voor alle elektra, 
centrale verwarming en water-
voorzieningen in één. Investeer 
nu in deze systemen, dan kan 
men in de eigen energiebehoefte 

voorzien. Kunnen die energiere-
keningen weer retour afzender.
Van der Vlugt, specialist in on-
der andere kunststof kozijnen en 
isolatieglas, is de eerste in Ne-
derland die de Solar producten 
levert. Als leverancier van kunst-
stof kozijnen weten zij hoe waar-
devol energie besparen kan zijn. 
Zelf energie opwekken gaat nog 
een stap verder en helpt niet al-
leen een veel lagere energiere-
kening maar zorgt ook voor een 
beter milieu en onafhankelijk-
heid van de beperkte voorraad 
brandstoffen. Daarom introdu-
ceert Van der Vlugt de nieuwste 
zonne-energie systemen: voor 
de consument en voor de we-
reld.

Van der Vlugt is de aangewezen 
partner als men optimaal ge-
bruik wil maken van wat zonlicht 
biedt. Zij informeren, adviseren, 
monteren en installeren, voor 
particulieren en bedrijven. Kort-
om, zij verzorgen alles op het ge-
bied van de zonne-energiesyste-
men van Schüco. Van der Vlugt / 
Select Windows, Vondelweg 540,  
Haarlem, 023-5382277. www.
vandervlugt.nl. Er is ook een ves-
tiging in Amstelveen.

Bewoners Van Houtenlaan 
verontrust over tracé HOV
Velsen-Zuid - Verontruste be-
woners van de Minister van 
Houtenlaan hebben het college 
van B&W een brief gestuurd over 
de komst van het HOV (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer). Be-
woners vinden dat men het tra-
cé zou moeten worden herover-
wogen. Zij betreuren het feit dat 
wethouders Baerveldt en Ven-
nik niet bereid is zich hierover te 
buigen.
Vooral het tracé tussen de Zee-
weg, langs het spoor van de Van 
Houtenlaan naar de cluster on-
derwijs voorzieningen, baart de 
bewoners zorgen. ‘Om moveren-

de redenen heeft het college ge-
kozen voor een besluitvormings-
procedure waarbij de plannen 
zijn besproken met een klank-
bordgroep en een aantal infor-
matiebijeenkomsten is gehou-
den, maar waarbij verder geen 
toepassing is gegeven aan de 
inspraakverordening 2005’, zeg-
gen zij. ‘Met name het feit dat 
direct belanghebbenden niet 
zijn benaderd, verbaast en ver-
ontrust ons zeer. Wij zijn daar-
om genoodzaakt andere wegen 
te bewandelen om te voorkomen 
dat ons woongenot verder wordt 
aangetast.’
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Concert ledenlijstkoor in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 14.30 uur.
Gipsy en diner in het Thalia 
Theater, Breesaapstraat IJmui-
den. Aanvang aperitief 19.00 
uur, dinerconcert om 19.30 uur.
Live optreden Ashburn in Ca-
fé Cheers, Kennemerlaan IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur. Toe-
gang gratis.
Live optreden Sonic Soul in 
de Zeewegbar, Zeeweg IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Entombed. 20.00 
uur. Toegang gratis. Dommesch 
zaal: Superstijl. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Klei-
ne zaal: Colorblind: Marc Benja-
min. 23.00 - 04.00 uur. Toegang 
7,50 vanaf 18 jaar. Café: Three 
Blind Wolves. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 22 mei
Folkerts Belofte Toernooi bij 
VSV, Hofgeesterweg in Velser-
broek. 
Religieuze viering door ds. Ka-
trijne Bezemer en mw. Chantal 
Visser-De Mol in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Pim Mulier Run2Dayloop bij 
Suomi, Sportpark Groeneveen 
Santpoort-Noord. Start/finish 
om 11.00 uur.
Bram Schenk Memorial bij 
Wheelerplanet in Spaarnwoude. 
Start 12.00 uur.
Oudhollandse spellenmid-
dag, speeltuin Zeewijk, Orion-
weg in IJmuiden. Speeltuin is 
geopend vanaf 13.00 uur.
Open dag rouwhuiskamer, 
Frans Netscherlaan 12 Sant-
poort-Noord. Van 14.00 tot 
15.30 uur.
Aangepaste gezinsdienst in 
de Morgensterkerk, Vrijbur-
glaan 2 Heemskerk. Aanvang 
14.45 uur.
Tenoren en baritons van From-
mermann in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur.
Open podium van 15.00 tot 
18.00 uur bij Café Fort-Zuid 
Spaarndam. Toegang gratis.
Hommage aan Franz Liszt 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Jubileumexpositie ter gele-
genheid van het 20-jarig be-
staan van het Kunstenaars Col-
lectief Velsen. In Raadhuis voor 
de Kunst, Torenstraat 7 in Oud 
Velsen. Aanvang 16.00 uur.

Maandag 23 mei

Vleermuisexcursie Elswout, 
21.15 uur. Kosten 2,50, kind 1,50 
euro. 023-5411123, aanmelden 
verplicht.

Dinsdag 24 mei
 

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 in IJmuiden. Van tevoren 

 Donderdag 19 mei

Open dag Iber Lengua Taal 
& Cultuur, Zaanenstraat 18, 
19.00-21.00 uur. Info: www.
iberlengua.nl. Ook zaterdag.
Stadsschouwburg Velsen: 
Tineke Schouten met ‘LOL In-
clusive’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Next Best Band: 
Dudettes, Birth of Joy en The 
Red17. 20.30 uur. Toegang 7,-/
CJP/studenten 5,-. Café: Hill-
stomp. 22.30 uur. Toegang gra-
tis. Kleine zaal: LOS! 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 20 mei
Workshop ‘Zelf wierook ma-
ken’, Hoofdstraat 170 Sant-
poort-Noord, 06-22163389.
Liedrecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Niet Uit Het Raam met ‘Werkt 
wel’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Disco Bis-
cuits. 22.00-04.00 uur. Toe-
gang 12,50 vanaf 18 jaar. Café: 
Kin Automatic, Broken Spirits. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 21 mei
Folkerts Belofte Toernooi bij 
VSV, Hofgeesterweg in Velser-
broek. 
IVN Zuid-Kennemerland: 
Op zoek naar zandhagedissen. 
Vertrek 09.00 uur infopaneel bij 
Parnassia.
8e Highland Games van 10.00 
tot 18.00 uur in Park Velser-
beek. Zie special elders in de-
ze krant.
Rabobank Familiedag bij VV 
IJmuiden, Tolsduinerlaan 8, Vel-
sen-Zuid. Aanvang 11.00 uur.
Open huis Scouting Velser-
broek, Hofgeesterweg 75 Vel-
serbroek. Van 11.00 tot 15.00 
uur.
ß in kader van 20-jarig be-
staan Rozenbeekschool, locatie 
Spitsaak 70 Velserbroek. Van 
11.00 tot 15.00 uur.
Open dag Iber Lengua Taal 
& Cultuur, Zaanenstraat 18, 
13.00-16.30 uur. Info: www.
iberlengua.nl. Ook zaterdag.
Lunchconcert in de Grote 
of St. Bavokerk Haarlem. Ge-
mengd Koor Haarlemmer Olie 
o.l.v. Leny van Schaik. 13.15 tot 
13.45 uur.

een afspraak maken gewenst, 
via telefoon 0255-511117.
Op Sterk Water in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 25 mei

Tussen 13.00 en 16.00 worden 
de schapen weer geschoren op 
Informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg 50 in Spaarnwoude.
Grote talentenshow in Biblio-
theek Velsen, Dudokplein IJmui-
den. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Informatieavond voor ouders 
met hoogbegaafde kinderen op 
de Beekvlietschool in Velser-
broek. Van 19.30 tot 20.30 uur.

Donderdag 26 mei

Stadsschouwburg Velsen: 
Femmage met ‘Wegens Om-
standigheden’. Aanvang 20.15 
uur. 
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Bony King of Now-
here en Tom Pintens. 20.30 uur. 
Toegang 10,-. Van 24.00-04.00 
uur LOS! Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Studenten gratis.

Binnenterras opgeknapt
IJmuiden – Op de eerste ver-
dieping van verpleeghuis Vel-
serduin is een groot binnenter-
ras. Bewoners kunnen er heer-
lijk beschut van de zon genie-
ten. Het was er alleen een beetje 
kaal: er stond slechts één bloem-
bak. Zonde van die mooie plek, 
dat moet beter kunnen, vond 
verpleegkundige Minke Jaspers. 
Een jaar geleden ging zij op zoek 
naar sponsors, met resultaat. 
Woningbedrijf Velsen schonk 
1500 euro en Zorgbalans ver-
dubbelde dit bedrag via het Joop 
Ravenfonds. De Rabobank do-
neerde 3000 euro, landschaps-
architecte Emiley Hasty maak-
te belangeloos het ontwerp. De 
mannen van de Lion’s Club be-
loofden, dat zij de handen uit de 
mouwen zouden steken. De Li-
on’s Club is vergelijkbaar met de 
Rotary. Deze club steunt meest-
al goede doelen met geld, de Li-
on’s doen dit met daadwerkelij-
ke hulp. ,,In het verleden zijn wij 
ook wel eens naar Zuid Amerika 
geweest, om te helpen met het 
opzetten van een weeshuis’’, ver-

telt Han Korting. ,,Maar dan heb 
je er later geen zicht meer op. We 
zoeken het nu meer in de regio. 
Dit vonden we een prima plan, 
waar we graag aan mee helpen.’’ 
Zaterdag was het dus zo ver. 
De hele week waren de man-
nen al aan het timmeren en za-
gen in het Decoratelier, gehol-
pen door vrijwilligers. Er werden 
grote bloembakken in elkaar ge-
zet en er werd een pergola ge-
maakt. Ze hadden ook nog een 
deal gesloten met tuincentrum 
GroenRijk: zij kregen korting op 
hun inkopen. 
Zaterdag werd er met vereen-
de krachten hard gewerkt, ook 
een aantal vrijwilligers van Vel-
serduin hielp mee. Aan de ene 
kant werd de pergola in elkaar 
gezet, aan de andere kant sleep-
ten mannen druk met planten, 
boompjes en bakken aarde. 
Het binnenterras fleurde zicht-
baar op en het is straks een 
heerlijke plek om te vertoeven. 
Het begin is er, maar het plan is 
nog lang niet af. Minke hoopt op 
meer sponsors. (Carla Zwart)

FNV: Viva! Zorggroep zet 
thuishulpen onder druk
Regio - Volgens Abvakabo FNV 
zet Viva! Zorggroep haar thuis-
hulpen nogmaals onder druk om 
akkoord te gaan met een for-
se loonverlaging. Doen ze dat 
niet, dan staan ze op straat. De 
zorggroep organiseert informa-
tiebijeenkomsten met het UWV 
over praktische zaken rondom 
ontslag, werkloosheid en hulp 
bij het zoeken naar een ande-
re baan. De uitnodigingsbrief 
suggereert dat het UWV achter 
het ontslag staat en dat de pro-
cedure dus een gelopen race is 
als werknemers niet alsnog ak-
koord gaan met het lagere loon. 
Viva! Zorgroep heeft gedreigd 
de thuishulpen collectief te ont-
slaan als ze niet bereid zijn het-
zelfde werk voor minder loon 
te doen. Veel werknemers van 
Viva!Zorggroep voelen zich on-
der druk gezet. Abvakabo FNV 
vindt de bijeenkomsten en de 
uitnodigingsbrief erg onge-
past; er is nog niet eens spra-
ke van een ontslagprocedure, 

laat staan van een vergunning 
van het UWV. De bond vindt dan 
ook dat het UWV geen mede-
werking moet verlenen aan der-
gelijke bijeenkomsten en over-
weegt een klacht in te dienen te-
gen deze onrechtmatige samen-
werking. 
,,Het zou een andere zaak zijn 
als er ontslagvergunningen 
verstrekt zouden zijn,” aldus 
Wim van der Hoorn, bestuur-
der Abvakabo FNV. ,,Maar dat is 
nu niet aan de orde. Er is volop 
werk voor de thuishulpen en er 
is geen goede reden voor mas-
saontslag. En het is al helemaal 
schandalig dat zij hiermee wor-
den bedreigd om loon in te le-
veren.” Vorige week woensdag 
staakten 125 thuishulpen om te 
protesteren tegen de plannen 
van hun werkgever. De bond 
en de thuishulpen hebben aan-
gekondigd volgende week vrij-
dag weer te gaan staken als Vi-
va! Zorggroep haar plannen wil 
doorzetten.

De Steamers in 
Witte Theater
IJmuiden - De uit Bever-
wijk afkomstige Steamers we-
ten met hun messcherpe sets 
van rauwe en subtiele blues-
rock iedere zaal te overtuigen 
van hun kracht. Zij brengen 
een mix van oude traditionele 
bluessongs afgewisseld door 
stevig repertoire met al zijn fa-
cetten dat onder de noemer 
blues-rock valt. De Steamers 
bestaat uit: zanger en charis-
matische frontman Jan van 
Bodegraven, met naast hem 
Dirk ‘vox’ van der Meij een in-
tegere gitarist die ook het ste-
vige werk niet schuwt, de-
ze twee leunen op de stevige 
rugdekking van bassist Roland 
‘lut’ Luttik die een enorme rij-
ke podium historie heeft aan-
gevuld door de opvallend drij-
vende drumbeats van John 
Gerritse. Het Stage Café be-
gint om 17.30 uur. De toegang 
is gratis. Witte Theater, Ka-
naalstraat 257.



pagina 10 19 mei 2011

Puberen en rouw
Elk kind komt in de pubertijd. 
Het lichaam verandert, herse-
nen maken een grote verande-
ring door en dat betekent dat 
ook het gedrag verandert. Als 
in deze periode iemand over-
lijdt waar veel om wordt gege-
ven, is dat voor een puber extra 
zwaar.
Het tegenstrijdige is echter dat 
dit vaak niet wordt opgemerkt, 
omdat de puber het verdriet 
goed weet te verbergen. Bijna 
iedere puber wil niet opvallen 
met de gevoelens die horen 
bij rouw. Ze zijn bezig zich van 
thuis los te maken. Het zoeken 
van troost en steun bij het rou-
wen bij de ouders is voor hen 
in strijd met het streven naar 
zelfstandigheid. Ze zijn erg ge-
richt op leeftijdsgenoten. In de 
klas of in de vriendenkring zijn 
ze bang om ‘anders’ te zijn en 
ze zijn allergisch om zielig te 
worden gevonden. Ze willen de 
emoties in de hand houden en 
doen veel moeite om te voorko-
men dat het verlies wordt aan-
gekaart. Ze gaan naar school 
met een glimlach op hun ge-
zicht, want dan wordt er ten-
minste niets gevraagd. Ze pro-
beren zoveel mogelijk normaal 
te doen en op een doorsnee tie-
ner te lijken. Aan de buitenkant 
is dus niets te merken, terwijl 
het binnenin heel anders voelt. 
Daar zit wel degelijk de pijn, de 
eenzaamheid en rouw.
Omdat de puber zich zo afsluit, 
is het moeilijk om begeleiding 
hierin te bieden. Toch is het be-
langrijk alert te zijn op de sig-
nalen die kunnen worden afge-
geven. Dwingen om gevoelens 
te uiten werkt niet, maar het is 
wel goed de ruimte te bieden 
hiervoor en dit te stimuleren. 

Een therapeute zei ooit: “Pubers 
willen vooral begrip en niet zo-
zeer hulp”. Openheid en veilig-
heid bieden geeft de puber het 
gevoel er niet alleen voor te 
staan. Ze willen vooral zichzelf 
mogen zijn.
Om de rouwende puber te 
steunen, kunnen wij een spe-
ciaal hiervoor ontwikkeld ‘doe-
boek’ geven,  waarin troost kan 
worden gezocht en waarin ze 
herinneringen en gevoelens 
kwijt kunnen. Naar eigen be-
hoefte, kunnen zij er zelfstandig 
in werken. Maar ook kan het ze 
aanknopingspunten geven voor 
een gesprek met iemand. Het 
boek kan, zoals de schrijfster 
het noemt, een goede vriend 
zijn in een moeilijke tijd. Het 
uiteindelijke doel is dat het 
puberrouwmasker wordt afge-
daan en dat zij oprecht weer 
kunnen genieten. De titel van 
het ‘doeboek’ is dan ook: “Naar 
een nieuwe horizon”.

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Infomarkt voor ouders
IJmuiden – In de centrale bibli-
otheek was vorige week zater-
dag een informatiemarkt voor 
jonge en aanstaande ouders. 
Mede dankzij het mooie weer en 
waarschijnlijk ook vanwege de 
meivakantie, liep het niet storm. 
Toch was er een schat aan infor-
matie verkrijgbaar.

‘Voor pleegkinderen in alle kleu-
ren zoeken wij pleegouders 
in alle kleuren’, staat er te le-
zen op een affiche bij de kraam 
van OCK Het Spalier uit Sant-
poort. Pleegzorg is een onder-
deel van Het Spalier, op 16 mei 
is er een informatieavond. Een 
man van drukkerij Elta zit ach-
ter een kraam met dikke boeken 
met voorbeelden van geboorte-
kaartjes. Esther Bart maakte on-
langs samen met haar collega 
een goede start met een nieuwe 
verloskundigenpraktijk. Zij geeft 
onder andere voorlichting voor 
vrouwen die zwanger zijn of dat 
graag willen worden. Mensen 
zijn daar heel verantwoordelijk 
mee bezig en willen weten hoe 
zij hun leefstijl het beste kunnen 
aanpassen. Ook is er informatie 
over zwangerschapsyoga en ba-
bymassage. Het bedrijf Mini Ca-

tering verzorgt de hapjes tijdens 
het kraamfeest, mensen kunnen 
hier proeven. Het internetbedrijf 
Babystartbox heeft kleertjes voor 
baby’s die te vroeg geboren zijn. 
In de winkel is er meestal kle-
ding verkrijgbaar vanaf maat 50, 
dit bedrijf begint bij maatje 38. 
Iboyca is verloskundige in IJmui-
den en Velserbroek, zoals ze zelf 
zegt. ,,En voor Velsen-Noord, 
want daar woon ik’’, roept Patri-
cia, die net langs komt. Iboyca 
stond haar bij tijdens haar zwan-
gerschappen, haar zoon van 17 
maanden en haar dochter van 8 
maanden worden uitgebreid be-
wonderd. Het Kraamcentrum van 
het Rode Kruis Ziekenhuis zet 
kraamhulp uit na de bevalling 
en het Centrum Jeugd en Gezin 
kreeg weinig vragen over de op-
voeding, wel over wie ze zijn en 
wat ze doen. 
Aan het einde van de middag 
komt een vrouw met een over-
duidelijke zwangere buik de bi-
bliotheek binnenlopen: ,,Is er een 
informatiemarkt voor ouders? 
Dat wist ik niet en daar kom ik 
ook niet voor. Ik ga mijn boeken 
ruilen en dan ga ik heerlijk de 
tuin in met een boek.’’ 
(Carla Zwart)

Battlefield tour 
Luchtoorlog
IJmuiden - De Aircraft Recove-
ry Group organiseert in samen-
werking met het Bunker Mu-
seum IJmuiden een Battlefield 
Tour. De Luchtoorlog van ‘40-’45 
staat in deze Tour centraal. Op 
zondag 3 juli vertrekt om 09.45 
uur een bus vanaf station Bever-
wijk. U wordt dan gebracht naar 
het luchtoorlog museum in Fort 
Veldhuis voor een ontvangst met 
koffie of thee. Hierna volgen een 
rondleiding en individueel muse-
umbezoek. Omstreeks het mid-
daguur wordt een lunch aan-
geboden met naar wens koffie, 
thee of frisdrank. Na de lunch 
vertrekt de personenbus naar 
IJmuiden waar een bezoek ge-
bracht wordt aan het Bunker 
Museum IJmuiden van de stich-
ting WN2000. Na het museum-
bezoek volgt een rondleiding in 
het duinterrein waar de Kriegs-
marine Flak Batterie ‘Olmen’ be-
zichtigd wordt. Om 16.00 uur 
staat de bus klaar om terug te 
gaan naar station Beverwijk. De 
verzorgde tour kost 46,95 euro 
per persoon. Deelnemer wordt 
verzocht rekening te houden 
met een bezoek aan oneffen na-
tuurterrein en weersomstandig-
heden. In het Bunkermuseum 
te IJmuiden zijn geen sanitai-
re voorzieningen aanwezig. Voor 
belangstellenden bestaat de mo-
gelijkheid om nu al in te schrij-
ven op de geheel verzorgde Bat-
tlefield Tour. Reserveren aub via 
info@arg1940-1945.

Glansgarant geeft huis 
bijzondere buitenkant
IJmuiden - Nieuw: Schilderwer-
ken van der Ven Stigter gaat sa-
men met GlansGarant uw huis 
laten stralen. Schilderwerken 
van der Ven Stigter lanceert een 
nieuwe propositie samen met 
GlansGarant, een merk van Uni-
plan).
Met kleur kun je accenten en 
contrasten op de woning aan-
brengen. Van subtiel tot opval-
lend, zelfs de gehele muur kun 
je in een kleur of zelfs meerde-
re kleuren schilderen. Het leuke 
is eigenlijk dat je eindeloos met 
kleur kunt afwisselen. Stel dat 
uw woning iedere vijf jaar een 
ander karakter wilt geven, dan 
kan dat zonder verbouwen of 
verhuizen, simpelweg met kleur.
Schilderwerken Van der Ven 
Stigter biedt naast het traditio-

nele 10 jaren onderhoudsplan nu 
ook styling voor de buitenkant 
van de woning. Modieuze kleu-
ren, motieven, klassieke orna-
menten, romantische ornamen-
tiek, zelfs gedichten en spreuken 
worden op traditioneel ambach-
telijke wijze aan gevel of voor-
deur toegevoegd. Alle schilders-
bedrijven aangesloten bij Glans-
Garant zijn de enige in Neder-
land die deze service bieden. 
Schilderwerken van der Ven 
Stigter is trots dat ze deze aan-
kondiging kunnen doen. Wilt u 
meer weten belt u ons gerust en 
neem vast een kijkje op www.
glansgarant.nl. GlansGarant, je 
hele huis straalt ervan. Schilder-
werken van der Ven Stigter BV, 
Dokweg 10, 1976 CA IJmuiden, 
0255-534005, www.venstigter.nl.

Beginnen met hardlopen
IJmuiden - BK Loopgroep orga-
niseert een korte cursus hardlo-
pen voor beginners tot ligt ge-
vorderde loper. Onder begelei-
ding van een ervaren en gediplo-
meerde trainer wordt een goe-
de basis geleerd hoe men moet 
hardlopen. 
Tijdens deze cursus krijgen de 
cursisten uitleg over hoe men 
makkelijker loopt door de juiste 
houding. De techniek training is 
van groot belang en zal de kans 
op blessures verkleinen. Verder 
komen er diverse aspecten over 

lopen tijdens deze cursus ter 
sprake en zullen vragen zoveel 
mogelijk worden beantwoordt. 
De cursus bestaat uit zes lessen 
van één uur en worden op vrij-
dagavond gehouden van 19.15 
tot 20.15 uur. 
De cursus start vrijdag 20 mei 
en wordt gegeven bij de hoofd-
ingang van de Heerenduinen. 
De kosten bedragen 30 euro. De 
groep bestaat uit minimaal mini-
maal 10 tot maximaal 16 perso-
nen. Inschrijven kan via bk-loop-
groep@hotmail.nl.

Pim Mulier
Run2Dayloop 
Santpoort-Noord - Atletiek-
vereniging Suomi organiseert 
op zondag 22 mei 2010 de 71e 
Pim MulierRun2Dayloop. Er is 
een wedstrijdloop over 15 kilo-
meter, prestatielopen over 5, 10 
en 15 kilometer en een pupillen-
loop van 1 kilometer. Het start-
schot van de jeugdloop klinkt 
om 10.30 uur; van de andere lo-
pen om 11.00 uur bij atletiekver-
eniging Suomi, sportpark Groe-
neveen in Santpoort-Noord. Dit 
is de tweede loop van het het 
Sportsupport loopcircuit, een 
circuit van zes regionale lopen. 
Als u aan minimaal vier van de-
ze lopen heeft meegedaan krijgt 
u een circuitcadeau. Ook zijn er 
prijzen te verdienen voor wed-
strijdlopers. Er zal gelopen wor-
den met startnummer/chipregi-
stratie en alle deelnemers wor-
den opgenomen in een uitsla-
genlijst die na afloop op het in-
ternet gepubliceerd zal worden.
Voor de jeugdloop kan inge-
schreven worden op de wed-
strijddag. Na-inschrijven kan op 
22 mei vanaf 9.00 uur tot een 
kwartier voor de start. Zie ook  
www.avsuomi.nl en www.sport-
supportloopcircuit.nl, Voor vra-
gen kan contact opgenomen 
worden met: wegwedstrijden@
avsuomi.nl.
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School’s cool Velsen 
zoekt mentoren
Velsen - School’s cool Velsen 
zoekt nog enkele nieuwe vrij-
willigers - en met name man-
nen - die komend schooljaar 
als thuismentor inzetbaar zijn in 
IJmuiden en Velsen-Noord. 
School’s cool biedt mentor-
begeleiding aan basisschool-
kinderen die de overstap ma-
ken naar het voortgezet onder-
wijs en die extra risico lopen 
op schooluitval. Deze jongeren 
tussen de 12 en 15 jaar krijgen 
één a twee uur per week thuis 
begeleiding van een vrijwillige 
mentor.
Na de eerste twee succesvol-
le jaren geniet School’s cool 
steeds meer bekendheid in Vel-
sen en omgeving. Als logisch 
gevolg daarvan is er behoef-
te aan steeds meer vrijwilligers 
die als mentor hulp willen ge-
ven aan de jongeren die daar-
voor in aanmerking komen. 
In september start een nieuwe 
lichting, waarvoor zich al een 
aantal enthousiaste Velsena-
ren als mentor heeft opgege-
ven. Ondervertegenwoordigd 
zijn echter nog mannelijke vrij-
willigers die met name kinde-

ren willen begeleiden in IJmui-
den en Velsen-Noord. Maar ook 
vrouwen zijn vanzelfsprekend 
van harte welkom. De nieuwe 
mentoren krijgen nog voor de 
zomervakantie een korte trai-
ning.
School’s cool past als project 
prima bij het maatschappelijk 
betrokken ondernemerschap. 
Daarom zijn diverse werkgevers 
in Velsen bereid om hun werk-
nemers in tijd te faciliteren als 
zij zich willen inzetten als thuis-
mentor. Mentoren gaan in de 
regel eens per week op huis-
bezoek en zien erop toe dat het 
kind lekker in zijn vel zit en vol-
doende tijd aan zijn huiswerk 
besteedt. De mentoren krijgen 
desgevraagd ondersteuning 
van de coördinator, die ook re-
gelmatig mentorbijeenkomsten 
organiseert waarop ervaringen 
kunnen worden uitgewisseld.
Voor de laatste nieuwsbrief en 
meer informatie over het project 
en het mentorschap, zowel voor 
individuele vrijwilligers als voor 
bedrijven, zie www.schools-
coolvelsen.nl of bel met Dout-
sen Brunner 023-5392664.

Open dagen en 
expositie 
bij Iber Lengua
Haarlem - Iber Lengua Taal en 
Cultuur BV opent voor u haar 
deuren op donderdagavond 19 
mei van 19:00 tot 21:00 uur en 
zaterdag 21 mei van 13:00 tot 
16:30 uur. Deze dagen staan 
in het teken van “Laat een taal 
bloeien”, waarmee de vergelij-
king wordt gelegd tussen de len-
te, waarin alles tot bloei komt en 
het leren van een taal, waarmee 
de kennis van de mens tot bloei 
komt. Wilt u dit zelf ervaren? 
Kom dan naar de Open Dagen 
op de Zaanenstraat 18. ,,Door 
middel van taalspelletjes en au-
ditieve en visuele lestechnieken 
kunt u zelf ervaren dat het leren 
van een nieuwe taal niet alleen 
hard werken is, maar vooral ook 
heel leuk kan zijn”, zegt Mani-
ne Koetsier van Iber Lengua. Als 
klap op de vuurpijl kunt u deel-
nemen aan gratis proeflessen in 
verschillende talen, op donder-
dag 19 mei om 20:00 uur en za-
terdag om 15:00 uur. Dus twij-
felt u over die cursus Spaans of 
Italiaans voor uw vakantie of uw 
werk, wilt u graag uw Engels of 
Duits verbeteren, maar denkt u 
dat zo’n cursus toch wel span-
nend is? Dan is dit uw kans om, 
zonder verdere verplichtingen, 
te ‘proeven’ van de taal! Tijdens 
de ochtend van zaterdag 21 mei 
worden in het trainingscentrum, 
onder het genot van koffie en 
gebak, de diploma’s overhan-
digd aan de cursisten die het af-
gelopen seizoen met succes een 
cursus hebben afgerond. Vanuit 
de gedachte dat bij het leren van 
een taal de cultuur minstens zo 
belangrijk is, organiseert het in-
stituut meerdere keren per jaar, 
non-profit, exposities, om zo 
ook bekende en minder beken-
de kunstenaars de kans te bie-
den te exposeren in het pand in 
Haarlem. Momenteel expose-
ren Ella van Elck en Petra Plan-
tenberg met schilderijen. De ex-
positie zal zowel donderdag 19 
als zaterdag 21 mei te bezich-
tigen zijn. Tijdens beide dagen 
kunt u bij de medewerkers van 
Iber Lengua terecht voor infor-
matie over alle cursussen, zoals 
commercieel gerichte avondop-
leidingen (voordien georgani-
seerd door de Kamer van Koop-
handel), conversatiecursussen 
voor particulieren, maar ook in-
tensieve spoedopleidingen, al-
lemaal in 20 verschillende ta-
len. Voor de commerciële groe-
pen praktijkgericht met aan-
dacht voor zakelijke cultuurver-
schillen en met internationaal 
erkende diploma’s. De cursus-
sen voor particulieren zijn ge-
richt op situaties uit het dage-
lijks leven en de vakantie en de 
lessen worden voornamelijk ge-
vuld met conversatie. Er zijn cur-
sussen voor verschillende ni-
veaus en alle cursussen worden 
verzorgd door ervaren (near) na-
tive docenten. Meer informatie: 
www.iberlengua.nl.

Praktijk Tomatis 
IJmuiden bestaat 10 jaar
IJmuiden - Tomatis IJmuiden 
bestaat dit jaar 10 jaar. Om pre-
cies te zijn op 11 mei. In 2001 
werd de officiële opening ver-
richt door Lynn Horowitz. Er zul-
len dit jaar enkele activiteiten 
volgen met een open dag op 25 
mei.
De vele goede resultaten heb-
ben gemaakt dat de praktijk nog 
steeds groeiende is. De tien jaar 
ervaring, de ontwikkeling van 
de apparatuur en de ontwikke-
ling van ‘programmering’ ma-
ken de methode steeds effec-
tiever. In het begin waren het 
vooral kinderen met (ernstige) 
spraak/taalproblemen met hun 
ouders die de sprong naar luis-
tertraining waagden. Inmiddels 
vinden steeds meer kinderen en 
volwassenen hun weg naar de 
nog steeds vrij onbekende me-
thode om zonder medicatie di-
verse klachten die voortkomen 
uit bijvoorbeeld adhd, concen-
tratiestoornissen en autisme te 
verlichten of zelfs weg te nemen. 
Ook komen er steeds meer men-
sen die bezig zijn met persoonlij-
ke groei en ontwikkeling. 
De afgelopen jaren ervaarde To-
matis problemen op het gebied 
van bekendheid en acceptatie 
door de verschillende beroeps-
groepen. Echter, stapje voor 
stapje legt de techniek de ge-
heimen van het brein bloot. Kli-
nische studies tonen dan ook de 
positieve effecten van de Tomatis 
methode aan. Momenteel zijn zij 

bezig met het vergroten van de 
bekendheid door middel van het 
geven van cursussen aan thera-
peuten met sensorische infor-
matieverwerking in hun pakket, 
informatie avonden in de eigen 
praktijk voor verschillende be-
roepsgroepen en andere geïn-
teresseerden en voorlichting op 
diverse beurzen. Zij verwachten 
dat in de toekomst de Tomatis 
methode voor iedereen toegan-
kelijk wordt.
Belangstellenden zijn welkom  
op 25 mei tussen 14.00 en 17.00 
uur om kennis te komen maken 
met de effectieve manier van het 
trainen van de luistervaardig-
heid.
Op deze dag zijn gratis scree-
nings, informatie en een training 
in de praktijk aan het Kennemer-
plein boven de Vomar. 
Info: www.tomatis-ijmuiden.nl.

Open tennisdagen bij 
diverse tennisclubs
Regio - Begin juni staan de 
poorten open van: BLTC Wester-
hout in Beverwijk, LTC de Hee-
renduinen in IJmuiden en Ten-
nisvereniging LTC Hofgeest in 
Velserbroek. Maak kennis met 
tennis tijdens Open Tennisdagen. 
Ook bij jou in de buurt.
Onder het motto ‘Zonder jou is 
er geen bal aan’ worden van 2 
tot en met 5 juni in het hele land 
de Open Tennisdagen gehouden. 
Lokale tennisverenigingen stellen 
dan hun banen open om vooral 
niet-tennissers op een leuke en 
originele manier nader kennis te 
laten maken met de tennissport. 
Meer dan 280 tennisverenigin-
gen doen mee. De dagen wor-
den georganiseerd door de Ko-
ninklijke Nederlandse Lawn Ten-
nis Bond (KNLTB) samen met 
zijn verenigingen. Bezoek www.
tennisdagen.nl en kijk snel wan-
neer de poorten open staan van 
de tennisvereniging(en) bij jou in 
de buurt. 
Volgens Theo de Vaal, directeur 
Verenigingstennis van de KNLTB, 
zijn de tennisdagen vooral be-
doeld om mensen die nog nooit 
of nauwelijks een racket hebben 
vastgehouden te enthousiasme-
ren voor de tennissport. ,,Men-

sen die al tennissen en lid zijn 
van een vereniging kunnen hun 
familieleden en kennissen die 
nog niet tennissen, aansporen 
om tijdens het Hemelvaartweek-
end de baan op te gaan. Daar-
naast kan men tijdens de Open 
Tennisdagen op eigen initiatief 
bij de deelnemende tennisver-
enigingen binnenstappen. Bo-
vendien zijn er verschillende prij-
zen te winnen voor de deelne-
mers en maken ze kans op ex-
clusieve tennisclinics met Rae-
mon Sluiter.” 
Raemon Sluiter: ‘Doe mee, want 
zonder jou is er geen bal aan!’ 
Oud-topspeler Raemon Sluiter is 
ambassadeur van de Open Ten-
nisdagen. Ook hij roept alle niet-
tennissers op eens een balle-
tje te gaan slaan. ‘En kom voor-
al samen naar de tennisbaan. 
Het wordt lastig om in je een-
tje te spelen.’ Benieuwd naar de 
volgende slag die Raemon slaat? 
Volg hem via Twitter. Alles over 
de Open Tennisdagen is te vin-
den op www.tennisdagen.nl en 
www.facebook.com/tennisda-
gen. Partners van de Open Ten-
nisdagen zijn Dunlop, Eurosport, 
Menzis, Perry Sport, REAAL, Sky 
Radio en Tennis Magazine.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 24 mei 
bezoekt een voetspecialist Lee-
mans Schoenen aan de Lange 
Nieuwstraat 469. De hele dag 
zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetaf-
druk gemaakt en uitleg gege-
ven over de werking van de Vi-
brionveer, een nieuwe Zweed-
se uitvoering. Deze vervangt de 
klassieke steunzool, die vaak 
hard en statisch is. De Vibri-
onveer heeft een verende wer-
king en activeert de spieren en 
de bloedsomloop. Gebruikers 
lopen elastisch verend en op 
natuurlijke wijze, dit voorkomt 
vermoeidheid en pijnlijke voe-
ten. 
Mensen met voetklachten en 
daaruit voortvloeiende rug-
klachten zijn enthousiast over 

de Vibrionveer. De stand van 
de voet en de holling van de 
voet wordt verbeterd, de ge-
voelige voorvoet wordt onder-
steund en de voet kan weer op 
natuurlijke wijze afrollen. De 
pijn neemt af, spieren en ban-
den worden krachtiger en een 
goede doorbloeding wordt be-
vorderd. 
De Fusegold Vibrionveer heeft 
een handzaam formaat en 
past in bijna alle modeschoe-
nen. Mensen met voetklach-
ten en ook andere belangstel-
lenden kunnen zich laten in-
formeren over deze Zweedse 
uitvinding. Dit is geheel gratis, 
wel graag van tevoren een af-
spraak maken. Leemans is te-
lefonisch beschikbaar op tele-
foonnummer 0255-511117. Zie 
ook www.schoes2fit.nl.
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Nils Lips doet monster-
tocht in zijn eentje
IJmuiden – Veertig jaar is IJmui-
denaar Nils Lips en de trotse va-
der van twee gezonde kinderen. 
Als oud-amateurwielrenner had 
hij het voornemen op zijn veer-
tigste een bijzondere fietstocht te 
gaan maken. Daaraan wilde hij 
een goed doel koppelen. ,,Ik heb 
gekozen voor stichting Opkikker, 
die gezinnen van ernstig zieke 
kinderen een fijne dag bezorgt, 
juist omdat wij zo blij zijn met on-
ze gezonde kinderen,’’ zegt Nils 
enigszins geëmotioneerd. 
Op 11 juni gaat hij een wa-
re monstertocht rijden, Les Trois 
Ballons, een bergachtige tocht 
van 205 kilometer, in de Franse 
Vogezen. Hij is die dag een van 
de drieduizend renners die het 
aandurven. Want het is een wa-
re monstertocht, met vele cols en 
nauwelijks rechte stukken. Nils 
denkt Les Trois Ballons in 8 á 9 
uur te kunnen volbrengen.
Nils is een ervaren renner die zijn 
training zeer wetenschappelijk 
aanpakt. Hoewel hij altijd is blij-
ven fietsen, is hij sinds novem-
ber 2010 weer serieus gaan trai-
nen. Drie keer per week doet hij 
aan krachttraining bij Sportcen-
trum Velsen. Daarnaast stapt hij 
regelmatig op de fiets voor toch-
ten van twee uur of meer. Om 
wat heuvels in zijn benen te krij-
gen doet hij meer dan af en toe 
het Kopje van Bloemendaal of 
een tochtje door de duinen. Dus 
dan wordt het Zuid-Limburg. In 
de meivakantie ging hij met zijn 
gezin naar de Vogezen, waar hij 
alvast kennis maakte met een 
aantal bergen. ,,De wegen zijn 
er slecht,’’ zegt Nils. ,,Er zijn gro-
te temperatuurverschillen tus-
sen dal en top, dat maakt het al-
lemaal nog zwaarder. Andere 
wielrenners schuwen deze ‘cy-
clo’ daarom, maar voor Nils is het 

een uitdaging. Om zijn training te 
controleren ging hij naar inspan-
ningsfysioloog Adrie van Die-
men in Den Haag voor een test 
en een trainingsadvies. Tijdens 
trainingen rijdt hij met onder an-
dere een hartslagmeter om zijn 
conditie te verbeteren, maar ook 
om beter te presteren. Inmiddels 
is hij al behoorlijk in topcondi-
tie, maar in juni gaat hij toch nog 
meedoen aan de Steven Rooks 
Classic in België.
Drie jaar geleden ontstond het 
plan voor deze tocht. Nils wordt 
bijgestaan door Piet van Deude-
kom van Sportcentrum Velsen. 
Zijn mooie website www.fietsen-
voorleven.nl is gemaakt door Ben 
de Vries die hem spontaan aan-
bood de website voor hem te ma-
ken toen hij hoorde van de plan-
nen. Nils vader Wouter Lips leg-
de veel contacten met spon-
sors om geld bijeen te brengen 
voor het goede doel. En ook Nils 
is daar deze laatste vier weken 
nog druk mee. Naast het trainen, 
werken op Schiphol, en het zor-
gen voor zijn gezin gaat hij de 
komende weken nog veel spon-
sors (be)zoeken. Onder andere 
bij Sportcentrum Velsen, Sport-
centrum Santpoort en bij Alba-
tros Banden IJmuiden staan col-
lecteboxen van stichting Opkik-
ker, waarmee Nils ook nog wat 
extra geld bijeen wil brengen. 
Geef dus gul. En volg Nils via de 
website. Wie graag wat meer wil 
doen voor stichting Opkikker kan 
via de website contact opnemen 
met Nils. Nils gaat vrijdag 10 ju-
ni in zijn eentje naar de Vogezen. 
Deze enorme uitdaging gaat hij 
alleen aan. Maar vanuit Velsen 
kunnen we hem steunen met on-
ze gedachten en een mooie bij-
drage voor het goede doel. (Ka-
rin Dekkers)

Nieuw: Esse 
Skincare bij
It’s Beauty
IJmuiden - Bij salon It’s Beau-
ty wordt sinds kort gewerkt met 
een nieuwe revolutionaire pro-
ductlijn;  Esse skincare. Esse 
is biologisch, ecologisch, dier-
proefvrij en heeft geen toevoe-
gingen van chemicaliën. Ge-
woon puur natuur! ,,Wat wil-
len u en uw huid nog meer?”, 
zegt Ilona Visser. Esse ziet geen 
enkele noodzaak om chemica-
liën te gebruiken om de huid-
conditie te verbeteren, de na-
tuur biedt ons alle actieve in-
grediënten die we nodig heb-
ben. Esse gebruikt uit het wild 
afkomstige Afrikaanse planten 
die een perfecte bescherming 
bieden tegen onder andere 
huidveroudering en een droge 
of vochtarme huid. De behan-
delingen zijn heerlijk en ge-
schikt voor ieder huidtype, zelfs 
de extreem gevoelige. Tevens 
krijgt men als extraatje een 
dagcrème mee voor ongeveer 
twee weken thuisgebruik. Ook 
nieuw bij It’s Beauty is blijvend 
ontharen met Epilfree. Het te 
behandelen deel wordt eerst 
geharst of geëpileerd en daar-
na behandeld met een lotion 
en vervolgens met een serum 
van Epilfree. Bijna pijnloos zijn 
de behandelingen en er wordt 
geen gebruik gemaakt van 
agressieve apparatuur. Uiter-
aard werkt ook dit product op 
natuurlijke basis. Gemiddeld 
zijn er 10 tot 14 behandelin-
gen nodig om een mooi resul-
taat te krijgen. ,,Een heel groot 
voordeel is dat het geschikt is 
voor elk haar- en huidtype en u 
de volgende dag gewoon weer 
de zon in mag, dit in tegenstel-
ling tot vele andere definitieve 
ontharingsmethodes”,  wil Ilona 
nog benadrukken. Een behan-
deling is al mogelijk vanaf 30 
euro. In deze krant staan twee 
leuke aanbiedingen. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 
0255-511406. Zie ook www.its-
beauty.nl. It’s Beauty is geves-
tigd aan de Trompstraat 15 in 
IJmuiden, info@itsbeauty.nl.

Nieuw: Spray tanning
bij Salon Yvon 
Velserbroek – Steeds meer 
mensen ontdekken de voordelen 
en het gemak van permanen-
te make-up en weten de weg te 
vinden naar Salon Yvon. Yvonne 
Elberse heeft haar eigen schoon-
heidsalon aan huis. Permanente 
make-up houdt styling van de 
ogen, lippen en wenkbrauwen 
in, het is geschikt voor iedereen 
en zorgt er voor dat de vrouw 
er altijd verzorgd en stralend uit 
ziet. Yvonne werkt altijd in over-
leg en stemt de behandeling op 
een natuurlijke manier op de 
persoon af. Permanente make-
up is drie tot vijf jaar houdbaar. 
Het loopt niet uit, ideaal dus voor 
sporters, mensen die een bril of 
contactlenzen dragen en het is 
ook de oplossing voor vrouwen 
die door ziekte hun haar verlo-
ren. Vanwege het succes is de 
voordeelactie verlengd, zie hier-
voor de website.
Yvonne is een vakvrouw die alle 
ontwikkelingen nauwgezet volgt. 
Regelmatig volgt ze cursussen, 
onlangs haalde ze weer twee 
certificaten en vergrootte zo het 
aanbod van haar schoonheids-
alon. Zo zorgt de hairstroke tech-
niek, die zij zich eigen maakte, 
voor natuurlijke wenkbrauwen. 
Ook nieuw is Spray tanning, een 
natuurlijke manier van bruinen: 
in tien minuten een mooie, egale 
teint. Het heeft direct resultaat, 
dus wie straks in bikini wil heeft 
dan al een mooie ondergrond. 
Mensen worden niet blootge-
steld aan de gevaren van de zon 

of zonnebank. Huidkanker, pig-
mentatie en een verouderde of 
beschadigde huid kunnen hier-
van het resultaat zijn. Spray tan-
ning is hierbij vergeleken abso-
luut veilig. DHA is een natuurlij-
ke grondstof. Het komt uit drui-
ven en veroorzaakt een reactie in 
de hoornlaag van de huid waar-
door deze bruin kleurt. Yvonne 
heeft hiervoor een cabine, waar-
in de stof over de huid verneveld 
wordt. Ze heeft ook een mobiele 
tent, waarmee ze desgewenst bij 
mensen aan huis komt. De Tan-
ning spray is ook prima geschikt 
voor mensen die om bepaalde 
redenen niet in de zon of onder 
de zonnebank mogen. Lees er 
meer over op www.spray-tan.nl. 
Yvonnen staat hier geregistreerd 
als deskundige. Elke klant die 
gebruik maakt van Spray tan-
ning krijgt een strippenkaart. Na 
elke sessie voor het hele lichaam 
krijgt men een stempel, na vijf 
stempels is de zesde sessie gra-
tis. Als kennismakingsaanbie-
ding is er nu de verlaagde prijs 
van 25 euro voor een sessie voor 
het hele lichaam. Zie ook de ad-
vertentie elders in deze krant. 
Salon Yvon kwam onlangs met 
vlag en wimpel door de keuring 
van de GGD en voldoet aan al-
le eisen. Lees meer op www.sa-
lon-yvon.nl. Of vraag Yvonne El-
berse naar de mogelijkheden, zij 
geeft graag een deskundig ad-
vies. Salon Yvon is gevestigd aan 
de Langemaad 60, telefonisch 
bereikbaar via 06-18256062.

Rit met de stoomtrein
Regio - De vereniging Corus 
Stoom IJmuiden organiseert van 
tot en met oktober op de laatste 
zondag van de maand een rond-
rit met de stoomtrein over het 
staalbedrijfsterrein. Tijdens de rit 
wordt een fotostop ingelast waar-
bij de locomotief tevens gelegen-
heid heeft om water in te nemen. 
. Tevens zijn er toiletten aanwe-
zig. De ritprijs voor volwassenen 
bedraagt 5 euro, kinderen van 0 
tot en met 12 jaar 3 euro. Kaart-
verkoop is aan het station van-
af 09.30 uur, zolang de voorraad 

strekt. De trein vertrek vanaf sta-
tion Velserbosch om 10.45 uur en 
is terug om 12.15 uur. Nadien kan 
men het Hoogovens bedrijfsmu-
suem bezoeken, welke is gele-
gen bij het station. Bij grote be-
langstelling wordt er een tweede 
rit om 13.00 uur gepland. De eer-
ste rit van dit seizoen wordt ge-
reden op zondag 29 mei. Zie ook 
www.csy.nl voor foto’s. Kaarten 
kunnen via excursietrein@corus-
group.com, 06-12105962 of bij 
het stationsloket Velserbosch ge-
reserveerd worden  



pagina 16 19 mei 2011

Verloskundigenpraktijk 
ook in Velsen-Noord
Velsen - Verloskundigenprak-
tijk Velserbroek & IJmuiden, dé 
praktijk voor verloskundige zorg, 
is ruim 21 jaar actief in de regio 
Velsen.  Zwangeren in Velsen- 
Noord vallen onder de regio Vel-
sen en moeten aangifte doen van 
hun pasgeborenen in IJmuiden. 
Jarenlang was er geen praktijk 
in Velsen-Noord zelf, maar sinds 
maart 2011 heeft Verloskundi-
genpraktijk Velserbroek & IJmui-
den e.o. een spreekuur in Vel-
sen Noord. Dit vindt plaats in het 
pand van Fysiotherapie Balans 
aan Wijkerstraatweg 156 in Vel-
sen-Noord.
Verloskundigenpraktijk Velser-
broek & IJmuiden e.o. bestaat 
uit vijf enthousiaste vrouwen. Zij 
zijn al jaren bekende gezichten 
in Velserbroek en IJmuiden e.o. 
en nu vinden ook steeds meer 
zwangeren uit Velsen-Noord de 
weg naar deze praktijk. Hierdoor 
hebben de verloskundigen be-
sloten om de zwangeren uit Vel-
sen-Noord ook een spreekuur 
locatie te bieden in hun eigen 
omgeving. 18 maart zijn zij  ge-
start met spreekuren in Velsen-
Noord. Zwangeren willen graag 
door ze begeleid worden omdat 
deze praktijk verschillende dien-
sten biedt. Zo kunnen  zwange-
ren voor zowel de verloskundige 
zorg als voor alle echo’s hier te-

recht. Eerstelijns echocentrum 
MaMa is sinds 1 mei 2007 ge-
vestigd in het pand van de prak-
tijk te Velserbroek en verzorgt 
alle eerstelijns echo’s voor al-
le zwangeren van deze prak-
tijk. Daarnaast hebben zwan-
geren de keus om zelf te be-
palen waar zij willen bevallen: 
thuis, in het Rode Kruis zieken-
huis te Beverwijk of in het Ken-
nemer Gasthuis in Haarlem. Re-
gelmatig worden door de prak-
tijk voorlichtingsavonden geor-
ganiseerd waarbij in gemoedelij-
ke sfeer uitleg rondom de beval-
ling wordt gegeven. Alle zwan-
geren, ongeacht afkomst of ge-
loofsovertuiging, kunnen zich 
rechtstreeks aanmelden bij ver-
loskundigenpraktijk Velserbroek 
en IJmuiden e.o. Zij hebben hier-
voor geen verwijzing nodig van 
de huisarts. Aanmelden kan  via 
het aanmeldingsformulier via de 
website www.zwanger.org of via 
telefoonnummer 023-5201205. 
De verloskundigen hebben zo-
wel huisarts Bartels als Prins ge-
informeerd dat zij op de nieu-
we locatie spreekuur houden 
en beiden hebben hierop en-
thousiast gereageerd. Een nau-
we, laagdrempelige samenwer-
king tussen verloskundigen en 
andere zorgverleners is het uit-
gangspunt.

Open dag 
Kunstencentrum
IJmuiden – Het Kunstencen-
trum Velsen bruiste zaterdag 
tijdens de open dag weer van 
de activiteiten. Er kon kennis 
gemaakt worden met veel acti-
viteiten van de disciplines dans, 
muziek, toneel en beeldende 
kunst. Rond een uur of twee 
wordt de bezoeker bij binnen-
komst luid welkom geheten: 
één van de bands van muziek-
leraar Jan van der Veen treedt 
op. Ze spelen een mooi num-
mer van Metallica. Als aan Jan 
gevraagd wordt, wat de naam 
van de band is, zegt hij: ,,Ik 
weet het niet. Ik noem ze altijd 
Olger’s club, want gitarist Olger 
was mijn eerste leerling, de rest 
is er later bijgekomen.’’ Hij ver-
zint ter plekke: ,,Noem ze maar 
Olger’s Stream.’’ In een volgend 
lokaal spelen drie dames op 
blokfluit en in weer een ander 
lokaal spelen twee jonge mei-
den op dwarsfluit. Schilderijen 
van roodborstjes beslaan zo-
wat een hele wand in het lokaal 
waar Afke Spaargaren schilder-
les geeft. ,,Mijn leerlingen wil-
den weer eens werken aan een 
gezamenlijk onderwerp. Ver-
rassend, hoeveel verschillende 
roodborstjes er dan ontstaan’’, 
vertelt Afke. Cursiste Ans wijst: 
,,Die dikke is van mij.’’ In een vi-
trine in de gang zijn mooie sie-
raden uitgestald, gemaakt tij-
dens de cursus edelsmeden. 
In die gang lopen ook Kenza 
en Juliette, beiden acht jaar. Ze 
hebben bij dans gekeken en bij 
muziek, nu gaan ze een kijkje 
nemen bij de beeldende kunst. 
Ze mogen iets kiezen, maar ei-
genlijk weten ze het al: ,,Wij wil-
len op tekenles.’’ In het lokaal 
van de cursus keramiek zijn 
cursisten druk bezig met klei. 
Daan (11) staat er aandach-

tig naar te kijken. Hij speelt vi-
ool, maar wil nog iets leuks 
gaan doen. Het liefst tekenen 
en schilderen. ,,De kunstaca-
demie zou echt iets voor Daan 
zijn, maar dat valt samen met 
het schaken, waar hij ook op zit. 
We hebben dus een luxe pro-
bleem’’, zegt zijn moeder. Het 
is de laatste keer dat Dirk Out 
de open dag meemaakt in de 
functie van directeur. ,,Het voelt 
heel dubbel’’, zegt hij. ,,Aan de 
ene kant vind ik het heerlijk dat 
ik straks meer tijd krijg om zelf 
muziek te maken. Aan de ande-
re kant: ik maak de open dag al 
mee sinds 1976. En ze zijn in al 
die jaren nauwelijks veranderd: 
ze verlopen altijd chaotisch 
en gezellig.’’ Jacob Bron, die 
ook directeur is van de Stads-
schouwburg, wordt zijn opvol-
ger. Dirk: ,,Daar ben ik heel erg 
groos mee. Jacob is een goe-
de vent, creatief en hij kan 
goed met mensen overweg. Het 
is ook goed om de krachten te 
bundelen. Ik vind het een prima 
kruisbestuiving.’’ (Carla Zwart)

Velsen-Zuid – Zaterdag 14 
mei is de dag van de waar-
heid, want wie wordt er club-
kampioen 2011 van Full Speed 
afdeling klootschieten? Er wa-
ren vier kandidaten voor de ti-
tel. Van het PK gooien is de 
kampioen al bekend. Het nor-
male spel is ook spannend, de 
eerste twee staan gelijk. De-
ze week is er een schouw ge-
weest hoe het maaien er voor-
staat op de fietspaden in 
Spaarnwoude. Komende za-
terdag wordt alles besproken 
hoe en wat te doen. Team2 met 
Astrid, Dirk en Nico, werd eer-
ste met 56 schoten en 49 me-
ter. Team 1 met Jan St., Cor-
ry en Harm werd tweede met 
72 schoten en 43 meter. Team 
3 met Jan Sch., Ton en Ber-
tus werd derde met 74 schoten 
en 11 meter. Team 4 met Ran-
dy, Ingrid en Elly werd vierde, 
ook met 74 schoten maar met 
9 meter. Zaterdag is er geen 
PK. Er wordt gespeeld in Beec-
kestijn. Na afloop is de prijsuit-
reiking. Zaterdag 28 mei is er 
‘s morgens klootschieten en ‘s 
avonds barbecue. De eigen bij-
drage is 10 euro. Voor info bel 
Harm Jongman 0255-514780 
of Dirk Sieraad 0255-515602 
of kijk op website  www.svfull-
speed.nl

Klootschieten

Battlefield tour 
Luchtoorlog
IJmuiden - De Aircraft Reco-
very Group organiseert in sa-
menwerking met het Bunker 
Museum IJmuiden een Battle-
field Tour. De Luchtoorlog van 
‘40-’45 staat in deze Tour cen-
traal. Op zondag 3 juli vertrekt 
om 09.45 uur een bus vanaf sta-
tion Beverwijk. U wordt dan ge-
bracht naar het luchtoorlog mu-
seum in Fort Veldhuis voor een 
ontvangst met koffie of thee. 
Hierna volgen een rondlei-
ding en individueel museum-
bezoek. Omstreeks het mid-
daguur wordt een lunch aan-
geboden met naar wens koffie, 
thee of frisdrank. Na de lunch 
vertrekt de personenbus naar 
IJmuiden waar een bezoek ge-
bracht wordt aan het Bunker 
Museum IJmuiden van de stich-
ting WN2000. Na het museum-
bezoek volgt een rondleiding in 
het duinterrein waar de Krieg-
smarine Flak Batterie ‘Olmen’ 
bezichtigd wordt. Om 16.00 uur 
staat de bus klaar om terug te 
gaan naar station Beverwijk. De 
verzorgde tour kost 46,95 euro 
per persoon. Deelnemer wordt 
verzocht rekening te houden 
met een bezoek aan oneffen 
natuurterrein en weersomstan-
digheden. In het Bunkermuse-
um te IJmuiden zijn geen sani-
taire voorzieningen aanwezig. 
Voor belangstellenden bestaat 
de mogelijkheid om nu al in te 
schrijven op de geheel verzorg-
de Battlefield Tour. Reserveren 
aub via info@arg1940-1945.

Twee verdachten 
overval aangehouden
IJmuiden - Het Overvallenteam 
van politie Kennemerland heeft 
woensdag 11 mei twee mannen 
aangehouden op verdenking 
van betrokkenheid/medeplich-
tigheid bij de overval naar het 
geldtransport op het Kennemer-
plein in IJmuiden. Direct na de 
melding van deze overval even 
voor 13.00 uur, is door vele po-
litie-eenheden en rechercheurs 
van het overvallenteam een uit-
gebreide zoektocht opgestart en 
een technisch en tactisch onder-
zoek ingesteld. Dit heeft geleid 
tot de aanhouding van twee ver-
dachten.
Politie Kennemerland heeft sinds 

1 mei een overvallenteam opera-
tioneel. Dit overvallenteam houdt 
zich specifiek bezig met het op-
lossen van overvallen die in de 
regio Kennemerland plaatsvin-
den. Overvallen hebben een gro-
te en bedreigende impact voor 
slachtoffers en vaak ook voor 
getuigen; daarom is de politie 
er alles aan gelegen om de da-
ders op te sporen en de overval-
len op te lossen. De aanpak van 
de overvalproblematiek is een 
landelijke prioriteit en het team 
is dan ook blij dat zij deze twee 
verdachten van de overval op het 
Kennemerplein in IJmuiden heb-
ben kunnen aanhouden.

Kijkje in de Toermalijn
Driehuis - Op woensdag 25 
mei staan de deuren van ba-
sisschool de Toermalijn in Drie-
huis open voor iedereen die 
belangstelling heeft voor de 
school.
Ouders die eens willen kijken 
of zij hun kinderen willen aan-
melden op onze school, wor-

den tussen 9.00 en 11.00 uur 
ontvangen met koffie of thee 
en kunnen worden rondgeleid 
door de school. De school is 
gewoon in vol bedrijf en de kij-
kers kunnen zo een indruk krij-
gen van de sfeer en de dage-
lijkse gang van zaken op De 
Toermalijn. 
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Briljanten echtpaar 
Hes-Moes viert feest
Velserbroek - Op zondag 15 
mei 2011 waren de heer K. Hes 
en mevrouw A.A. Moes 65 jaar 
getrouwd. De heer Hes is gebo-
ren op 5 juli 1921 in Den Haag, 
en mevrouw Hes - Moes  op 23 
juni 1919 in Amsterdam.
De heer en mevrouw Hes ken-
nen elkaar vanaf 1943. Ze heb-
ben elkaar ontmoet op een 
dansschool. Na drie jaar verke-
ring trouwde het echtpaar. Het 
huwelijk werd bekroond met zes 
kinderen. (5 dochters en 1 zoon) 
Er zijn 8 kleinkinderen en 8 ach-
terkleinkinderen. 
De heer Hes is altijd werkzaam 
geweest in de staalbouw. Me-
vrouw Hes - Moes heeft in haar 
huwelijk altijd de zorg voor haar 
gezin gehad. Het echtpaar is al-

tijd enorm sportief geweest. Van-
af hun jeugd deden ze aan ten-
nis, golfen en skiën. Tot op zeer 
hoge leeftijd hebben ze deze 
sporten uitgeoefend. Mevrouw  
heeft daarnaast heel veel ge-
schilderd. De heer Hes kijkt veel 
naar de televisie, het liefst naar 
voetbal. Het echtpaar overwin-
tert jaarlijks in Spanje.
Het geheim van een gelukkig 
huwelijk is volgens de twee, niet 
teveel zeuren en vervelend doen. 
Je moet daarbij beiden veel in-
leveren. Het echtpaar heeft op 
heel verschillende plekken ge-
woond maar vanaf 1999 wonen 
ze in Velserbroek. Hun 65-jari-
ge trouwdag werd in villa Wes-
tend te Velserbroek gevierd.  (fo-
to: Reinder Weidijk)

Platina bruiloft voor 
echtpaar Pardoen
Santpoort-Noord - Op zater-
dag, 14 mei, was het precies 70 
jaar geleden dat de beide ech-
telieden elkaar het jawoord ga-
ven. Hun eerste kennismaking 
begon tijdens het bijwonen van 
een concert in het burgemees-
ter Rijkenspark in Santpoort aan 
het eind van het jaar 1940. Al vrij 
snel werd hun verkeringstijd be-
kroond met een huwelijk dat op 
14 mei 1941 werd gesloten. Tij-
dens de oorlogsjaren heeft het 
echtpaar veel moeten verhui-
zen, maar na de oorlog hebben 
zij zich gevestigd aan de Terras-
weg in Santpoort-Noord.
Hun huwelijk werd gezegend 
met de komst van zes kinde-
ren, drie jongens en drie meis-
jes, en inmiddels is de familie 
uitgebreid met vijf kleinkinderen 
en drie achterkleinkinderen. Eén 
van de zoons woont al vele jaren 

in Nieuw-Zeeland, maar hij komt 
ieder jaar wel één of tweemaal 
naar Nederland voor familiebe-
zoek. Ook het echtpaar Pardoen 
heeft de reis naar dit verre con-
tinent al een paar keer gemaakt 
waarbij ook Australië werd aan-
gedaan. En afgezien van deze 
verre reizen hebben zij, na zijn 
pensionering, veel met de cara-
van door Europa gereisd.

De heer en mevrouw Pardoen,  
respectievelijk 92 en 91 jaar oud, 
wonen nu al enkele jaren in één 
van de woningen van Huis ter 
Hagen aan de Lodewijk van De-
ijssellaan in Driehuis. Helaas is 
mevrouw Pardoen vorig jaar ge-
troffen door een herseninfarct, 
ten gevolge waarvan zij hulp en 
verzorging nodig heeft wat ge-
lukkig in Huis ter Hagen prima 
geregeld is. 

Schapen-
scheren in
Velserbeek
Velsen - De kinderboerderij in 
Park Velserbeek beleefde afgelo-
pen zondagmiddag een fl inke toe-
loop van belangstellenden voor 
de diverse evenementen die men 
had georganiseerd. Veel ouders 
met kinderen waren deze middag 
naar de kinderboerderij gekomen 
om te kijken naar of mee te doen 
met de diverse onderdelen. Van-
zelfsprekend ging veel belang-
stelling uit naar de twee demon-
straties met de schapen, namelijk 
het schapen drijven en het scha-
pen scheren. In de naast de kin-
derboerderij gelegen weide, waar 
normaal de schapen al staan, werd 
met behulp van twee Border Col-
lies getoond hoe deze speciaal 
getrainde honden prima in staat 
zijn om een kudde schapen bij el-
kaar te houden. In de kinderboer-
derij zelf kon men vervolgens te-
recht om de fi jne kneepjes van het 
schapen scheren af te kijken. Het 
was verbluffend om te zien hoe 
snel en gemakkelijk de professio-
nele scheerder de dikke vacht van 
de dieren had verwijderd. Zodra 
de scheerder het schaap op zijn 
rug had gelegd zag hij kans om, 
met een soort van grote tondeu-
se, het dier binnen enkele minuten 
van zijn gehele vacht te ontdoen. 
Daarnaast waren er nog een aan-
tal activiteiten zoals demonstraties 
op een spinnenwiel en  de kinde-
ren konden een koe melken. Maar 
er was ook een imker met kaarsen 
van bijenwas en honing en de kin-
deren mochten, voor een mooie 
foto, op de grote tractoren zitten. 
Ook de Dierenambulance Velsen 
was aanwezig om voorlichting te 
geven over de wijze waarop men 
verantwoord huisdieren kan hou-
den. Kortom, een leuke middag 
waar veel te zien en te beleven viel.

Leerlingen Bosbeek 
ontwerpen kleding
Santpoort-Noord- In het ka-
der van het Project Groene Stap-
pen – thema van dit schooljaar 
op de Bosbeekschool - hebben 
de leerlingen van groep 5 en 6 
afgelopen week een workshop 
‘kleding maken’ gevolgd. Met 
gebruikte kleding en allerlei ex-
tra fournituren werden zeer bij-
zondere creaties gemaakt welke 
op 20 juli a.s. tijdens de jaaraf-
sluiting worden getoond in een 
spectaculaire modeshow!
Het project heeft alles te maken 
met de zorg voor het milieu, dus 
ook met zuinig omgaan met ma-
terialen en hergebruik. De kle-
dingstukken zijn dan ook ge-
maakt van onder andere oude 
lappen, lintjes, knopen, kralen, 
gebruikte kleren, schoenen, pet-
ten, hoedjes en handschoenen.
De kinderen begonnen met een 
ontwerp voor hun kledingstuk 
en gingen vervolgens aan de 
slag, daarin bijgestaan door de 
vakkundige hulp van kunstena-
res Marie-Louise Fransen en ve-
le hulpvaardige oma’s, moeders 
en een enkele vader. In de ko-
mende weken zullen ook de an-

dere groepen van de Bosbeek-
school aan het werk gaan om 
een mooie creatie te fabriceren.
Het resultaat zal te bewonderen 
zijn tijdens de Bosbeek Recycle 
Fashionshow die op woensdag  
20 juli op het schoolplein ge-
houden wordt. Dit zal tevens de 
spetterende afsluiting  zijn van 
het ‘Groene Stappen-jaar’. Ieder-
een is daarbij van harte welkom.

Mevrouw Vink 100 jaar
Driehuis - Vorige week woens-
dag werd mevrouw Vink 100 
jaar. Als Catharina Anna van 
Lieshout werd zij op 11 mei 
1911 geboren in Haarlemmer-
liede/Spaarnwoude. Zij groeide 
op in een gezin met 11 kinde-
ren waarvan zij de oudste was. 
Op jonge leeftijd verloor ze haar 
moeder waardoor zij samen met 
haar vader de spil werd in het 
gezin. 

Mevrouw Vink- van Lieshout 
trouwde op 12 juli 1940 met 
Theodurus Bartholomeus Vink. 
De heer Vink is op 12 oktober 
1987 overleden. Het echtpaar 
heeft vier kinderen gekregen. In 
de loop der jaren is de familie 

uitgebreid met 8 kleinkinderen 
en 5 achterkleinkinderen. Vanaf 
2005 is mevrouw Vink- van Lies-
hout woonachtig in Huis ter Ha-
gen waar ze met heel veel ple-
zier woont. Als hobby’s heeft 
mevrouw Vink veel gepuzzeld 
en ze speelt erg graag domino 
met haar kleinkinderen. Verder 
leest ze nog graag de krant en 
kijkt veel naar de televisie. Va-
kanties waren door de eigen 
boerderij niet mogelijk. Wel is 
ze verschillende keren in Ameri-
ka geweest omdat haar zus daar 
gewoond heeft. Het geheim van 
100 jaar worden is voor me-
vrouw Vink- van Lieshout ge-
woon leven en meeleven met je 
medemens.

Ik kreeg de folder van het nieu-
we theaterprogramma. Prima, ik 
ga graag. Mijn enige bezwaar is 
de georganiseerde staande ova-
tie! Of het nu een goed, middel-
matige of minder goede voor-
stelling is geweest. Er moet een 
minutenlange ovatie worden ge-
geven. Waarschijnlijk om het 
imago van de spelers.
De muziek zet een opwekkend 
deuntje in, de lichten blijven 

uit en de deuren stijf op slot. Er 
wordt bepaald hoe lang het du-
ren moet. Dan is het ineens uit 
en over en mag je gaan.
In het buitenland krijgt een ge-
zelschap pas echt een staan-
de ovatie na een prachtige voor-
stelling. Daar word je helemaal 
warm en blij van. Hier is het tot 
plicht verheven. Jammer.

E. van Royen-Leeuw

IJmuiden - Maandagochtend rond 
07.30 uur heeft er een aanrijding 
plaatsgevonden op de kruising van 
de Pleiadenplantsoen met de Ori-
onweg. Een bedrijfsbusje met aan-
hanger, bestuurd door een 30-ja-
rige man uit Almere, kwam hier in 
botsing met een 47-jarige automo-
bilist uit Uitgeest. De politie onder-
zoekt wat de oorzaak is geweest 

Aanrijding
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Nieuwe stadsfotograaf
IJmuiden – Zondag werd in RC de 
Ruimte een nieuwe stadsfotograaf 
gekozen. Er waren in totaal veer-
tien fotograven die meededen, vijf 
van hen gingen door naar de der-
de en tevens laatste ronde. ‘Leg 
het DNA van IJmuiden vast’, was 
hier de opdracht. De juryleden wa-
ren verrast door de diversiteit en 
het hoge niveau van de foto’s. De 
jury bestond uit kunstenaar Joop 
Stoop, fotograaf Willem Gorter en 
burgemeester Franc Weerwind. De 
laatste maakte de winnaars be-
kend. De derde plaats was voor 
Bert Dikker, tweede werd Petra 
Schuster. Nieuwe stadsfotograaf is 
Ton Heijnen. ,,De jury is getroffen 
door de verschillen en contrasten 
in zijn foto’s. Jong en oud, inspan-
ning en ontspanning, Velsen heeft 
het allemaal en Ton weet dat tref-
fend neer te zetten’’, aldus Weer-

wind. De fotograaf krijgt ook nog 
even het woord en is kort: ,,Men-
sen maken de stad, de rest moet 
uit de foto’s blijken.’’
Ton Heijnen (46) is geboren en ge-
togen in IJmuiden en had al op 
jonge leeftijd een voorliefde voor 
de fotografie. Nadat hij een tijd te-
rug een cursus volgde, nam het 
een grote vlucht. Ton ging dingen 
beter begrijpen en ontwikkelde 
zich enorm als fotograaf. Het liefst 
maakt hij portretfoto’s. Mensen 
staan centraal in zijn werk en op 
die manier zal hij tevens als stads-
fotograaf te werk gaan. Ook zijn 
winnende foto’s laten dit zien. Op 
de ene werkmannen in het haven-
gebied, ruwe bolsters, op de an-
dere balletmeisjes in het Kunsten-
centrum. Ton Heijnen is na Selma 
Schepel de tweede stadsfotograaf 
van Velsen. (Carla Zwart)

VTV Wijkeroog 50 jaar

‘Het hele jaar door een
mooi vakantiegevoel’
Velsen-Noord – Op een van 
de groenste plaatsen van de 
gemeente Velsen, ingeklemd 
tussen tunnelbak, industrie-
terrein en Noordzeekanaal, 
ligt al 50 jaar Volkstuinver-
eniging Wijkeroog. Zater-
dag werd dat feit groots ge-
vierd met een gezellige mid-
dag met muziek, barbecue 
en mooie prijzen. 

Maar liefst 283 tuinen telt Wij-
keroog, verdeeld over vijf com-
plexen. Toch vormen de tuinen 
een geheel, want het is een ge-
zellige volkstuinvereniging en 
er is regelmatig iets te doen in 
de kantine. ,,Onze leden zijn 
een afspiegeling van de maat-
schappij,’’ aldus Kees van der 
Zwet Slotenmaker, de voorzit-
ter. ,,Jong en oud, verschillen-
de culturen, maar wel allemaal 
met interesse in de tuin. Som-
mige mensen komen van ver, uit 
Almere of Amsterdam, maar de 
meesten uit de regio. Ook voor 
het klaverjassen trekken we 

mensen uit de wijde omtrek.’’
De tuinen liggen er mooi bij op 
deze feestdag in het voorjaar. 
De een heeft een bloementuin 
met een tuinhuisje, een ander 
heeft meer interesse in groenten 
en fruit en combineert dat met 
een siertuin. Op de circa 234 m2 
per tuin is volop ruimte voor de 
voorkeuren. Er is genoeg ani-
mo voor de tuinen, er is zelfs bij 
dit grote complex een wachtlijst. 
De voorzitter verklaart dat als 
volgt: ,,Vakantie vieren is duur. 
Mensen hebben liever een stek-
kie in de buurt waar ze in hun 
vrije tijd naar toe gaan. Zo heb-
ben ze het hele jaar door een 
vakantiegevoel.’’ Voor de kin-
deren is er een speeltuin en de 
volwassenen hebben altijd wel 
een praatje met elkaar. ,,We zijn 
een heel open vereniging. Ie-
mand hoort er al gauw bij.’’ En 
dat blijkt. Kees kent alle leden 
en noemt ze bij het passeren bij 
naam. Hij is dan ook al 12 jaar 
voorzitter. En gaat zeker de vol-
gende drie jaar nog door, want 

hij is pas weer herkozen. ,,We 
hebben negen bestuursleden 
en wel 70 vrijwilligers die heel 
actief zijn in de diverse com-
missies. Het park wordt samen 
schoon gehouden en er wor-
den leuke activiteiten georgani-
seerd. We zijn trots op onze ver-
eniging. Het is meer dan alleen 
tuinieren, we steunen elkaar en 
helpen elkaar waar nodig.’’ In-
tussen wordt rondom de kanti-
ne druk gefeest. De band Linke 
Binke speelt aanstekelijke mu-
ziek en ook mensen met groene 
vingers houden van dansen. Er 
is een mooie prijs voor de oud-
ste leden, het echtpaar Co en 
Ank Stam, dat tot erelid wordt 
benoemd en een mooi tuin-
ameublement krijgen. Na de lo-
terij, waarbij Gré Peereboom uit 
Heemskerk de hoofdprijs wint, 
een fonkelnieuwe scooter, be-
gint de barbecue. Dat gaat al-
lemaal heel gemoedelijk, zon-
der gedrang. Volkstuinders we-
ten wat het is om geduld te 
hebben, alles heeft zijn tijd no-
dig om te groeien.  ,,Volkstuin-
ders zijn gezonder dan de ge-
middelde mens,’’ beweert Kees. 
,,Uit onderzoek is gebleken dat 
dat komt door de buitenlucht en 
de extra beweging die ze krij-
gen door het tuinieren. Boven-
dien is wroeten in de grond ook 
heel gezond. Alle muizenissen 
vliegen uit je hoofd. En dan nog 
die lekkere groenten en fruit na-
tuurlijk.’’ Een bewijs van die ge-
zondheid in persoon is ‘ome’ 
Jan van Rixel die binnenkort 
90 wordt en niet alleen zijn tuin 
maar ook nog zwerfkatten ver-
zorgt. Bij het afscheid van de 
tuinders krijg ik een erg stevige 
hand. (Karin Dekkers)

Heren 1 hockeyclub 
Strawberries kampioen
Driehuis - Het eerste herenteam 
van hockeyclub KHC Strawberries 
is afgelopen zondag kampioen ge-
worden van de vierde klasse A. De 
ploeg uit Driehuis won de beslis-
sende wedstrijd in en tegen Naar-
den overtuigend met 5-1. Doel-
puntenmakers waren Erik van den 
Berg (drie maal), Floris Welman en 
Finn van Leeuwen.
Strawberries wist voor de wedstrijd 
dat het moest winnen om kampi-
oen te worden. Achtervolger Wes-
terpark had eerder op de dag al 
met 5-3 van Heerhugowaard ge-
wonnen en stond daarmee virtu-
eel op de eerste plaats. Door de 
overwinning op Naarden eindigde 
Strawberries met een punt voor-
sprong als eerste. Dit feit werd af-
gelopen zondag na de wedstrijd 
gevierd door de spelers en be-
geleiding tijdens een boottocht 
door de grachten van Amsterdam, 
waarna heerlijk werd gegeten in 
de stad. Onder leiding van trainer/
coach Erik van Hofwegen kenden 
‘de aardbeien’ een uitstekend sei-
zoen. Er werd bij vlagen hockey 
van zeer hoog niveau gespeeld en 
bovendien werden alle thuiswed-
strijden gewonnen. De toppers te-
gen nummer twee Westerpark en 
drie Hoorn werden beide met 1-0 
gewonnen. Strawberries scoor-

de dit seizoen het meeste van alle 
teams uit de competitie en incas-
seerde ook het minste aantal te-
gendoelpunten. 
Twee wedstrijden terug werd al 
promotie naar de derde klasse be-
reikt en dat werd vorige week zon-
dag op grootse wijze gevierd op 
de club. Strawberries won toen 
met 13-0 van nummer laatst Mag-
nus en liet daarmee duidelijk blij-
ken dat het een maatje te groot is 
voor de vierde klasse. Met de nieu-
we trainer/coach Jan-Willem Gut-
teling gaat Strawberries volgend 
seizoen proberen opnieuw te pro-
moveren. Wellicht kan dit al eerder 
bewerkstelligd worden, aangezien 
de kampioen meeloot voor een ex-
tra plek in de play-offs voor pro-
motie naar de tweede klasse. Top-
scorer dit seizoen van Strawberries 
Heren 1 is Sander Joustra gewor-
den. Hij neemt daarmee de Gou-
den Duim over van teamgenoot 
Bas van Faassen, die vorig seizoen 
topschutter was. Strawberries nam 
in de laatste wedstrijd tegen Naar-
den afscheid van Kasper Schouten. 
De ervaren verdediger stopt na dit 
seizoen met hockey. Ook trainer/
coach Erik van Hofwegen stopt na 
dit seizoen. Met de titel op zak kan 
hij terugkijken op vier mooie jaren 
met het team. (Finn van Leeuwen)

Nieuw boek ‘Voor de 
sluizen’ Willem Moojen
IJmuiden - De Beverwijkse 
schrijver Willem Moojen heeft 
weer een nieuw boek op de 
markt gebracht.
‘Voor de sluizen’, maritiem 
IJmuiden in beeld is het eer-
ste deel in  een prachtig twee-
luik over de scheepvaart rond 
IJmuiden en het Noordzee-
kanaal. Moojen laat de ingrij-
pende veranderingen zien die 
de haven van IJmuiden ge-
durende de afgelopen jaren 
heeft ondergaan. Er kwam 
een nieuwe jacht- en koop-
vaardijhaven. De belangrij-
ke cruisevaart heeft IJmuiden 
ontdekt en de dagelijkse fer-
ry-dienst op Newcastle is niet 

meer weg te denken. Nieuwe 
reddingsboten, loodstenders 
en haven/kustslepers werden 
overgedragen en in de visse-
rij werden de hektrawlers als-
maar groter. IJmuiden werd de 
grootste aanvoerhaven van pe-
lagische vis. Maar er gebeurde 
meer in maritiem IJmuiden. In 
woord en beeld komt de stad 
uitgebreid voor het voetlicht, 
met zijn pieren, de sluizen, Ta-
ta Steel, de strandhuisjes, het 
havenfestival en tal van ande-
re maritieme aspecten die haar 
tot de derde havenstad van 
Nederland maakten. Het ge-
bonden boek telt maar liefst 
160 pagina’s geheel in kleur! 
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Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

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

Conny van Rixel, Uitvaartverzorger

IJmuiden - Zondag 22 mei is er 
in speeltuin Zeewijk een oudhol-
landse spellenmiddag. De kinde-
ren kunnen er een strippenkaart 
kopen voor 1 euro met de spellen 
daarop, ze kunnen met deze spel-
len punten verdienen en om 16.30 
uur krijgt het kind met de mees-
te punten een leuke prijs. Tevens is 
er een loterij met mooie prijzen. De 
speeltuin gaat om 13.00 uur open. 
De toegang bedraagt 0,50 euro-
cent. Meer  informatie: telefoon 
0255-537990 of 0255-515248.

Oudhollandse 
spellenmiddag

Rabobank 
Familiedag
VV IJmuiden
Velsen-Zuid - Zaterdag 21 mei 
sluit VV IJmuiden traditiegetrouw 
het seizoen af met de Familiedag. 
Deze laatste dag van het seizoen 
staat in het teken van de leden 
en hun gezinnen en/of vrienden. 
Op het programma staan voet-
bal en een meerkamp. De teams 
bestaan uit vrouwen, mannen, 
jongens en meisjes. Het meren-
deel van de leden speelt recrea-
tief maar voor diegenen die echt  
een prestatie willen leveren, is er 
de prestatiepoule. Natuurlijk is 
er ook een barbecue en muziek. 
Kortom, aan alles is gedacht. Dit 
topevenement kost de vereniging 
een hoop geld. De spelletjes en 
andere benodigdheden worden 
immers elk jaar duurder. Op zich 
niet erg want de leden verdie-
nen dit maar we zijn wel super-
blij met het feit dat de komende 
drie jaar de Rabobank Velsen en 
Omstreken hoofdsponsor wordt 
van dit toernooi. De Rabobank 
en de formule van de familiedag 
passen perfect bij elkaar. Gezel-
ligheid, saamhorigheid, een goe-
de traditie, waar voor je geld, toe-
gankelijk voor jong en oud zijn 
beschrijvingen die ook bij de Ra-
bobank passen. Dit jaar staat de 
familiedag ook in het teken van 
de kankerbestrijding. Oud eer-
ste elftalspeler Jan van Vliet gaat 
op 9 juni 2011 proberen om zes 
maal ‘de Hollandse berg’ de Al-
pe d’Huez op te fietsen met als 
doel zoveel mogelijk sponsor-
geld bijeen te fietsen. Volgens 
Jan zal dit een enorme opgave 
worden maar staat niet in ver-
houding met de strijd die kan-
kerpatiënten voeren. Om zoveel 
mogelijk sponsorgeld binnen te 
halen, gaat Jan met zijn zwager 
Ton Guijt op de familiedag tegen 
een kleine vergoeding vis bak-
ken. De opbrengst komt geheel 
toe aan de kankerbestrijding. De 
vis is afkomstig van de KW 45 en 
KW 145 en wordt belangeloos 
beschikbaar gesteld door de ei-
genaren van de kotters, de heren 
Henk Messemaker en Nico van 
der Plas. Iedereen mag meedoen 
met de familiedag, maar kijken 
kan ook. De dag begint om 11.00 
uur. Dus komt allen naar de sei-
zoensafsluiting van VV IJmuiden.

Jeugdtrainers Storm-
vogels nieuw seizoen
IJmuiden - Stormvogels heeft 
de invulling voor zijn jeugdtrai-
ners voor het komend seizoen 
weer rond. Voor alle selectieteams 
zijn gediplomeerde trainers vast-
gelegd met een (betaald) voet-
balachtergrond. Dit komt over-
een met de visie van Stormvogels 
over  jeugdvoetbal dat het oplei-
den en beter maken van spelers 
op de eerste plaats komt en dan 
is het een must dat trainers oe-
feningen kunnen voordoen. Om-
dat ook plezier in het voetballen 
bij Stormvogels een belangrijke 
doelstelling is, is bewust gekozen 
voor een uitgebreide trainersstaf 
voor de niet - selectieteams. Dit 
komt ondermeer tot uiting bij de 
trainingen op de woensdagmid-
dag, het zogenaamde ‘Woensdag-
middagspektakel’ waar alle Gup-
pen, F-, en E-pupillen en D-juni-
oren worden getraind door 6 er-
varen Stormvogels trainers aange-
vuld door drie CIOS stagiaires. Op 
deze manier kan Stormvogels  ook 
veel aandacht geven aan de re-

creatieve spelers en zal de binding 
van deze spelers met de club wor-
den versterkt. Met Marcel Brag-
gaar, geschoold door Frans Hoek, 
is een specialistische keeperstrai-
ner aangetrokken, die de Maar-
ten Stekelenburgjes in spé, één 
maal per week de fijne kneepjes 
van het vak zal bijbrengen. Sterk 
groeiende bij Stormvogels is de 
meisjes tak. Onder leiding van 
Cor Hogenaar en Richard Vogels 
trainen de meisjes B1  zelfs twee 
maal per week en ook zij groeien 
wekelijks in hun vaardigheden en 
winnen geregeld hun wedstrijdjes.
Kortom Stormvogels is klaar voor 
het nieuwe seizoen dat in augus-
tus weer in alle hevigheid zal los-
barsten. Aangezien Stormvogels 
geen ledenstop heeft biedt Storm-
vogels de mogelijkheid om in het 
nieuwe seizoen als proeflid drie 
maal vrijblijvend mee te trainen. 
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met Jelle Anker, 
hoofd opleiding Stormvogels, tele-
foon 06-13582324.

Watertoren Festival 
zoekt toneelspelers
IJmuiden - Het Watertoren Fes-
tival wordt door Veeking Thea-
terproducties georganiseerd op 
zondag 10 juli, aanvang 10.00 
uur in het Watertorenparck aan 
Evertsenstraat 4 rood in IJmui-
den. Iedereen die toneel wil spe-
len kan meedoen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. 
De dag begint om tien uur met 
het verdelen van de groep in 
groepen van 4 à 5 personen. Ie-
der groepje krijgt een eigen re-
gisseur. Deze gaat samen met de 
groep en aan de hand van een 
thema een theaterstuk van circa 
15 minuten maken. Vanaf 15.30 
uur komt er publiek en worden 
de stukken zo’n drie keer uitge-

voerd, dit is afhankelijk van het 
aantal deelnemers en natuurlijk 
het weer.
Tijdens deze dag wordt gezorgd 
voor een simpele lunch. Inschrij-
ven kan via veeking@versatel.nl, 
via www.veeking.nl of www.vee-
king.nl of bel naar 06-45606557 
of 06-12699110. Geef dan door 
je volledige voor- en achter-
naam, je e-mailadres en tele-
foonnummer, je leeftijd en of je 
ervaring hebt met toneelspelen, 
zo ja, bij welke vereniging.
Het Watertorenfestival wordt ge-
maakt naar het concept van het 
Koogerpark Festival in de Zaan-
streek en dat de laatste jaren is 
uitgegroeid tot een waar festijn. 

Grote brand Zuiderkade
Regio - In Beverwijk is zondag-
morgen rond half 11 een grote 
brand uitgebroken in een be-
drijfspand aan de Zuiderkade. 
Er vielen geen slachtoffers en 
er zijn geen schadelijke stoffen 
gemeten. 
De brandweer kreeg assistentie 
van omliggende korpsen. Het 
duurde een aantal uren voordat 
het sein brandmeester gegeven 
kon worden. Er zijn meerdere 
explosies gehoord, vermoede-
lijk als gevolg van het ontplof-

fen van gasflessen. In het pand 
zijn verschillende bedrijven ge-
vestigd, onder meer een ban-
denopslagplaats en een meu-
belbedrijf. Een Russisch schip 
dat in de nabijheid lag, is ont-
ruimd. 
De bemanning van 13 personen 
is opgevangen. Door de weers-
omstandigheden belandde de 
rook in de hogere luchtlagen 
en trok in de richting van Zaan-
streek-Waterland. (foto: Michel 
van Bergen)

DCIJ-nieuws
Vince van der Wiele 
wint prestige duel
IJmuiden - De onderlinge compe-
titie bij de Damclub IJmuiden na-
dert het einde en daarmee vallen 
de belangrijkste beslissingen. Het 
bestuur wil voor het komende sei-
zoen opnieuw jeugdspelers een 
kans geven om uit te komen voor 
het eerste tiental. Eén van de ge-
gadigden is Rick Hartman die een 
goede ontwikkeling als dammer 
doormaakt. Leeftijdgenoot Vince 
van de Wiele is bepaald niet bon-
der de indruk van de ontwikke-
lingen en bestreed Hartman met 
open vizier. De strijd ging lange tijd 
gelijk op totdat Hartman een gro-
ve fout maakte en gelijk kon op-
geven. Jan Apeldoorn moest even-
eens buigen voor een jeugdspeler. 
Met een pittig zetje maakte Sleu-
tel een abrupt einde aan de par-
tij. Piet Kok, ook al een veteraan, 
moest aantreden tegen het ta-
lent bij de meisjes, Stella van Buu-
ren. Het mondde uit in een partij 
met wisselende kansen. Uiteinde-

lijk was de puntendeling een cor-
recte uitslag. Harrie van der Vos-
sen is goed op weg om zich voor 
het volgend seizoen een plaats in 
het eerste tiental af te dwingen. 
Op overtuigende wijze rekende hij 
af met Kees van Nie. Joop Wind, 
de laatste tijd in goede vorm, leed 
een nederlaag tegen Cees Pippel. 
Pippel liet in een Roozenburg ope-
ning zien hoe het gespeeld moet 
worden. Het geringste foutje wordt 
dan afgestraft. Berrie Bottelier en 
Jan Maarten Koorn vochten in een 
open strijd om de punten. Aanvan-
kelijk leek het dat Koorn zou gaan 
winnen maar het inventieve ver-
dedigen van Bottelier wierp zijn 
vruchten af. Onverwachts keerden 
de kansen en won Bottelier. Koop 
de Vries lijkt zijn ambities, om een 
plaats in het eerste te veroveren, 
te moeten bijstellen. Tegen een 
geïnspireerde Jacqeline Schouten 
werd hij kansloos naar een neder-
laag gevoerd. 
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Programma Dorpsfeest 
Velsen-Noord bijna rond
Velsen-Noord - Op 17, 18 en 19 
juni is weer het grote Dorpsfeest 
in Velsen-Noord. Op vrijdag 17 ju-
ni om 14.00 uur zal de gemeen-
te Velsen in samenwerking met 
de Stichting Vrienden van Velsen 
Noord eerst het Wijkeroogplant-
soen openen. 
Na periodes van vertraging en te-
genslag wordt dit plantsoen nu ge-
opend door wethouder W. Wes-
terman. Hij wordt bijgestaan door 
wijkwethouder te Beest en diver-
se genodigden van de gemeente 
Beverwijk en de Provincie, vanwe-
ge de relatie tot het Groenrijke wa-
terplan. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. 
Om 16.00 uur is de start van het 
dorpsfeest met een ondernemers-
borrel. ’s Avonds zijn van af 18.00 
uur tot middernacht optredens van 
de bands: Analyse, Sixtie-Six,  Gum 
Gov’nors, No One, The Relic en een 
band waarvan de naam nog niet 
bekend is.
Zaterdag 18 juni, is van 10.00 tot  
16.00 uur de befaamde Thuismarkt, 
die dit jaar in het teken staat van 
Kunstzinnig en Creatief Velsen-
Noord. Er zijn naast de informatie- 
en rommelmarkt, kramen gereser-
veerd voor kunstenaars en creatie-
vellingen. Er wordt één lange route 
gemaakt met allerlei kunstzinnig-
heid en creativiteit, voor de winkels 
en op het Stratingplantsoen. Kun-
stenaars en creatievellingen krij-
gen de kans hun ‘kunsten’ aan het 
publiek te tonen; aangevuld met 
optredens van lokale verenigingen 
en organisaties.
Kinderen kunnen op het kinder-
plein met een strippenkaart van 
1,00 euro van alles doen. Kinderen 
vanaf 10 jaar worden uitgedaagd 
om een prachtig bouwwerk te ma-
ken van latten, net als bij Kapla 
maar dan in het groot. Alle kinde-
ren samen maken een groot schil-
derwerk. Er zijn workshops, waar-
aan gratis of tegen een kleine bij-
drage kan worden meegedaan, zo-
als: goochelen, djembé, ballonfigu-
ren maken, T-shirt versieren, enz. ’s 
Middags tijdens de tropische mu-
ziekworkshop waarbij jong en oud 
kunnen aanschuiven in de gro-
te tent, wordt getracht heel Vel-
sen-Noord van muzikale klanken 
te voorzien. 
Vanaf maandag 16 mei kunnen 
kinderen voor 1 euro een plek-

je reserveren voor de kindervrij-
markt bij de thuismarkt. De kin-
dervrijmarkt is alléén voor kinde-
ren, ouders kunnen een kraam-
pje reserveren op de info/rom-
melmarkt. Kramen voor volwasse-
nen zijn tijdens kantooruren te re-
serveren in Buurtcentrum de Mel. 
De kosten van een kraam bedra-
gen 25 euro voor de huur, exclu-
sief 10 euro borg. Voor de win-
kels worden tafels verhuurd waar-
over een partytent kan worden ge-
plaatst voor een creatieve invulling 
van de route. Deze tafels zijn voor 
15, exclusief 10 euro borg, te reser-
veren. Voor informatie en/of reser-
veren even binnenlopen bij Buurt-
centrum de Mel, Wijkermeerweg 1. 
De dorpsbarbecue is op zaterdag 
van 17.30 tot 19.00 uur. De bar-
becuebonnen zijn voor 8,50 eu-
ro te koop vanaf vrijdag 13 mei bij 
buurtcentrum de Mel,  210050; bij 
bloemenkiosk L. Aardenburg aan 
de Wijkerstraatweg en van don-
derdag tot en metzondag van 14-
01 uur bij Café de Grote Hout, Gro-
te Hout- of Koningsweg. 
Muziek is er zaterdag van 16.00 tot 
17.00 uur van Road Gang, van 17.00 
tot 18.00 uur T-Mac, 19.00 tot 20.00 
uur, karaoke door jong en oud. Van 
20.00 tot 20.30 uuris de zangwed-
strijd The Voice of Velsen-Noord en 
van 20.30  tot middernacht: Fran-
klin & Friends, discomuziek (dress 
code: disco).
Zondag 19 juni is van 10.00 tot  
14.00 uur de Zeskamp, met bedrij-
ven-, straten- en vriendenteams, 
de prijsuitreiking is om 15.00 uur. 
Informatie en inschrijving over de 
Zeskamp via Johnny Lans, 06-
13456715 of Ed de Graaff, 06-
38756546; of e-mail: zeskamp@
svvvn.nl.
Ook op zondag maar dan van 
15.00 tot 20.00 uur: Amsterdam-
se middag met vooral NL-muziek 
met de volgende artiesten: John 
Eeltink, Robin Mooien, Rocky Vos-
se. Om 20.00 wordt het Dorps-
feest Velsen Noord 2011 afgeslo-
ten. Maatschappelijk ondernemen 
biedt kansen voor uw bedrijf. In-
teresse in sponsoring Dorpsfeest 
2011, of de vriendenbus? Dan kunt 
u contact opnemen met Arjan Pa-
ter, 06-22934758, e-mail: arjan.pa-
ter@svvvn.nl of Herman Slotman, 
tel.: 06-46214542, e-mail: herman.
slotman@svvvn.nl 

Zandlopertjes ontmoeten 
Hans Klok in theater
IJmuiden - Groep 3/4 en 4/5 van 
basisschool De Zandloper zijn al 
geruime tijd bezig met het thema 
theater. De kinderen zijn aan het 
begin van het thema gaan naden-
ken over wat zij eigenlijk wilde le-
ren over het theater. 
Om zoveel mogelijk antwoorden te 
verzamelen lezen de kinderen boe-
ken, kijken informatieve filmpjes en 
is er zelfs een oma in de klas ge-
weest die vertelde over het theater.

Vorige week dinsdag zijn bei-
de groepen naar Stadsschouw-
burg Velsen geweest om een the-
ater van binnen te bekijken. In de 
schouwburg hebben de kinderen 
een rondleiding achter de scher-
men gekregen en zijn zelfs in de 
artiestenfoyer geweest. Voor groep 
3/4 werd het bezoek aan de stads-
schouwburg wel heel speciaal 
doordat zij Hans Klok hebben ont-
moet.

Rigo geeft Velsen 
Dames 3 kleur
IJmuiden - Rigo, het verfcen-
trum in de IJmond, is de nieuwe 
shirtsponsor van Velsen Dames 
3 voor het komende seizoen. De 
jonge damesploeg speelde het 
afgelopen jaar als MA-1 in de 1e 
klasse en deed het enorm goed 
met een keurige vierde plaats. 
De technische staf van Frits, Leo 
en Wilmar wist het team zelfs te 
versterken met een speelster uit 
Amerika en de terugkeer van een 

lang geblesseerd talent. Toen Ri-
go van de prestaties van deze 
meiden hoorde twijfelden zij geen 
moment en wilde zich graag ver-
binden met deze dames.
Er gaan inmiddels al geluiden 
dat de dames het komend sei-
zoen voor en top 3 plek gaan. Tij-
dens het afgelopen Velsense Tan-
te Hannietoernooi hielden zij een 
mix van Dames 1 en Dames 2 van 
Velsen op een mooi gelijkspel.

Feestweek Jubileum
De Moerberg geslaagd
IJmuiden - Afgelopen week was 
het feest in De Moerberg. Het 
Woonzorgcentrum bestond al 
weer 40 jaar. Bewoners, familie, 
vrijwilligers, deelnemers aan acti-
viteiten, genodigden, buurtbewo-
ners en medewerkers kijken al-
len terug op een zeer geslaagde 
week. Op naar het volgende lus-
trum.
Gedurende de hele week waren er 
verschillende festiviteiten. De offi-
ciële start vond plaats op zaterdag 
7 mei. Tijdens een druk bezoch-
te receptie voor alle bewoners en 
hun familie  werd de feestweek 
dan echt geopend. Buiten trad het 
marsorkest van Soli met hun ma-
jorettes op en binnen zorgde Het 
Spaarne kwartet voor swingende 
jazz en dixieland muziek.  
Op de andere dagen vonden er 
ook activiteiten plaats speciaal 
voor de vrijwilligers, de deelne-
mers aan de dagactiviteiten, de 
bewoners van de servicewonin-

gen De Planeet De Grote- en De 
Kleine Beer en natuurlijk het per-
soneel. Zo bracht Johnny Sum-
mer ouderwetse meezingers, was 
er een ijscokar waaruit iedereen 
op lekkere ijsjes werd getrakteerd, 
trad het Haarlems koor De Boter-
bloemen op en waren er de hele 
week door extra lekkere hapjes en 
drankjes. 
Buiten werden de gasten op lu-
dieke wijze welkom geheten door 
twee clochards. Na een toespraak 
van teammanager Marco de Plot 
nam mevrouw Kamkes,  oud me-
dewerkster van De Moerberg, 
plaats achter de vleugel voor een 
prachtige muzikale bijdrage. 
Voor de bewoners werd de week 
op vrijdag afgesloten met een 
Dankdienst voorgegaan door de 
pastoraal medewerker Robert Fre-
de. Voor de medewerkers was 
er ‘s avonds nog een spetterend 
feest in Bob’s Party Palace in Uit-
geest.

Stormvogels 
geen schijn 
van kans tegen 
EDO
IJmuiden - Een zevental speel-
weken geleden was de veron-
derstelling dat de laatste com-
petitiewedstrijd tussen EDO 
en Stormvogels beslissend zou 
kunnen zijn. Het liep voor bei-
de ploegen anders. Stormvo-
gels presteerde de laatste tijd 
zo slecht dat de behaalde gro-
te voorsprong op de ranglijst 
verloor en er zelfs geen uit-
zicht meer op de titel was. Ter-
wijl EDO met winst (afhankelijk 
van andere uitslagen) nog mee 
zou kunnen doen om de titel. De 
wedstrijd was van Stormvogels-
zijde een armzalige vertoning: 
er werd met 6-1 verloren. EDO 
zocht direct na het startsignaal 
de aanval en wist al snel te sco-
ren met een kopbal van Fabi-
an Willemse( 1-0). Eric Dekker 
(Stormvogels) kreeg even daar-
na terecht geel van scheids-
rechter Van Os. Nadat Tom Stel-
lingwerf een niet te missen kans 
over de lat schoot en  de opge-
komen Mischa Plug kort hierop  
uit een rebound na een vrije trap 
van Rick Kluyskens raak schoot 
(1-1), leek het nog een wed-
strijd te kunnen worden maar 
toen EDO-speler Fabian Wil-
lemse wederom met een kopbal 
in vrije positie scoorde (2-1) was 
de wedstrijd gelopen. EDO was 
op alle fronten de betere ploeg. 
Enkele wisselingen vonden na 
de thee plaats bij Stormvogels:  
Mark Tol voor Mischa Plug en 
Kevin Sterling voor Jesper Gut-
teling. Nadat Emre Gungor met 
een afstandschot de 3-1 op het 
scorebord had gebracht en Eric 
Dekker zijn tweede gele kaart 
moest incasseren met uiter-
aard de afgang naar de kleed-
kamer was het scheidsrechter 
Van Os die verzuimde te fluiten 
voor een strafschop tegen EDO 
om even daarna wel de overtre-
ding van Mark Tol te bestraffen 
met een strafschop en een gele 
kaart en de stand op 4-1 werd 
gebracht. Met 10 man zag het 
er duister uit voor de Vogels en 
wist het beter spelend elftal van 
trainer Mark Evers door Ron Ro-
senhart en Jasper Ketting (straf-
schop) nog twee doelpunten te 
scoren (6-1), waarmee de ploeg 
van Patrick van der Fits een flin-
ke afstraffing kreeg en zelfs met 
9 man kwam te spelen. De an-
dere uitslagen waren deels niet 
EDO gezind en streekgenoot 
Kon HFC ging met de titel strij-
ken. EDO verkreeg als twee-
de op de ranglijst wel de der-
de periode toegewezen. Het is 
dus mogelijk dat men elkaar 
nog eens gaat ontmoeten in de 
tweede ronde van de nacompe-
titie. Uiteraard zal een heel an-
der opgesteld en voorbereid 
Stormvogelselftal in de perio-
decompetitie in het veld moeten 
komen wil men geen afgang als 
deze meer  ondergaan. 
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Tijdens landelijke molendag:
Blij met De Zandhaas
Santpoort-Noord – Zaterdag 
was het de landelijke molen-
dag. Ook korenmolen De Zand-
haas was die dag met draaiende 
wieken in vol bedrijf te bezich-
tigen. Het nostalgische winkel-
tje, waar zelfgemaakte produc-
ten verkrijgbaar zijn, deed goe-
de zaken en ook voor de kinde-
ren was er van alles te doen. En 
natuurlijk waren er poffertjes, 
van eigen meel.
Naast vaste molenaar Jos Kors 
is er een groep van ongeveer 
twintig vrijwilligers actief. Onder 
hen zes vrijwillige molenaars, 
die een tweejarige opleiding 
via het molenaarsgilde volgden. 
Wolf Mooij (53) uit Santpoort-
Zuid slaagde vorige maand voor 
de proef van bekwaamheid. Op 
achttienjarige leeftijd fietste hij 
eens langs de Ringvaart, liep 
molen De Hommel binnen en hij 
was direct verkocht. ,,Het is me 
overkomen, de liefde voor mo-
lens is altijd gebleven. Het is de 
combinatie van techniek en na-
tuur, die me trekt’’, zegt Wolf. 
Hij ging de cursus voor vrijwil-
lige molenaar volgen. Hij ging 
ook biologie studeren, zijn le-
ven werd steeds drukker en viel 
niet meer te combineren met de 
cursus, dus Wolf stopte halver-
wege. Dat is altijd blijven kna-
gen. Een poos terug bezocht hij 
een molen op Texel en toen be-
sloot hij: ,,Ik ga de cursus afma-
ken.’’ Wolf moest weer van voren 
af aan beginnen, maar maakte 
het wel in sneltreinvaart af: bin-
nen anderhalf jaar was hij ge-
slaagd en mocht hij zich mole-
naar noemen. Wolf, die tegen-
woordig werkzaam is bij het wa-
terbeheer in Wageningen, heeft 

het naar zijn zin bij De Zand-
haas: ,,Het is een mooie molen 
en een rustpunt in mijn leven. 
Het is een dynamisch bedrijf, er 
worden mooie producten ge-
leverd. Daarnaast werk ik sa-
men met een fantastische groep 
mensen. Ik zie alleen maar blije 
mensen om me heen, ieder-
een vindt het leuk om hier te 
zijn. Ook Jos doet het geweldig. 
Mooi, hoe hij de zakelijke en de 
cultuurhistorische kant beheert 
en hoe hij mensen weet te en-
thousiasmeren.’’
De Santpoortse Erica Schmidt 
staat haar fietstassen vol te la-
den, ze heeft net inkopen ge-
daan. ,,Vroeger verbouwde ik bi-
ologische groente. Sinds ik daar 
mee gestopt ben, haal ik hier el-
ke week spullen. Een groente-
pakket, meel om te bakken en 
als ik geen zin heb om te bak-
ken koop ik brood bij de molen’’, 
vertelt Erica. Ze laat een tonne-
tje soep zien: ,,Martha’s soepen, 
gemaakt door vrijwilliger Mart-
ha. Echt heerlijk, neem ik ook el-
ke week mee. Alles wat je hier 
haalt is lekker, het heeft nog de 
smaak van vroeger.’’ Ze vervolgt: 
,,Niemand is hier uit op winst-
bejag, het is allemaal op idealis-
tische en ecologische basis. En 
iedereen is hier even vriendelijk 
en behulpzaam. Het zou wel wat 
meer gestimuleerd mogen wor-
den door de gemeente.’’ 
Ze wijst om zich heen: ,,Kijk toch 
eens wat een mooie omgeving. 
Ik heb hier wel eens buitenland-
se gasten mee naar toe geno-
men, die keken hun ogen uit, 
wisten niet wat ze meemaakten. 
Het is ook nog eens een toeristi-
sche trekpleister.’’ (Carla Zwart)

Slot-/startbijeenkomst 
‘Visie op Velsen 2025’
Velsen-Noord - Maandagavond 
vond in het Tata Steel Congres 
Centrum aan de Wenckebach-
straat in Velsen-Noord een door 
de gemeente georganiseerde bij-
eenkomst plaats. Het uitgangs-
punt voor deze bijeenkomst was 
enerzijds de afsluiting van het zes 
maanden geleden gestarte inven-
tarisatie-traject met betrekking tot 
de ‘Visie op Velsen 2025’. Ander-
zijds ook het startpunt om nu met 
de inmiddels door de gemeente-
raad gekozen visie ‘Kennisrijk wer-
ken in Velsen’  aan de slag te gaan. 

Burgemeester Franc Weerwind 
vertelde in zijn openingswoord erg 
blij te zijn met  het resultaat van dit 
omvangrijke project dat in een heel 
korte periode van zes maanden tot 
stand is gekomen en bedankte de 
organisatie, de deelnemende par-
tijen en de betrokken ambtenaren 
voor hun deelname aan en inzet 
voor dit project. ,,Maar nu begint 
pas het echte werk’’, aldus Weer-
wind.
Vervolgens belichtten een drietal 
sprekers, ieder vanuit hun speci-
fieke invalshoek, het belang van 
een goede toekomstvisie, zeker als 
die tot stand is gekomen met me-
dewerking van een doorsnee van 
de bevolking. Frans Baud, direc-
teur KVSA, deed dat vanuit zijn on-
dernemersoptiek. Ruud Porck, di-
recteur van het Technisch College 
Velsen, benadrukte vanzelfspre-
kend het grote belang van goed 
beroepsonderwijs in de toekomst 
en tenslotte Jacob Bron, directeur 
van de Stadsschouwburg Velsen,

die het belang onderstreepte van 
kunst en cultuur, niet alleen nu 
maar zeker ook in de toekomst.
Mevrouw Geke Faber, burgemees-
ter van Zaanstad, vertelde dat ook 
haar gemeente een zelfde visie-
traject had doorlopen en zij sprak 
haar bewondering uit voor het feit 
dat Velsen dit in zo’n korte tijd had 
weten te realiseren. Ook bena-
drukte zij de diverse overeenkom-
sten tussen de beide gemeenten 
zoals veel industrie, ligging aan het 
Noordzeekanaal en onderdeel van 
de Metropoolregio Amsterdam. Zij 
sloot af met de opmerking: ,, De 
toekomst maken wij samen’’ .
Frans Nauta, lector Innovatie Pu-
blieke sector van de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen, rondde tenslot-
te op humoristische wijze de bij-
eenkomst af waarbij hij nog een 
aantal adviezen voor het gemeen-
tebestuur in petto had zoals: ,, ge-
bruik uw gezonde verstand, pro-
beer niet gelijk alles tegelijk te 
doen maar begin met twee of drie 
onderwerpen en werk die goed uit 
en doe iets met water’’, aldus Nau-
ta. (Joop Waijenberg)

Witte Leeuwen heeft 
selectie bijna rond
Velsen - Betaald voetbalclub Tel-
star heeft haar selectie bijna rond. 
Het gaat in dit geval niet om de 
voetballers van Jan Poortvliet, 
maar om de Witte Leeuwen-se-
lectie van Steef Hammerstein en 
zijn commerciële afdeling. Na de 
contractverlenging van hoofd-
coach en Leeuwenkoning Ta-
ta Steel werden vorige week nog 
eens negen plaatsen ingevuld.
Drie jaar geleden lanceerde Tel-
star een uniek sponsorplan waar-
bij elf bedrijven exclusief konden 
plaatsnemen in de zogenaamde 
Witte Leeuwen-selectie. Het team 
kwam onder leiding te staan van 
hoofdcoach en Leeuwenkoning 
Tata Steel. Deze sponsorgroep 
werd daarmee in één klap de be-
langrijkste peiler onder het com-
merciële beleid van de Velsense 
betaald voetbalclub. Deze selectie 
zou per 1 juli in één keer op straat 
komen te staan omdat alle con-
tracten aflopen. 
,,Dat mag je best een zorg noe-
men, maar direct ook een grote 
uitdaging’’, stelt commercieel di-
recteur Steef Hammerstein. ,,De 
tijden zijn veranderd en de wereld 

ziet er anders uit. Toch kunnen wij 
met trots melden dat we de Wit-
te Leeuwen-selectie voor een be-
langrijk deel rond hebben. Afge-
lopen week zijn bijna alle betrok-
ken bedrijven en ook nieuwe be-
drijven, aanwezig geweest op een 
voorlichtingsavond. Het was een 
geslaagde avond die werd opge-
luisterd door Frans van Seume-
ren, grootaandeelhouder van FC 
Utrecht.’’ Aan het einde van de 
avond hadden zes huidige Witte 
Leeuwen hun overeenkomst ver-
lengd: Mammoet, Swanlake/Is-
kes, Zebra/Ovenbouw, IJmond 
Transport Groep, Staalwerk en 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
Nieuwe spelers in het Witte Leeu-
wen-team zijn de Blok Groep uit 
Velsen-Noord, Rederij Corne-
lis Vrolijk en Primstar. Hammer-
stein: ,,Met name Primstar was 
een welkome verrassing. De gar-
nalenleverancier uit Hendrik Ido 
Ambacht was immers jarenlang 
shirtsponsor in Velsen-Zuid.’’
Op dit moment lopen er nog een 
aantal gesprekken met potentië-
le spelers van het Witte Leeuwen-
team. 

Zaterdag open huis 
Scouting Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 21 mei 
houdt Scouting Velserbroek 
open huis. Tijdens de twee fees-
telijke fietstochten ter ere van 25 
jaar Velserbroek stelt Scouting 
Velserbroek de nieuwe unit open 
voor publiek! 
Tussen 11.00 en 15.00 uur is ie-
dereen van harte welkom op de 

Hofgeesterweg 75 om een kijk-
je te komen nemen en kennis 
te maken met Scouting Velser-
broek. Vanaf 10 september gaan 
zij officieel van start met de eer-
ste speltak, de Bevers.
Inschrijfformulieren liggen klaar! 
Zie ook www.scoutingvelser-
broek.nl.

Limonade-
concert
Driehuis - Op zondag 22 mei 
geven de verschillende jeugd-
groepen van muziekvereniging 
Soli een limonadeconcert in het 
Soli muziekcentrum, naast stati-
on Driehuis, van 14.30 tot 16.30 
uur. De blokfluitklas van de Ro-
zenbeekschool is te horen, de 
muzikale kennismakingsklas, de 
opstapklas en de samenspelklas. 
De kinderen zullen met zichtbaar 
plezier spelen. Veel van de mu-
ziekstukken zijn speciaal voor de 
orkesten gearrangeerd door de 
eigen dirigenten. De orkesten 
spelen stukken apart maar ook 
af en toe samen. Ook de majo-
rettes zullen een optreden ver-
zorgen. Het concert is vrij toe-
gankelijk.

Velsen-Zuid - Het ledenlijst-
koor, onder leiding van Ed Wer-
twijn en met medewerking van 
Maarten Hillenius (orgel) geeft 
zaterdag 21 mei om 14.30 uur 
een concert met werken van Vit-
toria, Barber, Copland en Scar-
latti. De requiemmis van Ales-
sandro Scarlatti is een bijzonder 
wekr, dat ten onrechte zelden 
wordt uitgevoerd, en ook niet op 
dvd is te verkrijgen. Na afloop 
ontvangt het ledenlijstkoor de 
bezoekers graag voor een hap-
je en een drankje. Een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

Concert in de
Engelmundus

IJmuiden - De politie is op zoek 
naar getuigen van een straatroof 
op maandagmiddag rond 16.50 uur 
in de Reinier Claeszenstraat. Een 
43-jarige IJmuidense fietste daar 
met haar handtas over haar schou-
der. Op een gegeven moment voel-
de ze dat haar tas van haar schou-
der werd getrokken. Twee jongens 
met een Noord-Afrikaans uiter-
lijk gingen ermee vandoor op een 
lichtkleurige scooter. De daders re-
den vanuit de Reinier Claeszen-
straat de Wijk aan Zeeërweg op. 
De politie en verzoekt getuigen 
contact op te nemen met het poli-
tiebureau in Velsen via 0900-8844.

Getuigen 
van beroving 
gezocht
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Uitje voor het hele gezin in Park Velserbeek

Sportieve strijd voor een goed doel
Op zaterdag 21 mei organiseert 
de Rotary Club Velsen (RCV) van 
10.00 tot 18.00 uur de traditionele 
Highland Games. Het is alweer 
de 8e editie van deze bijzondere, 
tweejaarlijkse activiteit in Park 
Velserbeek.

De voorbeidingen voor dit spekta-
kel zijn in volle gang en verlopen 
naar wens. De organisatoren kijken 
uit naar een geslaagde dag en zijn 
verheugd dat zich nu een maximum 
aantal van 28 teams heeft ingeschre-
ven. Hierdoor is het vrijwel zeker dat 
de 8e editie van de Highland Games 
weer een succesvolle editie kan 
worden. Onder de teams zijn maar 
liefst vier damesteams. De Highland 
Games 2011 vinden plaats tijdens het 
jaar dat de RCV 60 jaar bestaat.

De 28 deelnemende teams zullen met 
elkaar hun mentale en fysieke krach-
ten meten en wedijveren voor de 
hoofdprijs: een 3-daagse minicruise 
voor het winnende team met partners 
naar Newcastle. De prijs wordt aan-
geboden door DFDS Seaways. Nieuw 
is een tweede prijs, beschikbaar ge-
steld door Slijterij & Wijnhuis Zeewij-
ck en het Holiday Inn Seaport Beach 
Hotel in IJmuiden: gratis toegang tot 
het jaarlijkse Whisky & Rum aan Zee 
Festival plus een heerlijk 3-gangen 
diner in het hotel voor het gehele 
team. Onder de sponsoren wordt een 
4-daagse Citytrip naar Newcastle 
verloot, inclusief één overnachting 
in een goed hotel in Newcastle met 
ontbijt voor twee personen. Deze 
sponsorprijs is eveneens beschik-
baar gesteld door DFDS Seaways.

Er is veel geld nodig om een substan-
tiële bijdrage te kunnen leveren aan 
de vier goede doelen waaraan de op-
brengst van de Highland Games 2011 

ten goede zal komen. Deze vier doe-
len zijn:

Het Zeekadetkorps IJmond is een 
maritieme jeugdvereniging die jon-
geren alle aspecten laat zien van het 
bezig zijn op en rond het water. Dit 
alles gebeurt met een lichte marine 
tint. Nog steeds wekt het Zeekadet-
korps bij velen interesse voor de ma-
ritieme wereld. Iedere zaterdag ko-
men de jongeren samen aan boord 
van het motorschip de Willem Beu-
kelszoon. Dit schip ligt permanent 
afgemeerd in de haven van IJmuiden. 
De Willem Beukelszoon is een schip 
van 35 meter lang en 7,2 meter breed. 
In 2004 is besloten om de Willem 
Beukelszoon te onderwerpen aan 
een grondige verbouwing. Dit omdat 
het schip niet meer betrouwbaar was 
om zeereizen mee te maken. Onder-

tussen is er al veel werk verzet. Op 
dit moment hebben het plaatsen van 
een nieuwe wisselspanning genera-
torset en het monteren van de laat-
ste onderdelen op de hoofdmotoren 
de hoogste prioriteit. Dit kost geld. 
Daarom tracht de RCV hieraan een 
fi nanciële bijdrage te leveren.

De stichting Energy4All zet zich in 
voor kinderen met een energiestof-
wisselingsziekte. De stichting doet 
dat door het bekend maken van de 
oorzaak en de ernst van de ziekte. 
De opbrengsten van de stichting ko-
men ten goede aan het onderzoek 
naar een medicijn. Dit onderzoek is 
namelijk van levensbelang om de 
simpele reden dat er op dit moment 
nog niets voor deze zieke kinderen 
kan worden gedaan. Energy4All werd 
in april 2006 opgericht om profes-

sor Jan Smeitink te ondersteunen in 
zijn missie op weg naar het medicijn 
tegen energiestofwisselingsziekten. 
In 2003 bedacht professor Smeitink 
Pop4Kids, een concert voor zieke en 
gezonde kinderen. Dit deed hij om 
aandacht te vragen voor energie-
stofwisselingsziekten en daarbij geld 
in te zamelen. Het concert werd een 
groot succes en kreeg meteen on-
dersteuning van de CliniClowns. De 
RCV acht het van groot belang dat 
een goed medicijn kan worden ont-
wikkeld. Daarom is Energy4All aan-
gewezen als één van de vier goede 
doelen.

Eerder dit jaar zette de RCV zich al 
in voor de Ds. Rasmus Schmidt-
school in Bronsweg Suriname. Het 
schoolmeubilair van deze school ver-
keerde in zeer slechte staat. De RCV 



Colofon
Deze special verschijnt op 
donderdag 19 mei 2011 in 
de Jutter en de Hofgeest.
Oplage: 35.625 exemplaren. 
Tekst: Rotary Club Velsen, 
Karin Dekkers en Friso 
Huizinga (coördinatie). 
Foto’s: Henk Honing.
Kijk voor meer informatie op 
www.rotary highlandgames-
velsen.nl

Veiligheid voor alles
Tijdens de Highland Games 
wordt om de haverklap met 
(zware) dingen gegooid en 
gesleept. Daarom mogen al-
leen deelnemers, juryleden en 
captains het parcours betreden. 
Ouders worden vriendelijk ver-
zocht hun kinderen in de gaten 
te houden. Als er toch ongeluk-
ken gebeuren, dan staan de 
vrijwilligers van het Rode Kruis 
klaar om eerste hulp te verle-
nen. Wij hopen uiteraard dat dit 
niet nodig is! U helpt toch ook 
mee om de Highland Games 
veilig te laten verlopen?

Bereikbaarheid
De beste manier om naar Vel-
serbeek te komen is per fi ets of 
lopend. Bij het evenemententer-
rein wordt een grote fi etsenstal-
ling opgebouwd. Velserbeek 
is ook vanuit Beverwijk en 
Heemskerk uitstekend per fi ets 
bereikbaar. Vanaf het Pontplein 
in Velsen-Zuid is het nog maar 
5 minuten fi etsen. Komt u toch 
met de auto? Zet uw auto dan 
op het grote parkeerterrein 
op de Minister van Houten-
laan. Vanaf daar is het nog 10 
minuten lopen. Park Velserbeek 
wordt zaterdag afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer.

Betalen met bonnen
Bij de horecapunten op het 
terrein van de Highland Games 
kan alleen worden afgerekend 
met consumptiebonnen. Deze 
kosten €0,50 per stuk en zijn 
verkrijgbaar bij twee verschil-
lende verkooppunten. Uit veilig-
heidsoverwegingen wordt er pas 
na 13.00 uur alcohol verkocht. 
Op het evenemententerrein zijn 
voldoende toiletten aanwezig.

kwam in actie en is er in geslaagd 
om overtollig schoolmateriaal in te 
zamelen. Zo zijn inmiddels school-
meubilair, schoolborden en leermid-
delen naar Suriname verscheept 
en aangekomen bij de Ds. Rasmus 
Schmidtschool. In de school krijgen 
575 leerlingen onderwijs. Bronsweg 
ligt in het oerwoud op drie uur rijden 
van Paramaribo. De RCV wil de Ds. 
Rasmus Schmidtschool in Bronsweg 
verder helpen. Daarom is deze school 
aangewezen als goed doel in het ka-
der van de Highland Games 2011.

De stichting Ananse Foundation 
werd in 1998 door twee Nederlandse 
medische specialisten opgericht met 
als doel urologische gezondheidszorg 
van hoge kwaliteit tegen lage kosten 
te leveren aan missieziekenhuizen in 
Afrika. Op reguliere basis reist een 
vrijwilligersteam, dat bestaat uit me-
disch specialisten (voornamelijk uro-
logen) af naar Afrika om daar geheel 
belangeloos specialistische zorg te 
leveren. Al naar gelang de proble-
matiek worden specialisten vanuit 
andere vakgebieden benaderd om 

mee te gaan. Ananse heeft als doel 
de urologische zorg in geheel Afrika 
te verbeteren. Vooralsnog is Ananse 
werkzaam in Ghana (West-Afrika) en 
Tanzania (Oost-Afrika). Verschillende 
missieziekenhuizen worden door het 
team bezocht. Patiënten vanuit de 
verre omtrek die kampen met urolo-
gische problemen krijgen daar de no-
dige zorg. Het nieuwste project is de 
bouw van een specialistisch zieken-
huis specifi ek gericht op urologische 
zorg en opleiding van lokale artsen in 
de urologie.

De Fundraisingcommissie van de Rotary Club Velsen. Geheel rechts Ron Davio.

De Highland Games worden geor-
ganiseerd door de Fundraisingcom-
missie van de Rotary Club Velsen 
(foto). Deze commissie stelt zich 
ten doel om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor lokale, nationale 
en internationale goede doelen.

Dit jaar hoopt de organisatie minstens 
40.000 euro binnen te halen. Een sub-
stantiëel deel van dat bedrag - 25.000 
euro - komt uit sponsoring. Het restant 
komt uit de inschrijfgelden en de ba-
ropbrengst. Een week na de Highland 
Games wordt het defi nitieve bedrag 
bekend gemaakt.

Voorzitter van de Fundraisingcommis-
sie Ron Davio heeft een goed gevoel 
over de achtste editie van het evene-
ment in Park Velserbeek: ,,We zijn pre-

cies een jaar geleden begonnen met 
de voorbereidingen. Het draaiboek is 
geactualiseerd, de taken zijn verdeeld 
en uiteindelijk is het gelukt om 28 
teams in te schrijven. Dat is ons streef-
aantal. Daarnaast is veel aandacht 
besteed aan het binnenhalen van 
sponsors, zowel in geld als in natura. 
Heel veel bedrijven stellen goederen of 
diensten gratis beschikbaar of geven 
een aanzienlijke korting. Dat is natuur-
lijk geweldig.’’

Dit jaar is de organisatie in zee ge-
gaan met Wout Zijlstra.  Hij neemt het 
stokje over van Bram Degeling, die de 
Highland Games zeven keer in goede 
banen leidde. Voormalig sterkste man 
van de wereld, Zijlstra, heeft zich ge-
specialiseerd in het organiseren van 
evenementen als de Highland Games. 

,,Door de wisseling van de wacht zijn 
sommige spellen net even anders’’, al-
dus Davio. ,,Nieuw is bijvoorbeeld het 
ankerkettingspel, waarbij een team 
met z’n allen een ankerketting moet 
ophijsen aan een kraan. Dat spel is een 
echte publiekstrekker.’’

Het randprogramma bestaat net als 
twee jaar geleden uit demonstraties 
van een valkenier en een schapendrij-
ver. Zaterdag wordt op het evenemen-
tenterrein omgeroepen hoe laat deze 
demonstraties plaatsvinden. Er loopt 
ook een piperband rond en als bezoe-
ker komt u regelmatig Steve The Lone-
ly Piper tegen. Daarmee is de typisch 
Schotse sfeer gewaarborgd. ,,Omdat 
ook de weersvoorspellingen goed zijn, 
belooft het in alle opzichten een mooie 
dag te worden’’, besluit Davio.

Voorzitter Fundraisingcommissie Ron Davio

‘H�  wordt een mooie dag’
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Bannink
Bannink Accountants en Belastingadviseurs is een vertrouwd gezicht voor het bedrijfsleven in de 
IJmond en omstreken. Bannink staat voor deskundigheid en betrouwbaarheid en is werkzaam in prak-
tisch alle branches en disciplines binnen het MKB segment, alsmede de non-profi t sector; besteedt veel 
aandacht aan het opleiden van haar medewerkers en zoekt altijd naar de beste oplossingen binnen de 
complexiteit van de continu ver-
anderende wet- en regelgeving. 
Vanuit een modern ingericht 
kantoorpand in het centrum van 
IJmuiden bedient Bannink met 
enthousiasme, passie én grote 
deskundigheid haar opdracht-
gevers. Het team telt naast de 
vier partners een twintigtal jonge 
medewerkers. Een adviseur van 
Bannink heeft meer in huis dan 
alleen kennis van zaken. Hij 
weet precies wat er speelt bij 
cliënten, zowel binnen het bedrijf 
als daarbuiten. Het enthousiaste 
team, onder leiding van captain 
Dennis van Klooster kijkt ook dit 
jaar weer uit naar deze sportieve 
uitdaging met als gezamenlijke 
doelstelling het ondersteunen 
van het goede doel.
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Deelnemers

Baker Tilly Berk
De kernactiviteiten van Baker Tilly Berk zijn accountancy en belastingadvisering. Met 900 medewer-
kers bedienen ze hun cliënten in de markt van middelgrote en kleinere ondernemingen. En altijd met 
persoonlijke betrokkenheid, dicht bij de cliënt. Vandaar bijvoorbeeld dat ze werken vanuit 19 regionaal 
gewortelde vestigingen. 
Een van die vestigingen 
is Baker Tilly Berk Velsen 
gevestigd in het hart van 
de IJmond aan Stationsweg 
103 te Velsen-Zuid (www.
bakertillyberk.nl, 0255-534 
074).  De kantoorleiding is 
in vertrouwde handen bij de 
heren R.T.M. van Uhm RA, 
mr. E.C.A. de Beule en R. 
Warmerdam RA. Het bedrijf 
kijkt uit naar de deelname 
aan de Highland Games 
2011. Bent u benieuwd hoe 
we er uit zien als we onze 
pakken omwisselen voor 
een kilt en een shirt?  U 
ziet het op 21 mei in Park 
Velserbeek.

BK Groep
BK Groep is een allround ingenieurs- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht, Friesland en op Curaçao. Samen met onze opdrachtgevers realiseert BK concrete plannen, van 
de eerste ontwikkeling, het ci-
vieltechnisch bouw- en woon-
rijp maken van (her)ontwik-
kelingslocaties tot en met het 
beheer van vastgoed. Dankzij 
de veelzijdige expertise, korte 
lijnen en fl exibele klantgerichte 
instelling van de medewerkers, 
zijn cliënten verzekerd van 
een volledige service gedu-
rende het hele traject. BK zorgt 
ervoor dat ieder zijn ambities 
realiseert. Binnen de gestelde 
tijd en het beschikbare budget. 
Dit jaar verschijnt de BK Groep 
met een team gemotiveerde 
dames aan de start van de 
Highland Games. Wat zij aan 
spierkracht te kort komen, 
kunnen zij compenseren met 
intelligentie en handigheid. 
Kortom dit onervaren team 
heeft ambities!

Bonarius
Bonarius Bedrijven: één onderneming met verschillende disciplines voor specifi eke werkzaamheden. Maar 
met één belangrijke gemeenschappelijke overeenkomst: de bedrijven werken allemaal dagelijks aan de 
perfectionering van hun diensten. Het zijn individuele bedrijven maar ook collega-bedrijven die kunnen 
en willen bijspringen wanneer 
dat nodig is. Die elkaar met 
raad en daad bijstaan en de 
organisatie als geheel verster-
ken. Op die wijze realiseren 
zij gezamenlijk de hoge graad 
van dienstverlening die zo 
kenmerkend is voor Bonarius 
Bedrijven. Inmiddels telt het 
bedrijf circa 210 medewerkers 
die werken vanuit Zwanen-
burg, Amsterdam en Zoeter-
meer. Bonarius is een bedrijf 
van mensen. Vakmensen die 
uitdagingen aangaan, met 
elkaar tot prestaties komen… 
of het nu gaat om het plaatsen 
van cv-ketels, hamerslingeren, 
of boomstammen gooien.... 
met de krachtpatsers van Bo-
narius moet terdege rekening 
worden gehouden.

Bouwonderneming P. Meijer
‘Trots op wat wij samen realiseren’. Dit is de slogan van Bouwonderneming P. Meijer. Die slogan is 
belangrijk voor het samenwerken in teams aan de mooie nieuwbouwprojecten, die zij realiseren en ook 
voor hun sterke team, dat is samengesteld voor de Highland Games. In de bouw moeten de mannen op 
elkaar kunnen rekenen tijdens hun werkzaamheden in de fundering, bij het beton storten, het leggen 
van prefab elementen of plaatsen van wanden.  Het resultaat  is te zien in de regio, zoals grote woning-
bouwwijken  in Broekpolder in 
Beverwijk/Heemskerk; een prachtig 
appartementencomplex in Oud-
IJmuiden en een woonzorgcentrum 
in Beverwijk. Onder de naam 
OptiWoning heeft Bouwonderne-
ming P. Meijer een vooruitstreven-
de nieuwe werkwijze ontwikkeld, 
die de bouwkosten verlaagt en de 
bouwtijd verkort. De bouw gaat 
van start zodra het huis is verkocht. 
Het bouwproces is van tevoren 
uitgedacht en doorgenomen door 
een projectteam waarin alle speci-
alismes zijn vertegenwoordigd. De 
totale bouwtijd bedraagt dan nog 
slechts veertien weken. Ook bij de 
Highland Games zal het team uiter-
aard zeer goed georganiseerd de 
uitdagingen aangaan.

ABN AMRO Bank
Actief in de markt. Dit is ABN AMRO Bank op vele manieren waarbij klanttevredenheid hoog in het 
vaandel staat. Of het nu om maatschappelijke betrokkenheid gaat of fi nanciële zaken, het veelzijdige 
team in IJmuiden staat voor de cliënt klaar. Zo is er op het kantoor in de Lange Nieuwstraat een vast 
aanspreekpunt Hypotheek en 
Vermogen aanwezig en een 
team van accountmanagers 
voor alle fi nanciële zaken. 
Om iedere cliënt zo optimaal 
mogelijk te bedienen is voor 
de Preferred Banking-relaties 
altijd een vast aanspreek-
punt aanwezig. Ook voor 
zakelijke dienstverlening kan 
men uiteraard terecht bij dit 
kantoor. Voor de Highland 
Games is de ABN AMRO 
Bank een nieuwkomer en is er 
speciaal voor dit evenement 
een team samengesteld dat 
hiervoor maanden in training 
is geweest. Of dit zinvol is 
geweest zal 21 mei blijken... 
ABN AMRO Bank wenst alle 
deelnemers en bezoekers een 
gezellige en sportieve dag toe.
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CVV Vletterlieden
De vletterlieden zijn 24 uur per dag paraat. Zomer, winter en bij nacht en ontij. Zij assisteren bij het 
meren, ontmeren en verhalen van zee-, binnenvaart- en visserijschepen in de havens en sluizen van 
IJmuiden en omstreken. Het meren 
en ontmeren van drijvende kranen 
langszij bulkschepen. Het leveren 
van bemanning aan boord van 
schepen en gesleepte objecten. 
Het bevoorraden van schepen 
van licht en klein materiaal. 
Communicatievaren van mensen 
naar schepen, ankerplaatsen en 
windmolenparken. Het afl ezen van 
diepgang van zee en binnenvaart. 
Het plaatsen van olieschermen 
en dergelijke bij calamiteiten. 
De vletterlieden werken nauw 
samen met loodsen, sleepboten 
en havenautoriteiten en zijn dus 
een belangrijke schakel in het hele 
scheepvaartgebeuren. Maar ook 
op het land staan deze sportieve 
kerels met zeebenen hun mannetje 
op de Highland Games! 
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Deelnemers
Crown van Gelder

Crown Van Gelder ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige papierspecialiteiten. De onder-
neming is gevestigd aan het Noordzeekanaal in Velsen-Noord en beschikt over twee ‘state of the art’ 
papiermachines waarmee speciale papiersoorten gemaakt worden voor de Europese markt.
Crown Van Gelder papier wordt ingezet bij de productie van onder andere  verpakkingsmaterialen en 
zelfklevende materialen zoals la-
bels – veelal klantspecifi ek ont-
wikkeld. Daarnaast speelt Crown 
Van Gelder een leidende rol bij 
de ontwikkeling van speciale 
papiersoorten voor de druktech-
niek van de toekomst: digitaal 
printen. Crown Van Gelder werd 
in 1896 opgericht door Pieter 
Smid van Gelder en is sindsdien 
een begrip in de wereld van 
papier, maar ook bij meerdere 
generaties omwonenden. Zoals 
bekend, werkt Crown Van Gelder 
continu aan de ontwikkeling en 
verbetering van een duurzame 
leefomgeving onder andere door 
het ondersteunen van Warchild 
en regionale projecten zoals de 
traditionele Highland Games in 
Velsen. 

Rabobank Velsen
en Omstreken

Samen staan we sterk. Samen met de medewerkers en samen met de klant. Be-
trokken, dichtbij en toonaangevend. Dát is Rabobank Velsen en Omstreken. In 
alles wat Rabobank Velsen en Omstreken doet, staat de klant centraal. De bank 
streeft naar een duurzame band met haar relaties en haar omgeving. Zo draagt 
Rabobank Velsen en Omstreken graag bij aan lokale economische ontwikke-
lingen, neemt deel aan lokale netwerken en sponsort diverse lokale initiatieven. 
Met betrokkenheid en toonaangevende producten verwezenlijkt de Rabobank 
de ambities van de klant. Rabobank Velsen en Omstreken is ook marktleider in 
het zakelijke segment in de regio. De bank is vertegenwoordigd in tal van net-
werken, zoals MKB Velsen en lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen. 
Rabobank Velsen en Omstreken staat haar mannetje in de fi nanciële wereld. 
Rabobank Velsen en omstreken heeft dit jaar zowel een heren- als een dames-
team aan de start van de Highland Games staan. ,,Wij kijken uit naar deelname 
aan de games en wensen alle kijkers en deelnemers veel plezier toe”!

Gemeente Velsen
The Clan of the Town of Velsen loopt zich al warm. 
Gehuld in geruite Schotse kilts zullen de gemeen-
tebestuurders dit jaar met trots ook het nieuwe 
logo van de gemeente op hun shirts dragen. Dit 
moderne, strakke en dynamische logo zal symbool 
staan voor deze ploeg met dezelfde eigenschap-
pen. Met een knipoog naar het achteruit kijkende 
lam zullen ze hun ‘roots’ niet vergeten en prijzen 
ze zich gelukkig een team te hebben met ervaren 
rotten uit het verleden, gemixt met getalenteerde 
nieuwkomers. Ervaren rotten als Hans Romeijn 
(wie kent hem niet) en Ben Hendriks (brute kracht) 
zullen Paul de Bruin (lenig jong gemeenteraadslid) 
en Dick Emmer (gemeentesecretaris met verras-
sende kwaliteiten) de kneepjes van het vak leren. 
Tot slot nog enkele mystery guests die ‘the clan’ 
zullen versterken. Wethouder Robert te Beest zal 
als captain de ploeg completeren en alle individu-
ele kwaliteiten tot een sterk geheel smeden. 

The Mac Hammer Flights
Geen Gooische vrouwen, maar echte dames uit Velsen-Zuid vormen het team The Mac Hammer 
Flights. Het gaat de ladies echt niet alleen om de gezelligheid en alle rosé, prosecco en champagne-
momenten die uiteraard deel uitmaken van de voorbereiding en training op geheime locaties. Spon-
sors Kees van der Vlugt en Antonio Hammerstein waren meteen enthousiast toen Anja Versluis en Iris 
van Dam hen benaderden om hun damesteam te ondersteunen. Het team werd compleet gemaakt 
met de echtgenotes van de sponsors, Hilde en Pien, en de overige teamleden Renée Kwak (voor de 
spierkracht), Ans Rolvink 
(voor de op onderzoek geba-
seerde tiltechnieken), Frieda 
Davio (voor de snelheid), 
Madelon van Waalwijk van 
Doorn (om de gemiddelde 
leeftijd omlaag te schroeven) 
en coach Ans van Kuijeren 
(zodat er geen stiltes vallen 
tijdens de wedstrijd). Alle 
teamleden zetten zich altijd 
graag in voor vele goede 
doelen. Zelfs voor een dagje 
sjouwen en rondmodderen. 
Ze gaan voor de hoofdprijs 
maar de poedelprijs is ook 
geen probleem.
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Inter� sh
Zeevisgroothandel Interfi sh 
IJmuiden is gevestigd aan 
Teselstraat 43. Het bedrijf 
bestaat uit vijftien man, maar 
wist toch een team samen te 
stellen, dat nu voor de derde 
keer deelneemt aan de High-
land Games. Het enthousi-
asme is groot bij dit jonge 
team dat eingelijk dagelijks 
al traint tijdens de werk-
zaamheden, maar toch ook 
in de vrije tijd nog traint op 
meer specifi eke onderdelen 
van de Highland Games. Dit 
team staat natuurlijk ijskoud 
tegenover de uitdagingen 
van de games, maar wel met 
warm enthousiasme. Interfi sh 
IJmuiden is een bloeiend 
internationaal bedrijf dat 
verse vis verpakt en vervol-
gens vervoert naar landen 
als Spanje, Italië, Frankrijk en 
Duitsland. 
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Deelnemers
Mammoet

De wortels van Mammoet zijn oer-Hollands. Maar Mammoet is tegenwoordig een toonaangevende we-
reldspeler in zwaar hijswerk en transport, zowel te land als ter zee. Dankzij een no-nonsense blik, innova-
tieve oplossingen en jarenlange ervaring is Mammoet gegroeid tot wat het nu is en telt circa 4.000 ervaren 
medewerkers die opereren 
vanuit vestigingen in Europa, 
Noord- en Zuid-Amerika, Azië, 
het Midden-Oosten, Zuid-Afri-
ka en Canada. Het hoofdkan-
toor bevindt zich in Schiedam. 
Mammoet heeft bovendien 
een vestiging in Business 
Park IJmond in Velsen-Noord. 
Vanuit daar worden onder 
andere de werkzaamheden op 
en rond het terrein van Tata 
Steel gecoördineerd. Het staal-
bedrijf is een grote klant van 
Mammoet. De (economische) 
binding met de regio IJmond 
is dan ook bijzonder groot. De 
medewerkers van Mammoet 
zullen tijdens de Highland 
Games demonstreren dat 
zij ook op eigen kracht een 
gigantisch team zijn.

Rabobank Zaanstreek
De Rabobank Groep is een internationale fi nanciële dienstverlener op coöperatieve grondslag, actief 
op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de 
nadruk op brede fi nanciële dienstverlening, de internationale focus is vooral gericht op de food- en 
agribusiness. Gemeten naar tier 1-vermogen, behoort de Rabobank Groep tot de 25 grootste fi nan-
ciële instellingen ter wereld. 
Alle ratinginstituten geven de 
Rabobank de hoogste rating die 
voor banken mogelijk is. De 141 
lokale Rabobanken, waaronder 
Rabobank Zaanstreek, vormen 
het coöperatieve kernbedrijf 
van de Rabobank Groep. Het 
werkgebied van Rabobank 
Zaanstreek omvat de gemeen-
ten Zaanstad, Oostzaan en Wor-
merland. De Zaanstreek valt op 
met zijn industriële erfgoed en 
waterrijk landschap. Rabobank 
Zaanstreek wordt vertegen-
woordigd door een negental 
krachtige mensen. Ondanks dat 
het team voor de eerste keer 
deelneemt aan de games gaan 
deze bankiers vol vertrouwen de 
strijd aan!

Ovenbouw Holland
De bedrijfsfi losofi e van Ovenbouw Holland is in de eerste plaats gericht op het bieden van oven-
bouwkundige diensten op het hoogste niveau, met maximale veiligheid voor de medewerkers. 
Ovenbouw Holland wil een fl exibele partner voor haar klanten zijn, die met genoegen met het bedrijf 
samenwerken. Directe en 
vlotte communicatie tussen 
klanten en contactper-
sonen binnen het bedrijf 
bieden klanten toegang tot 
diensten op maat, precies 
op het moment waarop 
deze benodigd zijn, evenals 
probleemloze projectuitvoe-
ring. Bij de Highland Games 
zal Ovenbouw Holland zich 
op een geheel ander terrein 
begeven, maar ook daar zijn 
onderlinge communicatie en 
samenwerking en natuurlijk 
krachtige prestaties peilers 
van hun deelname, waarbij 
ook hier veiligheid niet wordt 
vergeten. Ovenbouw Holland 
is zuinig op haar medewer-
kers. 

PWN
Al jaren is PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland met een team vertegenwoordigd bij de Highland 
Games. Ook dit jaar wordt het motto ‘Puur Water en Natuur’ kracht bijgezet door het achtkoppige 
team, alweer onder leiding van échte Highlander Alan Hosie. Met een mix van oudgedienden en 
nieuwkomers in 
het team wordt op 
een mooie dag en 
een fantastisch 
resultaat ingezet.
Het is extra leuk 
dat de Highland 
Games in Park 
Velserbeek plaats-
vinden, waar na-
tuur en recreatie 
prima samengaan. 
Op zaterdag 21 
mei zal het team 
van PWN zijn 
pure water- en 
natuurkracht ze-
ker demonstreren. 
Zorg dat je erbij 
bent..

Astrea
Astrea uit Joure  in Friesland 
is een high tech bedrijf, dat 
zich richt op de ontwikkeling, 
productie en verkoop van 
professionele systemen voor 
ontruiming bij calamiteiten. De 
vennootschap ontleent  haar 
naam aan de godin der ge-
rechtigheid. Een uitgangspunt 
dat de onderneming in al haar 
zakelijke en sportieve activi-
teiten tot uitdrukking brengt: 
innovatie, veiligheid, duur-
zaamheid, gebruiksvriendelijk-
heid en kostenbesparing. Een 
Astrea systeem is bijvoorbeeld 
te vinden bij de gerenoveerde 
Stadsschouwburg in Haarlem. 
Het Highlandteam van Astrea 
zal niet alleen in noodgevallen 
en op high tech gebied bijzon-
der goed functioneren, maar 
ook bij de Schotse spelen 
laten zien hoe sterk zij zijn.
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KVSA
Het begon met een roeibootje. Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 besloten twee onder-
nemers hun diensten aan te bieden aan binnenkomende schepen en reders en verladers op de wal. 
Per roeiboot benaderden zij de schepen om informatie uit te wisselen. Vanuit dit initiatief zijn enkele 
jaren later de Verenigde Scheepsagenturen opgericht, een organisatie die honderd jaar later, in 1976, 
onderscheiden werd met 
het predicaat ‘Koninklijk’. 
Scheepsrapportage vormt 
nog altijd een kern van KVSA, 
maar er is heel veel bijgeko-
men. De KVSA exploiteert 
een logistieke divisie voor 
haar werkzaamheden in de 
logistiek en maritieme sector; 
de Felison terminal met drie 
kades voor dagelijkse ferry-, 
RoRo en cruise-afvaarten; 
BTS, de telecomdivisie en 
KVSA Webservices voor snelle 
en eenvoudige webcom-
municatie. Of het nu gaat 
om transport van goederen, 
personen of van informatie: 
voor KVSA staat voorop dat de 
‘lading’ snel, effi ciënt en veilig 
haar bestemming bereikt.
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Deelnemers
Rolvink Bouw

Evenals twee jaar geleden is Rolvink Bouw weer van de partij. Rolvink Bouw bestaat al meer dan 60 
jaar en is een alom bekend en gerenommeerd aannemingsbedrijf in de regio, dat staat voor kwaliteit 
en vakmanschap. Voor 
de 2011 editie bestaat 
het team uit Jeroen Taal, 
Wouter Taal, Martin Stam, 
Paul van Lieshout, Don 
Schaap, John Jansen, 
Paul Witteman, Simon 
Plug, Machiel Dijkhuizen 
en team-captain Frank 
Schaap. Dit bouwvakkers-
team hoopt dat het ook 
dit jaar weer een zonnige 
dag zal worden en dat het 
publiek in groten getale zal 
komen opdagen. Met de 
aanmoedigingen van het 
publiek gaat de enthousi-
aste Rolvink clan ervan uit 
dat de twaalfde plaats van 
2009 zal worden verbeterd. 
Tot ziens op zaterdag 21 
mei in Park Velserbeek.

Careworx
Careworx is het sport-, orthopedisch beweeg- en zorgcentrum voor Velsen en omstreken in het hart 
van het TATA Steel Stadion, de plek waar sport, beweging en herstel samen komen. Het management 
van Careworx bestaat uit vijf professionele fysiotherapeuten die ieder als paramedisch specialist 
hun sporen hebben verdiend. Daarnaast wordt het team van Careworx versterkt door diverse andere 
medische en paramedische specialisten; 
deze gebundelde kennis, ervaring en 
innovatiekracht vormen de meerwaarde 
van Careworx. Bij Careworx behandelt 
men onder meer: sporters met een bles-
sure, van recreatief tot topsportniveau; 
mensen met chronische aandoeningen, 
spierziekten, diabetes, hartklachten/
revalidatie en kanker; orthopedische 
patiënten met alle letsels van het be-
wegingsapparaat; mensen met rug- of 
nekklachten, dit is een aparte specialisa-
tie; complete arbozorg voor ziek gemelde 
werknemers, een persoonlijke behande-
ling die de lichamelijke en geestelijke 
veerkracht van  werknemers stimuleert 
en ziekteverzuim reduceert. Careworx, 
Minister van Houtenlaan 123A, 0255 
510710, www.careworx.nl. Op de foto 
staan alle fysiotherapeuten, maar door 
afwezigheid niet het hele team.

Educo
Bij alles wat rijdt, hijst of op een andere manier beweegt, voelen de constructeurs en rekenaars van 
Educo Technisch Handels- en Adviesbureau zich thuis. En vooral: betrokken, omdat alle installaties 
uiteindelijk goed en veilig hun werk voor de opdrachtgevers moeten doen. Educo is een ISO gecerti-
fi ceerd, allround werktuigbouwkundig en staalbouwkundig ingenieursbureau met 46 jaar ervaring in 
engineering: ontwerp, berekenen en tekenen van statische en dynamische installaties. Elk ontwerp is 
specifi ek, bij elke berekening zijn alle 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
geanalyseerd en elke tekening kenmerkt 
zich door een scherp oog voor detail. Het 
bedrijf bestaat uit een hecht team van 34 
betrokken en enthousiaste medewerkers 
en is gevestigd aan Kromhoutstraat 52 
in IJmuiden. Sinds 2010 maakt Educo 
onderdeel uit van Vicoma Engineering 
te Hoogvliet. Educo debuteert dit jaar 
bij de Highland Games. Het team van 
spelers kijkt vol verwachting uit naar 
dit evenement en zal laten zien dat ook 
hier Educo zijn mannetje staat. Het team 
bestaat uit: voorste rij vanaf links: Cor 
Groen, Roy Vonk, Maurice Groen, Ralf 
de Wit, Jos Dekker. Achterste rij vanaf 
links: Noel Kaandorp, Frank de Pagter, 
Frido Slag, Renny Hup, Gerhard Lindhout 
enPhil Kotte.

Achter de creatieve naam The Mac Tablets verschuilt zich Apotheek Kuylman, al 80 jaar een begrip 
in IJmuiden. Met zo’n 20 vrouwen levert de apotheek aan de Lange Nieuwstraat  een hoge  farma-
ceutische kwaliteit aan haar patiënten. Zilveren Kruis Achmea waardeert dat ook en heeft dit be-
loond  met een beter contract 
(intensieve relatie)! Daarnaast 
heeft deze apotheek al jaren 
een KEMA-keur. De apo-
theek verzorgt niet alleen 
de medicijnen voor de vaste 
patiënten en verzorgingstehui-
zen, maar levert sinds kort ook  
aan verpleeghuis Velser-
duin. Daarnaast worden ook  
geneesmiddelen aan boord 
van schepen geleverd. Bij de 
Highlandgames schuiven de 
dames geen doosjes en praten 
ze niet over pillen, maar gaan 
ze palen werpen en zware 
stenen tillen. Op de foto het 
team The Mac Tablets: Els, 
Marjon, Ellen, Katja, Marijke 
(teamcaptain), Petra, Pascal, 
Leontien, Monique en op haar 
hurken Nancy!

Vos Rotating
Dit jaar zullen de monteurs van Vos Rotating een aantal nieuwe strijders inzetten om net als in het 
dagelijkse werk een optimaal resultaat te behalen. De nieuwe, veilige  bedrijfskleding wordt weer 
verruild voor de traditionele Schotse kledij. Het hele jaar is weer getraind ‘on the job’ met allerlei rote-
rend equipment zoals pompen, 
tandwielkasten, compressoren, 
walsrollen en elektromotoren. 
Vele kilo’s verplaatsen ze 
dagelijks binnen de nauw-
keurigste toleranties van het 
speelveld. Waar ze de rest van 
het jaar van hun landelijke clan 
gebruik kunnen maken, zullen 
ze het nu op regionaal niveau 
alleen moeten opnemen tegen 
de overige clans. Innovatief 
gebruik van nieuwe materia-
len om het energiegebruik te 
minimaliseren. Creatieve oplos-
singen om de onderhoudskos-
ten te minimaliseren. Dat zijn 
zaken die door de dagelijkse 
klanten als Tata Steel, DSM, 
waterschappen en een aantal 
grote  energieproducenten zeer 
gewaardeerd worden.

The Mac Tablets
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De Vilder & Wijnands
Elektrotechnisch bedrijf De Vilder & Wijnands timmert behoorlijk aan de weg. Van nieuwbouwprojecten 
van woningen en bedrijven tot scholen, van IJmuidense havenkades tot de Vorstin in Hilversum (Voice 
of Holland), het IJmuidense bedrijf is erbij betrokken. Zij verzorgen alles waar ‘een draadje aan zit’ zowel 
voor particulieren als de 
zakelijke markt, waarbij de 
nadruk op de laatste ligt zoals 
aannemers, projectontwik-
kelaars, machinefabrieken, 
visbedrijven, gemeenten en 
politiebureaus. Van eenvou-
dige klussen tot grootschalige 
en complexe vraagstukken op 
het gebied van elektrotech-
niek. Voor het aanleggen en 
onderhouden van elektro-
technische werkzaamheden, 
noodverlichtinginstallaties, 
licht- en krachtinstallaties, 
inbraak-, brand- en ontrui-
mingsinstallaties, telefoon-, 
datanetwerk en centrales 
gaat men naar De Vilder en 
Wijnands Elektrotechniek BV, 
Loggerstraat 33b te IJmuiden, 
0255-511965.
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Deelnemers
Tata Steel

Bij Tata Steel in IJmuiden wordt niet alleen hoogwaardig staal geproduceerd. Ook wordt gewerkt aan 
toepassingen van staal die het leven veiliger en comfortabeler maken. Dit staal vormt daarmee de 
basis van producten die niet 
meer zijn weg te denken 
uit onze maatschappij. Zo 
draagt het bijvoorbeeld bij 
aan de ontwikkeling van 
lichte en sterke auto’s. Aan 
voedselveilige verpakkingen. 
En aan de bouw van duur-
zame huizen en kantoren. 
Kortom: slimmer staal voor 
een sterkere wereld. 
De bedrijfsbrandweer van 
Tata Steel draagt bij aan de 
veiligheid van het personeel 
en de installaties op het ter-
rein en in de omgeving. Hoe 
sterk - maar vooral hoe slim 
- deze brandweermannen 
zijn, zullen de tegenstanders 
bij de komende Highland 
Games aan den lijve onder-
vinden.

Schlumberger
Schlumberger is een dienstverlenend bedrijf dat zich toelegt op de opsporing en exploitatie van olie 
en gas voor diverse oliemaatschappijen in binnen- en buitenland. Dit wordt gedaan door preci-
siemetingen op een boorlocatie in een boorgat, zowel offshore als op land. Met zelf ontwikkelde, 
geavanceerde elektronische 
meetsondes wordt voor de 
desbetreffende oliemaat-
schappijen een olie- of 
gasveld in kaart gebracht. Het 
bedrijf is van oorsprong Frans 
en heeft vestigingen in meer 
dan 100 landen met totaal 
meer dan 100.000 werkne-
mers. Schlumberger is sinds 
1959 gevestigd in Nederland 
en sinds 1972 in IJmuiden. In 
2010 vierde het bedrijf haar 
50-jarig bestaan in Nederland. 
De afgelopen jaren hebben 
vele IJmuidenaren voor dit be-
drijf gewerkt. De meeste ac-
tiviteiten vinden plaats op de 
Noordzee. Tijdens de Highland 
games zal het Schlumberger 
team bewijzen ook op het land 
diep te gaan.

Vestas
Opererend als een van de 14 business units van Vestas Wind Systems A/S, focust Vestas Offshore zich 
exclusief op het verkopen, bouwen en onderhouden van windparken op zee. Met kantoren in Dene-
marken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn zij verantwoordelijk voor Vestas’ betrokkenheid bij 
Offshore wind energie. Vestas 
Offshore staat synoniem voor 
professionalisme, overzicht en 
de capaciteit om  projecten 
holistisch aan te pakken. Vanaf 
het eerste idee tot het com-
plete windpark, daarbij rekening 
houdend met de onvoorspelbare 
moeder natuur en alle uitdagin-
gen die bij offshore projecten 
horen. Vestas Offshore is een 
schoolvoorbeeld van de combi-
natie van kracht en fl exibiliteit.
Al deze eigenschappen zijn ook 
terug te vinden in het team uit 
IJmuiden, dat zorg draagt voor 
het dagelijks onderhoud van 
de windparken OWEZ en Q7, 
gelegen voor de kust van IJmui-
den. Zij gaan dan ook graag de 
uitdaging tijdens de Highland 
Games aan.

AC Borst Bouw VOF, Certijn BV, ClimaRad BV, Fysiotherapie Zeeweg, Huipen BV, IJmond 
Veelzijdig, Intergas Verwarming BV, Logchies BV, Menger Bouw, MKB IJmond, Patina 
Dakdenkers, Ripperda Vastgoedbehoud, R B M Europe BV, Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, 
Stolk Bouwmaatschappij BV, Van Assema Bouw VOF, The Famous Grouse, Van Reisen, 
Wesco IJmuiden Apparatenbouw BV, Zeehaven IJmuiden NV, Beeksma Banketbakkerij 
VOF, Boval BV, Broodje Koeman, Bunzl, De Bie Wegenbouw BV, de Jutter/de Hofgeest, 
DFDS Seaways BV, Eurosound, Folkerts Design & Printing, Fotostudio Honing, 
Gemeente Velsen, Grafi sch Centrum Cornegge BV, Groenvoorziening Gemeente Velsen, 
Highland-Games.nl, Hoefsmederij Manu Landru, Ichthus College, Iris Security, Jan van 
de Vlugt & Zoon, JP Horeca BV, Kennemer Business Magazine, KVSA Webservices, 
Lelyveld Verhuur, Macada Innovision BV, Mulder’s Bloemenhuis, Multimate IJmuiden, 
Multiparasol, OLA IJs / Unilever Nederland, Parkbeheer Velserbeek, Party Support, 
Pel Marktkramenverhuur Kennemerland, Paul Sluiters Fotografi e, Restaurant 
IJmond BV, Hotel Augusta, Rode Kruis Velsen, Rolvink Bouw BV, SC Telstar, Spiering 
Installatietechniek BV, Stolk Bouwmaatschappij BV, Textbox, Transport Gebr. Boon BV, 
Wiawaha Scoutinggroep Velsen-Zuid, Zeekadetkorps IJmond, Zeeverkennersgroep 
Nannie van der Wiele, Zwanvis BV en Zwart Techniek BV

Sponsors
8e  HIGHLAND 

GAMES
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8e HIGHLAND GAMES
ZATERDAG 21 MEI
PARK VELSERBEEK, VELSEN-ZUID    
10.00 TOT 18.00 UUR

TOEGANG GRATIS

Deelnemende teams: 
Abn-Amro
Astrea Productie B.V.
Baker Tilly Berk N.V. 
Accountants en Adviseurs 
Bannink Accountants en 
Belastingadviseurs
BK Ingenieurs B.V.
Bonarius Bedrijven
Bouwonderneming 
P. Meijer B.V.
C.V.V. Vletterlieden

CareworX
Crown van Gelder N.V.
De Vilder & Wijnands 
Electrotechniek B.V.
Educo Techn. Handels- en 
Adviesbureau B.V.
Gemeente Velsen
Interfi sh B.V.
KVSA B.V.
Mammoet Nederland B.V.
Ovenbouw Holland B.V.
PWN N.V.

Rabobank Velsen en
Omstreken - 2 teams
Rabobank Zaanstreek
Rolvink Bouw B.V.
Schlumberger Offshore 
Services N.V.
Tata Steel
The Mac Hammer Flights
The Mac Tablets
Vestas Offshore
Vos Rotating
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Stadsschouwburg Velsen

Nieuwe show ‘Nat’
van Postbode Siemen
Velsen - Op vrijdag 27 mei (20.15 
uur) komt de artistieke duizend-
poot Joep Onderdelinden (Post-
bode Siemen uit ‘Zaai’) naar de 
Stadsschouwburg Velsen met zijn 
nieuwste soloprogramma ‘Nat’. 
Joep garandeert een avond vol 
herkenbare, hilarische en schrij-
nende verhalen waarbij het pu-
bliek het moeilijk droog zal kun-
nen houden. Watervaste masca-
ra en solide zuidwesters zullen 
geen overbodige luxe zijn! Joep 
Onderdelinden is geen onbeken-
de in de Stadsschouwburg Vel-
sen. De in de regio (Cruquius om 
precies te zijn) geboren en geto-
gen kleinkunstenaar was er in ve-
le gedaanten te zien. Nog stude-
rend aan de toneelschool speelde 
hij al in het theater aan de Groe-
neweg in de productie ‘Beste Ma-
tjes’ met Paul de Leeuw. In 1994 
kreeg hij bekendheid bij het gro-
te publiek met zijn rol als Roel in 
de hitserie ‘Seth & Fiona’ van Paul 
de Leeuw, waarin hij de rustige en 

voor zijn moeder verantwoorde-
lijk voelende zoon speelt van Fio-
na (Olga Zuiderhoek). 
Hierna was hij met Plien & Bian-
ca te zien in de kinderserie ‘Zaai’ 
waarin hij Postbode Siemen speel-
de, een van zijn bekendste rollen. 
Vorig seizoen schitterde hij in de 
musical ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ als 
inbreker Gerrit en billenknijpen-
de opa.
Tijdens zijn vorige cabaretshow 
‘Worst’, eveneens te zien in Vel-
sen, was het al huilen van het la-
chen. En ook in zijn nieuwe solo-
programma ‘Nat’ zal het publiek 
het niet droog houden. Joep On-
derdelinden neemt hen opnieuw 
mee in zijn wereld van muzika-
le vondsten, absurde bewegings-
acts, hilarische invallen en poëti-
sche overpeinzingen. De toegang 
bedraagt 20,75 euro, CJP 17,75 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en gar-
derobe. Meer informatie en reser-
veren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Carine Crutzen en 
Huub Stapel in ‘De Kus’
Velsen - Het afgelopen seizoen 
heeft het Velsense publiek kun-
nen genieten van een seizoen 
vol toneelparels. Toneelkanon-
nen als Anne-Wil Blankers, Mark 
Rietman en Ariane Schluter wa-
ren te gast in producties die door 
het publiek werden geprezen en 
zelfs beloond met een nominatie 
voor de Toneel Publieksprijs. Op 
zaterdag 28 mei (20.15 uur) sluit 
een grote kanshebber op de-
ze felbegeerde prijs het toneel-
seizoen in de Stadsschouwburg 
Velsen af. 
Carine Crutzen en Huub Sta-
pel nemen het publiek mee op 
een intrigerende wandeltocht vol 
liefde, verlangen, humor en dra-
matiek. In ‘De Kus’ spelen zij een 
man en een vrouw die elkaar tij-
dens een wandeltocht tegenko-
men.
Huub Stapel tekende voor één 
van de grootste toneelhits van 
de afgelopen jaren: ‘Mannen ko-
men van Mars, Vrouwen van Ve-
nus’. Met de naweeën van dat 

succes nog vers in het geheu-
gen, zette Huub alles opzij voor 
een indrukwekkend volgend to-
neelavontuur. Onder regie van 
toneelschrijver/regisseur Ger 
Thijs werd dat het hartverscheu-
rende, maar óók zeer geestige 
liefdesdrama ‘De Kus’. Het to-
neelstuk ontving na de premiè-
re jubelende recensies en werd 
door het publiek beloond met 
een nominatie voor de Toneel 
Publieksprijs.
‘De Kus’, een aangrijpend, humo-
ristisch en herkenbaar toneelju-
weeltje over twee mensen die el-
kaar onverwacht ontmoeten tij-
dens een wandeling. 
Met ‘De Kus’ ging de lang ge-
koesterde wens van Huub Sta-
pel in vervulling om met Carine 
Crutzen op het toneel te staan. 
Prijs: 26,75 euro, CJP 23,75 euro, 
inclusief pauzedrankje en gar-
derobe. Meer informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.(foto: Piek)

Velsen - Op dinsdag 31 mei 
(20.15 uur) kan het publiek in 
een uitverkochte Stadsschouw-
burg Velsen genieten van een 
compleet nieuwe show van Hans 
Liberg! Voor alle liefhebbers die 
niet bij deze show vol virtuoos 
vleugelvariété aanwezig kunnen 
zijn, is er goed nieuws: Hans Li-
berg komt in het nieuwe seizoen 
terug met de reprise van ‘Ick 
Hans Liberg’. En wel op dinsdag 
29 mei 2012. Kaarten voor de-
ze en andere topvoorstellingen 
in het nieuwe seizoen zijn nu te 
bestellen via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of met het bestel-
formulier uit de theatergids. In 
‘Ick Hans Liberg’ zal hij een tipje 
van de sluier oplichten over zijn 
privéleven. Het wordt in elk geval 
een avond vol bruisende energie, 
grote muzikaliteit en een zeer 
hoog lachgehalte. Al op jonge 
leeftijd kwam deze cabaretier in 
aanraking met muziek. Geïnspi-
reerd door het pianospel van zijn 
grootmoeder stelde de jonge Li-
berg zich maar één doel: piano 
leren spelen. Inmiddels beheerst 
deze muzikale duizendpoot ook 
de gitaar, de banjo, de klarinet 
en de trompet! Een voorstelling 
van Hans Liberg is dan ook een 
duizelingwekkende muzikale be-
levenis. Moeiteloos zet hij zijn 
publiek op het verkeerde been 
met zijn uitvoeringen van klas-
sieke stukken. Kijk niet verbaasd 
op als Britney Spears opeens 
vermengd wordt met Bach! Hans 
Liberg, won in New York al een 
Emmy Award, is Ridder in de Or-
de van de Nederlandse Leeuw - 
de hoogste civiele orde – scoort 
hoge kijk- en waarderingscijfers 
op tv en speelt altijd voor uitver-
kochte zalen. De voorstelling op 
dinsdag 31 mei 2011 is inmid-
dels uitverkocht. De kaartver-
koop voor dezelfde show maar 
dan op dinsdag 29 mei 2012 is 
net van start gegaan. Reserveren 
kan via www.stadsschouwburg-
velsen.nl of met het bestelfor-
mulier uit de nieuwe theatergids. 
Theatergids ontvangen? Vraag 
deze gratis aan via info@stads-
schouwburgvelsen.nl.

Hans Liberg in 
Schouwburg

Freek de Jonge met 
‘Neven’ in Schouwburg
Velsen - Volgens het familiere-
gister heeft Freek de Jonge 14.374 
naamgenoten in Nederland. In 
Velsen heten 47 mensen De Jon-
ge. Of daar bloedverwanten van 
Freek tussen zitten? Niet onmo-
gelijk. Maar theaterbezoekers le-
ren zijn familie zeker kennen als 
zij op vrijdag 3 juni (20.15 uur) 
naar ‘Neven’ in de Stadsschouw-
burg Velsen komen. ‘Neven’ is de 
langverwachte, nieuwe avondvul-
lende conference van Freek de 
Jonge.
Het publiek staat weer een ech-
te Freek de Jonge-conference te 
wachten. Freek de Jonge gaat 
met ‘Neven’ een nieuw cabaret-
pareltje toevoegen aan zijn rij-
ke oeuvre waarvoor hij eerder de 
VSCD Oeuvreprijs in ontvangst 
heeft mogen nemen. ,,Inhoudelijk 
getuigt het hele oeuvre van Freek 
de Jonge van een liefdevol gefor-
muleerd sociaal en maatschappe-
lijk engagement, dat voortdurend 

veel verder reikt dan de waan van 
de dag”, aldus de jury. Tijdens zijn 
‘Ergernissen Top 5’ in ‘De Wereld 
Draait Door’ geeft Jan Mulder ook 
altijd een positief nieuwtje van die 
afgelopen maand. Dit keer viel 
die eer ten deel aan Freek de Jon-
ge: ‘Ik ben naar Freek de Jonge 
geweest. Neven is een schit-te-
ren-de voorstelling. Ouderwets!”, 
was het oordeel van tafelheer 
Jan Mulder. In de splinternieu-
we en avondvullende conference 
‘Neven’ staan Freek’s twee neven 
centraal. De een is geadopteerd, 
de ander is bloedverwant. Toch 
delen ze een opzienbarende ge-
schiedenis met elkaar. Voer voor 
een onderhoudend verhaal, vindt 
ook Freek. Vol opmerkelijke over-
eenkomsten met de tijd van nu. 
Prijs: 26,25 euro, CJP 23,25 euro, 
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Cok van Vuuren)

Buurman & Buurman 
verhuizen naar Velsen
Velsen - Buurman & Buurman 
wisten in een mum van tijd de 
harten van vele kinderen en hun 
ouders te stelen. De twee on-
handige klussers uit de anima-
tieserie van de VPRO-televisie, 
gaan verhuizen en wel naar de 
Stadsschouwburg Velsen! Als 
Buurman & Buurman beslui-
ten te verhuizen moet er natuur-
lijk van alles gebeuren. Meubels 
sjouwen, een nieuwe keuken in-
stalleren, de vloer schuren en 
er mag ook wel een nieuw be-
hangetje aan de muur. Nog even 
de schilderijtjes netjes ophan-
gen, en klaar! Als dat maar goed 
gaat. Op zaterdag 4 juni (14.00 
en 16.15 uur) kan hun lijfspreuk 
‘A JE TO!’ (‘En dat is het’) luid-
keels door iedereen vanaf drie 
jaar meegeroepen worden!
Timmerend, zagend en borend 
maken Buurman en Buurman als 
twee rasechte doe-het-zelvers 
hun huizen onveilig. Als ze een 

gat in het dak willen repareren, 
wordt het gat vaak eerder gro-
ter dan kleiner. Maar geen pro-
bleem is voor Buurman en Buur-
man te groot, want samen be-
denken ze overal een oplossing 
voor. En ze blijven daarbij altijd 
optimistisch: dat is hun kracht. 
Deze van oorsprong Tsjechische 
animatieserie met twee poppen 
werd jarenlang uitgezonden bij 
de VPRO op televisie tijdens het 
programma Villa Achterwerk. Nu 
zijn Buurman en Buurman voor 
het eerst in het theater in een 
spetterende musical te zien. Zul-
len Buurman en Buurman straks 
de zaal afbreken als ze gaan ver-
huizen? Als dat maar goed gaat. 
A JE TO!
Prijs: 16,75 euro, tot en met 12 
jaar 14,75 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Velsen - Vroeger zat Nederland 
om zes uur aan tafel, maar sinds 
‘SpangaS’ op televisie is heeft 
menig gezin de etenstijd moeten 
bijstellen. Hordes kinderen le-
ven mee met de lotgevallen van 
Nassim, Lana Avalanche, Sam-
son en de anderen. Leuk, maar 
live in de Stadsschouwburg Vel-
sen is ‘SpangaS’ nog veel leu-
ker. In het theater schitteren op 
woensdag 8 juni (15.00 en 19.00 
uur) de helden van het school-
plein in een energieke familie-
musical voor iedereen vanaf 9 
jaar. Prijs: 22,75 euro, tot en met 
12 jaar 20,75 euro. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.  

‘SpangaS Live!’ 
in theater
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Inspirerende schilderdag 
Museumboerderij Makkes
Velserbroek - Jan Makkes blijft 
een inspiratie voor velen. Zo 
kwamen zaterdag tien amateur-
kunstenaars naar de Museum-
boerderij van Jan Makkes om 
daar op het terrein zelf aan te 
aquarelleren onder leiding van 
docent Cor van Egmond.
Het was een stralende dag en in 
de tuin was genoeg beschutting 
tegen de wind. De groep kreeg 
veel inspiratie om een onder-
werp te kiezen. Zeker na het be-
zoek aan de kleurrijke expositie 
van Jan Makkes. De eeuwen-
oude boerderij is van binnen en 
van buiten een plaatje. Op het erf 
staan bovendien verschillende 
bijzondere kapelletjes die onder-
werp werden van de aquarellen. 
En ook de tuin is in dit seizoen 

heel mooi. De schilders werden 
door Ellie Makkes goed verwend 
met koffie, thee en soep. Al met 
al is het een heel bijzondere dag 
geworden, waaraan de deelne-
mers bovendien een prachtige 
herinnering in kunstvorm kun-
nen bewaren.
Wie ook eens een kijkje wil ne-
men bij Museumboerderij Jan 
Makkes aan Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek is van harte wel-
kom tijdens de expositie rond 
Hemelvaart en de Pinksterda-
gen, van donderdag 2 juni tot en 
met maandag 13 juni, dagelijks 
geopend van 11.00 tot 18.00 uur. 
De toegang is gratis. Wie buiten 
deze dagen wil langsgaan, kan 
hiervoor een afspraak maken via 
023-5376227.

Beleef de 
IJmond Dag
Regio - Zondag 22 mei orga-
niseert projectbureau IJmond 
Veelzijdig in samenwerking met 
vele toeristische ondernemers 
en organisaties de ‘Beleef de 
IJmond’ dag. Het veelzijdige ka-
rakter van de IJmond komt op 
deze dag extra goed naar vo-
ren door de zeer uiteenlopen-
de activiteiten die worden ge-
organiseerd waaraan u gratis of 
met korting deel kunt nemen. Zo 
kunt u bijvoorbeeld een museum 
bezoeken, deelnemen aan proe-
verijen, kanovaren, familiezwem-
men, skiën of snowboarden, fiet-
sen en wandelen, vliegeren en 
zijn er diverse kinderactiviteiten. 
Het volledige programma van 
de Beleef de IJmond dag is van-
af nu te downloaden via de web-
site. De regio IJmond bestaat uit 
IJmuiden aan Zee, Velsen, Wijk 
aan Zee, Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en de diverse tussenlig-
gende plaatsen en ligt in het hart 
van Noord-Holland. De IJmond 
vormt zo de perfecte uitvalbasis 
voor een kort of lang verblijf. Er 
zijn heerlijke stranden, prachti-
ge duin- en recreatiegebieden, 
kastelen en musea en charman-
te dorpen en stadjes.  Er is een 
uitgebreid fietsnetwerk en ook 
een dagje strand of een duin-
wandeling behoren tot de ve-
le mogelijkheden. In deze veel-
zijdige regio kunt u lekker ac-
tief zijn of juist rustig relaxen, er 
is voor iedereen wel iets leuks en 
unieks te doen. Ga daarom op 22 
mei naar de Beleef de IJmond 
dag en ontdek de veelzijdige re-
gio IJmond. Op www.toerisme-
ijmond.nl doet u diverse idee-
en op voor een heerlijk dagje 
of weekje in de IJmond. Tevens 
treft u hier diverse voordeelbon-
nen aan die u kunt inleveren bij 
de ondernemers en organisa-
ties in de IJmond. De Beleef de 
IJmond Dag is een initiatief van 
IJmond Veelzijdig. IJmond Veel-
zijdig is een samenwerkingsver-
band tussen de gemeenten Uit-
geest, Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen, de Provincie, de Kamer 
van Koophandel, de Federatie 
IJmond en Tata Steel IJmuiden. 
Gezamenlijk zetten de partners 
in op het versterken van de regi-
onale economie. 

IJmuiden - De politie kreeg 
maandagavond even na 18.00 uur 
een melding van een inbraak in 
een woning in de Lange Nieuw-
straat. Het bleek te gaan om de 
sloopwoningen in die straat. In 
een aantal woningen waren ko-
peren leidingen gestolen. Een 
getuige had een harde klap ge-
hoord en de politie gealarmeerd. 
De daders waren inmiddels ver-
trokken. De politie is op zoek 
naar de koperdieven en verzoekt 
getuigen die de politie informatie 
kunnen verstrekken, contact op 
te nemen met het politiebureau 
in Velsen via 0900-8844.

Koperdieven

Vragen aan raad van LGV
IJmuiden – De fractie van LGV 
heeft aan de raad een aantal 
schriftelijke vragen gesteld. 
Dit naar aanleiding van het ver-
lies van draagvlak voor de bouw 
van een koopgoor, door het af-
haken van de winkeliers. Vol-
gens LGV is het zinloos een der-
gelijke koopgoot te ontwikke-
len voor de Velsense winkeliers 
en de fractie vraagt zich af, wel-
ke ondernemer zich levend laat 
begraven in een koopgoot. Nog 
afgezien van de overlast die de 

bouw geeft in het kader van de 
bereikbaarheid. Ook heeft LGV 
twijfels of het technisch haal-
baar is, omdat er graafwerk-
zaamheden moeten worden ver-
richt. 
Verder wil LGV van de raad we-
ten of de gemeente Velsen, in 
samenwerking met Multi Vast-
goed, maatregelen gaat nemen 
om de winkeliers te compense-
ren voor de jarenlange overlast 
die de aanleg van een koopgoot 
geeft.

Nieuwe huisstijl 
Technisch College
IJmuiden – Het Vakcollege van 
het Technisch College Velsen 
heeft een restyle ondergaan. Er 
is een nieuwe vlag en banier, ook 
is er een nieuw bord opgehan-
gen. Dit in het bijzijn van wet-
houder Annette Baerveldt, Jaap 
Zijlstra, directeur van Post Staal-
bouw uit Velsen-Noord en Ruud 
Porck, directeur van het colle-
ge. Zo’n 75 leerlingen van de on-

derbouw kregen van een speci-
aal team een T-shirt en een pet-
je overhandigd. De leerlingen 
konden zelf ook in de restyle. 
Een styliste stond klaar om hun 
kapsel onder handen te nemen. 
Daar werd aanvankelijk wat aar-
zelend op gereageerd, maar al 
snel stond er een rij wachtende, 
die zich een snelle coupe met gel 
liet aanmeten.

Stork Technical Services 
neemt RBG Group over
Velsen-Noord - Stork Technical 
Services (STS) en Arle kondig-
den de overname aan van RBG 
Limited, de Britse leverancier van 
inspectie-, onderzoek- en repa-
ratiediensten voor de wereldwij-
de energie-industrie. 
RBG Limited, met een jaaromzet 
van ruim (tt) 300 miljoen in 2010, 
is overgenomen als een strategi-
sche aanvulling op Stork Tech-
nical Services Holding B.V., een 
toonaangevend op kennis geba-
seerd Asset Integrity Manage-
ment-bedrijf met een jaarom-
zet van ruim 1 miljard euro. De 
overname betreft alle primaire 
activiteiten van RBG in het Ver-
enigd Koninkrijk, de rest van Eu-
ropa, Noord- en Zuid-Ameri-
ka, het gebied rond de Kaspi-
sche Zee en het Midden-Oos-
ten. De 4.500 medewerkers gaan 
ook over. Door de integratie van 
de portefeuille van RBG, die on-
der andere complexe ondersteu-

nende diensten bevat als de ont-
manteling van olieplatforms, fa-
bric maintenance, inspectie-
diensten en accessoplossin-
gen, kan Stork Technical Servi-
ces als vertrouwde partner haar 
klanten nu nog meer experti-
se en keuze bieden. ,,De over-
name van RBG is een geweldige 
mijlpaal in de groeistrategie van 
de groep”, aldus Sjoerd Volle-
bregt, CEO van Stork B.V. ,,Onder 
het leiderschap van Doug Mei-
kle heeft Stork Technical Ser-
vices een stevige basis opge-
bouwd om de groei van Stork 
Technical Services in belangrij-
ke markten te versnellen. Bin-
nen Stork blijven we het succes-
verhaal van Stork Technical Ser-
vices stimuleren en ondersteu-
nen. Daarbij houden we de his-
torische waarden waarop dit be-
drijf is gebouwd, steeds levend.” 
http://www.storktechnicalservi-
ces.com/nl/sts-home.html

Kunstwerken Vellesan 
tussen Hema worsten
IJmuiden - Leerlingen van het Vel-
lesan College hebben hun kunst-
werken in de etalage van Hema 
IJmuiden hangen. Al eerder was 
dat het geval, maar nu vertelde de 
bedrijfsleidster dat het van de He-
ma directie niet meer mocht. Maar 
deze bedrijfsleidster is eigenwijs 
en vindt het elk jaar zo leuk dat ze 
toch twee weken gekregen heb-
ben. Het onderwerp is kunst en 
vliegwerk en de leerling moet zijn 
of haar vliegsensatie verbeelden.
Na een lessenreeks rondom het 
thema moesten de deelnemers 
aan het examen meerdere sfeer-
beelden en schetsen maken. Ver-
volgens kregen ze in de week 
van Goede Vrijdag vijftien lesuren 
de tijd om hun eigen vliegsensa-
tie te verbeelden in een tekening 
of schilderij. In die korte perio-
de moesten ze een origineel idee 
uitdenken, een eindschets maken, 
hun ontwerp uitvoeren en hun ei-
gen werkstuk en dat van een klas-
genoot analyseren. ,,Met zo’n gro-
te opdracht is een schilder zo een 
halfjaar bezig. Maar in plaats van 
dat de leerlingen aan een klein 
schilderijtje begonnen, gebruikten 
ze indrukwekkend grote schilders-
doeken’’, zegt tekendocente Pauli-
ne Dekker. ,,Andere tekendocen-

ten waarschuwden direct dat het 
een enorme uitdaging was om in 
zo weinig tijd zulke monumenta-
le werken te maken. Maar ze gin-
gen heel volwassen en gefocust te 
werk. Op sommige momenten kre-
gen ze zelfs mentale steun van me-
deleerlingen die kwamen kijken. 
Dan zaten er zo maar zesentwintig 
mensen in de tekenzolder. in plaats 
van zestien. Uiteindelijk was alles 
op tijd af en de resultaten mogen 
er zeker zijn’’, aldus de trotse le-
rares. De leerlingen hebben voor-
zichtig hun meesterwerken vanaf 
de tekenzolder door het hoofdge-
bouw naar beneden getild voor de 
expositie. Zo zijn ze van het begin 
tot het einde zelf verantwoordelijk 
geweest voor hun werk.’’
Elk schooljaar scoren de leerlingen 
van het Vellesan behoorlijk ho-
ge examencijfers tekenen in ver-
gelijking met andere scholen. ..We 
zijn dan ook niet voor niets hof-
leverancier voor de kunstacade-
mies’’, meldt Pauline Dekker. ,,Dat 
je voor die vervolgopleiding mini-
maal havo-niveau nodig hebt, is 
vooral voor de kunstacademies zelf 
een groot verlies. Want in de mavo 
4 zitten echte tekentalenten die het 
misschien nog weleens ver kunnen 
gaan schoppen.’’
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Nacompetitie
Stormvogels 
IJmuiden - Voor velen loopt het 
voetbalseizoen op zijn eind, of is 
al afgelopen. Bij IJVV Stormvogels 
is dat anders. Zo speelt het eer-
ste van de zondag in de nacom-
petitie om een plek in de Hoofd-
klasse te bemachtigen. In de eer-
ste ronde moet een tweestrijd uit-
gevochten worden met de 3e pe-
riode winnaar van de 1e klas-
se B, te weten Excelsior’20. Het 
eerste duel is op zondag 22 mei 
op sportpark zeewijk, aanvang 
14.30 uur. De return een week la-
ter bij Excelsior’20 in Schiedam. 
Wie zich over twee wedstrijden 
de winnaar mag noemen speelt 
vervolgens tegen een volgen-
de tegenstander op donderdag 
2 (Hemelvaartsdag) en zondag 
5 juni. De winnaar daarvan mag 
zich Hoofdklasser gaan noemen! 
Naast deze, ongetwijfeld span-
nende, wedstrijden in de nacom-
petitie sluit Stormvogels voor de 
eigen jeugd af met een specta-
culaire Zeskamp op zaterdag 28 
mei (middag). Een geweldig leu-
ke serie van activiteiten waarmee 
de jeugd zich opperbest zal ver-
maken. Jeugdleden kunnen zich 
nog aanmelden via de inschrijf-
formulieren in de kantine of via 
de website Stormvogels.nl. En in 
verband met een mogelijke ver-
volg van de nacompetitie van het 
eerste op 2 en 5 juni is het traditi-
onele (voor de vijfde keer al weer) 
open 7 tegen 7 toernooi bij de 
IJVV Stormvogels gepland op za-
terdag 4 juni. Teams kunnen zich 
ook hiervoor nog aanmelden via 
ene formulier verkrijgbaar in on-
ze kantine of te downloaden via 
de website www.stormvogels.nl 
Vorig jaar streden maar liefst 34 
teams voor de traditionele eer in 
verschillende poules en werden 
na afloop getrakteerd op live mu-
ziek een heerlijk BBQ en de no-
dige andere versnaperingen. Het 
belooft andermaal een mooi hap-
pening te worden met dezelfde 
ingrediënten en een live optre-
den van de dames van Stijl Ach-
terover,  en daarmee een prachti-
ge afsluiting van het seizoen (be-
houdens een hopelijk optreden 
van zondag één nog op 5 juni) bij 
IJVV Stormvogels. De vereniging 
die van het begin tot het eind van 
het seizoen bruist van de activi-
teiten en energie. Bijna 100 jaar 
en springlevend! Kom gerust 
eens kijken bij deze activiteiten. 

Via deze weg wil ik graag de-
gene die mijn fiets heeft gesto-
len, vriendelijk verzoeken de-
ze terug te brengen. Of men-
sen die mijn fiets hebben zien 
staan contact met mij op te 
nemen.
In de nacht van vrijdag op za-
terdag 13 en 14 mei, of in de 
vroege ochtend van zaterdag 
14 mei, is mijn fiets, een zwar-
te transporter/cargo fiets met 
twee kinderzitjes, rieten mand 
en extra grote fietstassen weg-
genomen bij mij voor de deur 
(Snelliusstraat). Wellicht is er 
iemand met zijn benevelde 
hoofd het zat geworden te lo-
pen en dacht ha een fiets, die 
nemen we even mee. Ik ben 

totaal afhankelijk van mijn 
fiets, daar ik geen rijbewijs 
heb, en elke dag mijn kinderen 
naar de opvang/school moet 
brengen en zelf moet werken. 
Het zou ook zo kunnen zijn dat 
iemand die in oud ijzer han-
delt mijn fiets heeft meegeno-
men, de fiets staat altijd voor 
de deur, ik geef toe uit gemak-
zucht. Maar dat geeft niemand 
een geldige reden deze mee te 
nemen. Mocht degene de fiets 
terug willen brengen, maar mij 
niet onder ogen durft te ko-
men, zet hem dan aub op de-
zelfde plek terug.

Ilse Baardman, IJmuiden

Ingezonden brief

KVSA langer koninklijk
IJmuiden - Maritieme dienst-
verlener KVSA mag de K in zijn 
naam nog zeker 25 jaar laten 
staan. Koningin Beatrix heeft 
het predicaat ‘koninklijk’, dat 
het IJmuidense bedrijf al sinds 
1976 draagt, met een kwart 
eeuw verlengd. Burgemees-
ter Franc Weerwind van Vel-
sen heeft de officiële stukken 
op woensdag 11 mei plechtig 
overhandigd aan de directie en 
het stichtingsbestuur van het 
IJmuidense bedrijf.
Dat gebeurde op een receptie, 
die speciaal voor deze heuge-
lijke gebeurtenis werd gehou-
den. ,,We zijn erg trots dat de 
Koningin het predicaat heeft 
bestendigd”, liet een stralen-
de directeur Frans Baud weten. 
,,Ondernemingen mogen zich 
uitsluitend ‘koninklijk’ noemen 
als de vorstin er van overtuigd 
is dat alles prima in orde is. 
De bestendiging beschouw ik 
daarom als een kwaliteitskeur-
merk en een groot compliment 
aan al onze medewerkers.”
Koninklijke Verenigde 
Scheepsagenturen van Hal-
verhout & Zwart en Zurmühlen 
B.V. werd opgericht in 1876. 
KVSA bestaat dus al 135 jaar, 
waarvan het bedrijf de laatste 
35 jaar het predicaat ‘konink-
lijk’ voert. Dat dit prestigieuze 
predicaat is verkregen en nu 
weer wordt bestendigd, bete-

kent dat KVSA tot de top van 
de Nederlandse maritieme sec-
tor behoort. Verder wil het zeg-
gen dat de directie en de be-
drijfsvoering van onbespro-
ken gedrag zijn en dat KVSA 
zich onderscheidt als een so-
lide bedrijf dat zich goed aan 
de regels houdt. Het IJmuiden-
se scheepsagentschap heeft 
een staat van dienst die ver 
terugvoert en is tegelijkertijd 
een dynamisch en modern be-
drijf. Zo heeft KVSA in janua-
ri het uitzendbureau Covenu 
opgezet en heeft het bedrijf in 
april een meerderheidsbelang 
in SeaMar Services in Den Hel-
der verworven. Daarnaast heeft 
KVSA onlangs samen met Zee-
haven IJmuiden er voor ge-
zorgd dat grotere cruisesche-
pen naar IJmuiden kunnen ko-
men. Dit is mogelijk gemaakt 
door het uitbaggeren van de 
monding van de IJmondhaven. 
Deze operatie heeft direct zijn 
vruchten afgeworpen. Op de-
zelfde dag dat het predicaat 
koninklijk voor KVSA werd be-
stendigd, maakte cruisemaat-
schappij MSC bekend dat er in 
de IJmondhaven acht extra af-
vaarten van grote cruisesche-
pen komen. Reden voor KVSA 
om te overwegen om voor de-
ze groeimarkt een extra termi-
nal te bouwen. (foto: Ko van 
Leeuwen)

DKV Jeugdwedstrijden
IJmuiden - Een goed weekein-
de voor de jeugd van DKV, want 
alle teams wonnen. Als eerste de 
E2, dat tegen ZKC speelde. DKV 
had veel kansen, maar scoorde 
niet. Aan het einde van de eer-
ste helft wist Sverre te scoren 
na een mooie bal van Michelle. 
In de tweede helft scoorde No-
ah een mooie doorloopbal en als 
laatste scoorde Thijs van afstand 
de 0-3. Een goede wedstrijd, vol-
gens de coaches.
De D1 is kampioen geworden. 
Een hele goede prestatie!!
Argus werd met maar liefst 5-19 
verslagen. Aanstaande zater-
dag moet de D1 tegen Zaan-
dam Zuid. Na deze wedstrijd 
zal het feestje losbarsten. De C2 
trad aan tegen Helios. De vorige 
keer werd er met 13-0 gewon-
nen, maar dit keer was het niet 
zo gemakkelijk. DKV kwam met 

0-3 voor, door onder andere een 
schot van Matthijs, maar  Helios 
kwam terug tot 2-4. Door goed 
aanvalsspel en prima verdedi-
gend werk won DKV met 2-6. Er 
is volop kans op het kampioen-
schap!!
De C1 heeft met 14-0 gewon-
nen van hekkensluiter Swift. De 
A1 moest naar Andijk om tegen 
Asonia te spelen. De A1 is in de 
race voor het kampioenschap. 
Eerst maar eens winnen. En dat 
deden ze. Ondanks de harde 
wind speelde de A1 sterk. Door 
goed uit te verdedigen werden 
veel kansen gecreëerd. Het eer-
ste doelpunt was een doorloop-
bal van Patrick. Met rust stond 
het 2-6. Na rust werd deze voor-
sprong uitgebreid na onder an-
dere een mooie wegtrekbal van 
Annemieke en een vrije bal van 
Roland. 

Forumavond Telstar
Velsen-Zuid - Supporters 
Vereniging Telstar organiseert 
weer een forumavond. In sa-
menspraak met SC Telstar wor-
den het afgelopen seizoen, het 
komende seizoen en de nieu-
we plannen aan de suppor-
ters, media en alle andere ge-
interesseerden gepresenteerd. 
Er is hierbij ruimte is voor het 
stellen van vragen, het delen 
van ideeën en het voeren van 
discussie. Naast leden van het 
management en de technische 
staf van Telstar, schuift oud-
Telstarspeler Arjan de Zeeuw 
aan om zijn visie op Telstar te 
delen. Leo Driessen zal de rol 
van panelleider op zich nemen.
Natuurlijk heeft Supporters 
Vereniging Telstar zelf ook 
plannen voor het komende 
seizoen. Zo wordt gedurende 

de zomerstop het supporters 
home gerenoveerd. In de aan-
loop naar de verbouwing toe 
hebben er al vele supporters 
actief meegedacht over het 
nieuwe supporters home. 
De huidige verbouwingsplan-
nen en nieuwe plattegrond 
worden op deze forumavond 
gepresenteerd met de open 
uitnodiging aan supporters, 
sponsoren en belangstellen-
den om ook deel uit te gaan 
maken van dit gezamenlijke 
project.
Kortom, het zal een interessan-
te avond worden vol nieuwe 
plannen voor het nieuwe sei-
zoen waarover we graag in ge-
sprek gaan en nodigen ieder-
een dan ook uit om te komen 
op 24 mei 2011, Tata Steel Sta-
dion, aanvang 19.30 uur.

Er wordt weer getrouwd 
op Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - De primeur was 
woensdag voor Cengiz en Sinem 
Caglar uit Zaandam, ze zijn het 
eerste bruidspaar van het nieu-
we Beeckestijn. 
Saskia van Keken trad op als 
ambtenaar van de burgerlijke 

stand, geassisteerd door Dol-
ly Freriks. Donderdag 26 mei 
wordt de buitenplaats officieel 
heropend, op zondag 29 mei tij-
dens de Dag van het Park is er 
open huis voor de inwoners van 
Velsen.

Velsen-Zuid - De politie kreeg 
in de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag om-
streeks 04.30 uur een melding 
van een aanrijding met letsel op 
de A9. De auto van een 31-jarige 
Alkmaarse raakte door onbeken-
de oorzaak in een slip en is te-
gen de vangrail tot stilstand ge-
komen. De vrouw is met onbe-
kend letsel naar een ziekenhuis 
vervoerd. 

Auto tegen 
vangrail



pagina 0 00 maand 2011

VSV F3 - Twee meiden en zeven jongens van VSV F3 zijn dit jaar kampioen geworden! 
Het was niet altijd even makkelijk en hebben keihard moeten strijden om de beker die 
zij met recht hebben verdiend. Profi ciat! 

FC Velsenoord E1 - De E1 van FC Velsenoord is voor de tweede keer voorjaarskam-
pioen geworden. De laatste wedstrijd werd tegen SVA E4 gespeeld en werd gewon-
nen met 5-2. Er volgde een knallend kampioensfeestje met champagne, confetti, bloe-
men en de beker!

IJmuiden B1 - IJmuiden B1, onder leiding van Eric Brouwer en Simon de Hoog, zijn op 
afstand kampioen geworden van de 2e klasse in de voorjaarscompetitie.

IJmuiden C1 - Jeffrey van der Steen, Kelly Meijboom en keeperstrainer Maurice van 
Lieshout hebben van de 14 jongens van de C1 een hecht team gemaakt waardoor deze 
jongens in de najaarscompetitie op karakter kampioen zijn geworden in de 2e klasse.
 

IJmuiden E1 - IJmuiden E1 is na de winterstop door middel van een goede eindspurt 
toch nog makkelijk kampioen geworden in de 2e klasse. Frans Zeilmaker junior heeft 
weer een kampioenselftal afgeleverd.

Stormvogels E1 - Na een zware competitieronde kwam vrijdag de 13de mei de be-
loning: het kampioenschap. Het feestje vond op uitnodiging van Italiaans restaurant 
Mona Lisa daar plaats. Nou dat hebben ze geweten, met tien keer een pizza Margari-
ta en een hoop herrie. Na het eten was de uitreiking van de bekers zodat de dame en 
de jongens hun prijzenkast kunnen opvullen.

Kampioenen in VelsenKampioenen in Velsen
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Mtoto, een bijzonder 
kindercentrum
De naam van kindercentrum 
Mtoto betekent ‘kind’ in het 
Swahili. Mtoto is een bijzon-
der kindercentrum: er wor-
den kinderen opgevangen 
van ouders die bij het NOVA-
college een inburgeringcur-
sus of taalcursus volgen.
 
Vanuit SWV zorgen we voor 
een veilige en gezellige ruim-
te, en voor deskundige leid-
sters. De leeftijd van de kinde-
ren bij Mtoto loopt van zes we-
ken tot vier jaar. De groepen 
bestaan uit ongeveer 12 kinde-
ren. Bij de jongste kinderen ligt 

de nadruk op de verzorging, bij 
de oudere kinderen op spelen 
en ontwikkelen! Mtoto is  een 
heel bijzondere ontmoetings-
plek voor ouders en kinderen 
uit veel verschillende culturen. 
Er zijn al mooie vriendschappen 
tussen kinderen en tussen ou-
ders ontstaan! Hoe jong de kin-
deren ook zijn, de leidsters wer-
ken met hen al systematisch 
aan de taalontwikkeling. Spe-
lenderwijs wordt de taalontwik-
keling gestimuleerd. De leid-
sters van Mtoto hebben daar-
voor een speciale opleiding ge-
volgd. Er wordt (met de kinde-

ren vanaf twee jaar) met the-
ma’s gewerkt.
Het laatste thema bij Mtoto was: 
de baby! De kinderen namen al-
lemaal babyfoto’s mee. Er werd 
elke dag over baby’s voorgele-
zen, nagespeeld, gezongen en 
geknutseld. De ouders deden 
ook mee: de leidsters gaven 
materiaal mee naar huis om sa-
men met hun kind thuis woord-
jes en liedjes te oefenen.
Als afsluiting heeft één van de 
moeders haar baby op de groep 
in bad gedaan. Dat vonden de 
kinderen natuurlijk erg interes-
sant!

De Brulboei - Buurthuis De 
Brulboei organiseert woens-
dag 25 mei een wokshop Bui-
ten schilderen. Deze workshop 
wordt gehouden aan de loswal 
met uitzicht op de hoogovens. De 
uitdaging is om de fabriek, die er 
grauw en grijs uitziet, vanuit een 
ander perspectief te bekijken. U 
gebruikt uw fantasie om er een 
kleurig geheel van te maken, dan 
ziet alles er opeens veel vrolijker 
uit! Het maakt hierbij niet uit met 
welke verfsoort u schildert. De 
workshop van 10.00 tot 15.00 uur 
is inclusief een lunch van 12.00 
tot 13.00 uur en exclusief mate-
riaal. Kosten 25,00 euro. Aanwe-
zig in De Brulboei rond half tien 
voor een kopje koffie. U neemt 
zelf een stoel mee en eventueel 
een ezel. Meer weten? Bel 0255-
510652 en zie ook www.buurt-
huisdebrulboei.nl.

Workshop 
Buiten 
schilderen

De Mel - Vanaf maandag 6 juni 
t/m donderdag 9 juni aanstaande 
zal in Velsen Noord de jaarlijkse 
Avondvierdaagse gelopen wor-
den. De organisatie hoopt dat in 
2011 het aantal deelnemers van 
135 in 2010 zal worden geëve-
naard of worden overtroffen. Er 
zijn door de werkgroep 4 interes-
sante routes voor de 5 en 10 kilo-
meter uitgestippeld in de directe 
omgeving van Velsen Noord. Op 
de laatste avond worden de deel-
nemers op feestelijke en muzika-
le wijze op de laatste kilometer 
ondersteund door het tamboer 
en trompetterkorps ‘de Zwervers’. 
De inschrijving geschiedt voor de 
leerlingen van de Triangel op hun 
school, terwijl de overige deel-
nemers zich in kunnen schrijven 
bij de Mel. Ook de schoolkinde-
ren kunnen zich opgeven bij de 
Mel. Dit kan iedere werkdag van-
af 16 mei vanaf  9 uur tot 17.30 
uur in de Mel. Uiterlijk maan-
dag 6 juni (tot 17.30 uur). De kos-
ten zijn 4 euro. Een consumptie 
kaart voor alle 4 de avonden kost 
1 euro 50.Hiervoor krijgt men een 
drankje en versnapering tijdens 
de wandeltochten.

Vierdaagse
Velsen-Noord

De Dwarsligger - Maandag 
13 juni kunt u bij Buurtcentrum 
de Dwarsligger verse sushi ma-
ken. Tijdens deze workshop wor-
den er onder het genot van een 
kopje Japanse groene thee 5 
verschillende soorten sushi ge-
maakt die u gelijk kunt opeten of 
mee naar huis kunt nemen. De 
workshop duurt van 17.00 uur 
tot 20.00 uur en kost 20 euro per 
persoon. U dient zelf een scherp 
mes, een schone theedoek en 
evt. een bakje mee te nemen. Er 
is slechts plaats voor 8 perso-
nen dus reserveer uiterlijk 6 ju-
ni bij het buurtcentrum met een 
inschrijfformulier, verkrijgbaar bij 
Hans Akkerman. Meer weten? 
Bel 0255-512725.

Sushi maken

Nationale Straatspeeldag 2011
De Spil - Op woensdag 1 juni 
tussen 14.00 en 17.00 uur is het 
weer groot feest in de Abelen-
straat in IJmuiden. Vanuit Buurt-
centrum de Spil zetten we de 
straat af en plaatsen hier alle-
maal leuke spellen voor kinderen 
tussen de 4 en 12 jaar. Hiermee 
vragen we de aandacht voor de 
onveilige verkeerssituaties. De 
kaartjes zijn tijdens de speel-
dag te koop in de Abelenstraat 
voor 2,50 euro. Dit is inclusief 
een snoepje en een grabbel uit 
de grabbelton. We zien jou, sa-
men met al je vriendjes en vrien-
dinnetjes, graag op 1 juni! Voor 
meer informatie: 0255-510186.

Velserbroek - Op woensdag 1 
juni (op dezelfde dag) vindt ook 
in Velserbroek een Straatspeel-
dag plaats op de Johanna Wes-

De Dwarsligger - Zaterdag 21 
mei organiseert DateWel een 
Crazy Singles Bingo Dance Party 
in Buurtcentrum de Dwarsligger 
Planetenweg 338 in IJmuiden 
van 20.00 uur tot 24.00 uur, en-
tree: 5 euro. Ben jij alleen en tus-
sen de 25 en 55 jaar en wil je in 
contact komen met andere sin-
gles en een avond lekker swin-
gen en kletsen ga dan naar de-
ze party. DJ Danny draait deze 
avond muziek van nu en gouwe 
ouwe hits, tevens zal er eenma-
lig een crazy bingo spelletje ge-
speeld worden dat mensen op 
een grappige manier met elkaar 
in contact brengt. DateWel is een 
onderdeel van Stichting Welzijn 
Velsen die zich in gaat zetten om 
activiteiten te organiseren voor 
singles. De aftrap is deze Dance 
Party maar in de toekomst zul-
len er ook andere activiteiten zo-
als bijvoorbeeld een strandwan-
deling met picknick en een di-
ner georganiseerd worden. De 
organisatie kan nog enthousias-
te vrijwilligers gebruiken die mee 
willen denken. Voor informa-
tie over de party of vrijwilligers-
werk: nurcanarslan@welzijnvel-
sen.nl, yvonneroozekrans@wel-
zijnvelsen.nl of Lydia@demel.nl 
telefoon:06-51191427.

DateWel Single 
Dance Party

terdijkstraat. Dit betreft een ini-
tiatief van Buurtbewoners die, 
tezamen met Buurtsport van de 
Stichting Welzijn Velsen, voor de 
vijfde achtereenvolgende keer 
dit feest organiseren voor heel 
Velserbroek. Wegens groot suc-
ces staan daar weer een zeep-
helling en een 8-meters hoge 
Kop van Jut klaar. Ook kan men 
tal van andere spelletjes en ac-
tiviteiten doen zoals blikgooien, 
koekhappen, boogschieten, ke-
gelschieten, sjoelen en nog veel 
meer. Bij aankomst is een strip-
penkaart verkrijgbaar die recht 
geeft op o.a. limonade, poffertjes 
en een suikerspin.
De start is om 14.00 uur en het 
duurt tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie: Tineke Rendering, 
tel. 5385729 of Ad Otten 06-
11883720.

Samenspraak - Samen-
Spraak Velsen helpt andersta-
ligen die een inburgeringstra-
ject volgen met de Nederland-
se taal, ondersteund door het 
Nova College. Momenteel is er 
een wachtlijst van anderstali-
gen die heel gekoppeld willen 
worden aan vrijwillige taalcoa-
ches. Iets voor u? E-mail naar 
nurcanarslan@welzijnvelsen.
nl of bel De Spil: 0255760760, 
Nurcan Arslan.

Taalcoaches
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Gesprekken met 
wijkplatforms afgerond
Sinds november vorig jaar is de ge-
meente Velsen in gesprek met de 
wijkplatforms in Velsen. In drie open 
en constructieve gesprekken is we-
derzijds inzicht gegeven in elkaars 
verwachtingen. Op grond van deze 
gesprekken heeft het college een 
brief opgesteld die aan de voorzit-
ters is gestuurd en dinsdag 17 mei 
2011 aan hen is toegelicht.

In 2009 en 2010 heeft de gemeenteraad 
zowel voor burgerparticipatie als voor 
wijkgerichte dienstverlening nieuwe 
kaders voor beleid gemaakt. Dit actuele 
beleid is tijdens voornoemde gesprek-
ken doorgenomen en verduidelijkt.      

De gemeente ziet de wijkplatforms als 
één van de deelnemers bij zowel bur-
gerparticipatie als bij wijkgerichte 
dienstverlening. De ervaring, kennis, 
creativiteit en ideeën vanuit de wijk zijn 
een toegevoegde waarde. 
Om dienstverlening wijkgericht zo ef-
fectief mogelijk te laten zijn, zijn wijk-
teams opgezet. Hierin werken professi-
onele partijen samen op het gebied van 
schoon, heel, sociaal en veilig Velsen. 
Dit zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, 
wijkbeheer, politie en de stichting Wel-
zijn Velsen. De wijkplatforms kunnen in 
dit wijkteam hun ideeën en ervaringen 

onder de aandacht brengen en bespre-
ken met deze professionele partners. 
Naast deze exclusieve burgervertegen-
woordiging in de wijkteams hebben de 
wijkplatforms een adviserende rol rich-
ting college en gemeenteraad en wor-
den zij betrokken bij diverse participa-
tieprocessen. Anderzijds wordt ook van 
hen een actieve rol verwacht om onge-
vraagd advies te geven. De gemeente 
zal hier serieus mee omgaan en aan de 
wijkplatforms laten weten wat zij hier-
mee gedaan heeft. Echter, naast wijk-
platforms zijn er ook steeds meer an-
dere maatschappelijke organisaties en 
groepen die opkomen voor belangen in 
de wijk. Sociale media en een burger-
panel hebben hun intrede gedaan. De 
gemeente wil hier nu en in de toekomst 
rekening mee houden. 

Het  college betreurt dat gedurende dit 
proces zowel het wijkplatform Velser-
broek als het wijkplatform Santpoort-
Zuid de keuze gemaakt hebben niet 
langer als wijkplatform te functione-
ren. Juist omdat ook in andere wijken 
blijkt dat er ruime mogelijkheden zijn 
voor zowel advisering als meepraten en 
meedoen door de wijkplatforms. 

Zie voor de brief aan de wijkplatforms 
ook www.velsen.nl.

Prinses Máxima bezoekt 
Wijzer in geldzaken Parade
Burgemeester Franc Weerwind heeft 
woensdagochtend 18 mei Hare Ko-
ninklijke Hoogheid Prinses Máxima 
ontvangen in de Bibliotheek Velsen. 
Prinses Máxima bezocht daar de 
Wijzer in geldzaken Parade.

Tijdens het bezoek van de Prinses speel-
de groep 8 van basisschool De Ark uit 
Velserbroek het spel Fix je Risk. Dit is 
een spel waarin kinderen spelenderwijs 
ontdekken wat het idee is achter een 

verzekering en hoe verzekeren eigenlijk 
werkt. De gemeente Velsen en het Ver-
bond van verzekeraars, de ontwikkelaar 
van dit spel, rollen dit spel gezamenlijk 
uit over alle basisscholen binnen de ge-
meente.

De tentoonstelling staat tot 6 juni in Bi-
bliotheek Velsen en gaat de komende 
maanden achtereenvolgens naar Maas-
tricht, Amsterdam, Apeldoorn en Eind-
hoven. Foto: Reinder Weidijk

Velsen klaar voor 2025
Op maandag 16 mei is het traject Vi-
sie op Velsen 2025 officieel afgerond in 
het Tata Steel Congrescentrum. Burger-
meester Franc Weerwind bedankte in 
zijn opening alle ondernemers, onder-
wijsinstellingen, burgers, ruim 600 kin-
deren van de basisschool en de gemeen-
teraadsleden voor hun bijdrage aan de 
ontwikkeling van de gekozen visie: Ken-
nisrijk werken in Velsen.

De bijeenkomst stond in het teken van de 
afsluiting van een interactief visievormend 
traject. Directeur KVSA Frans Baud, rector 
Ruud Porck van het Technisch College Vel-
sen en Stadsschouwburgdirecteur Jacob 
Bron gaven om uiteenlopende redenen aan 
deze visie te omarmen. De heer Baud van-
wege het voortbouwen op sterke economi-
sche pijlers als de haven- en staalindustrie 
en het toerisme. De heer Porck is enthou-
siast over de impulsen voor educatie en de 
kennisindustrie. En de heer Bron ziet kansen 
voor een breed en gevarieerd cultureel aan-

bod, ook voor nieuwe inwoners. Tegelijker-
tijd was de bijeenkomst het ook het startsein 
voor het werken aan de realisatie van deze 
visie. Burgermeester Weerwind verwoordde 

het aldus: ‘We sluiten vanavond een boeiend 
en creatief proces af. Misschien denkt u, we 
zijn klaar! Dat klopt in zekere zin ook. Maar 
eigenlijk begint het pas. Nu gaan we de visie 

waarmaken. Wij zijn er klaar voor.’ 
Op www.velsen.nl staat een uitgave van het 
boekje Kennisrijk werken in Velsen. (foto: Jo-
han van de Wijngaart en Koeweiden Postma)
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Opnieuw predicaat 
‘Koninklijk’ voor KVSA
De Koninklijke Vereniging Scheeps-
Agenturen van Halverhout & Zwart 
en Zurmühlen (KVSA)  mag zich op-
nieuw voor een periode van 25 jaar 
‘Koninklijk’ noemen. Namens Hare 
Majesteit de Koningin reikte burge-
meester Franc Weerwind het predi-
caat uit.

Het predicaat moest eerst ondertekend 
worden voordat het kracht werd. Op de 
foto doen dat de heer F.E.K. Baud, alge-
meen directeur, en de heer mr. W.L.A. ba-
ron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter 
Stichtingsbestuur.

Het bedrijf is vanaf de opening van het 
Amsterdam-Noordzeekanaal in 1876 ge-
vestigd in IJmuiden. Iedere dag is er bij 
de ingang van het Noordzeekanaal druk 

scheepvaartverkeer van en naar de aan-
liggende havens. KVSA registreert al de-
ze en aanverwante activiteiten nauwgezet 
en 24 uur per dag.
Het draait allemaal om communicatie 
en maritieme dienstverlening. Daarnaast 
het verzorgt het bedrijf diensten als stu-
wage, terminal diensten, scheepsagent-
schap, maritieme communicatie en web-
diensten.

Een organisatie of instelling die het pre-
dicaat Koninklijk voert, krijgt die eretitel 
voor een periode van 25 jaar. Elke kwart 
eeuw moet de voortzetting daarvan op-
nieuw worden aangevraagd en goedge-
keurd. Dat is voor de KVSA nu dus weer 
voor die periode geregeld.

(Foto: Ko van Leeuwen)

Tweede vragenreeks aan 
Burgerpanel Velsen
Wat vindt u van de infopagina? Bent 
u tevreden over de website van de 
gemeente Velsen? Dit zijn een paar 
voorbeelden van vragen die aan 
het burgerpanel van Velsen wor-
den voorgelegd. Velsen heeft een 
digitaal burgerpanel waar onge-
veer 2100 inwoners van Velsen lid 
van zijn. 

Het burgerpanel is een groep inwoners 
van Velsen waaraan 4 tot 6 keer per jaar 
een reeks vragen wordt voorgelegd. 
Donderdag 19 mei wordt voor de twee-
de keer de mening gevraagd aan het 
Burgerpanel Velsen. De gemeente wil 

namelijk graag weten hoe u als in in-
woner van Velsen de communicatie en 
informatie vanuit de gemeente ervaart. 
Daarbij wordt gekeken naar de commu-
nicatiemiddelen die de gemeente ge-
bruikt, zoals de website, brieven en ge-
meentegids.
Op basis van de resultaten van dit on-
derzoek wil de gemeente haar commu-
nicatie verbeteren. In  juni is de uitslag 
bekend. 

Als u ook lid wil worden van het Burger-
panel Velsen kunt u zich aanmelden bij 
de heer Aart van Grootheest via:
avg@trendview.nl. Opening Rollantplantsoen

Het Rollantplantsoen aan de Grote Hout- 
of Koningsweg officieel geopend door de 
wethouders Robert te Beest en Ronald 
Vennik. Samen met de broers Sjoerd en 
Jorrit Strik werden de aan het picknick-
bankje bevestigde ballonnen los geknipt.  

De inrichting van het plantsoen is sa-
men met de buurtbewoners tot stand ge-
komen. Deze zomer zal het muurtje ge-
plaatst worden op de naastgelegen wal 
om het plantsoen af te maken.
(Foto: Reinder Weidijk)

In de tuinen van Beeckestijn

29 mei: Dag van het Park
Op zondag 29 mei is het de Dag van 
het Park. In het onlangs heropen-
de huis en 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. 

Net als vorig jaar heeft de gemeente Vel-
sen aan Stichting Beeckestijn gevraagd 
de Dag van het Park te organiseren. Er is 
weer hard gewerkt aan een zeer gevari-
eerd programma, waar iedereen – jong en 
oud – plezier aan kan beleven. Natuur en 
cultuur staan dit jaar centraal. De toegang 
is gratis. 

Bezoekers krijgen de gelegenheid de 
nieuwe vaste tentoonstelling in het hoofd-
gebouw van de buitenplaats gratis te be-
zoeken, er kan worden gepicknickt. Be-
zoekers mogen hun etenswaren van huis 
meenemen of kunnen daarvoor terecht in 
het zuidelijk koetshuis. Er zijn plaids be-
schikbaar om op te zitten. Er is een infor-
matiemarkt met vertegenwoordigers van 
organisaties die zich inzetten voor natuur-
beleving of natuurbehoud, kinderen en 

volwassenen kunnen aansluiten bij tuin-
wandelingen die het Pieter Vermeulen 
Museum en Natuurmonumenten organi-
seren, in het hoofdhuis is de bijzondere 
speelfilm Iep, een kinderfilm over het vo-
gelmeisje Viegeltje, te zien, er zijn lezingen 
van tentoonstellingsprogrammeur Chris-
tian Bertram, Tuinarchitect Dick Beijer en 
communicatiemanager van Natuurmonu-
menten Rita Oppenhuizen, er is muziek, 
eten, drinken en nog veel meer.

De  gemeente Velsen is aanwezig met in-
formatie over twee groenplannen: het 
park bij zwembad Heerenduinen in IJmui-
den en het Wijkeroogpark Velsen-Noord. 
Bezoekers kunnen aan de hand van bla-
deren raden van welke boom ze komen. 
Er is promotie voor de aanleg van gevel-
tuinen en tuintjes in boomspiegels. Ook 
geven medewerkers voorlichting over het 
hondenpoepbeleid van de gemeente.

Het programma is te vinden op
www.dagvanhetparkopbeeckestijn.nl
en volgende week komen we er in de
infopagina op terug.
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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.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

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) 567 200. 
 
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 keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag 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. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
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 bijzon-
dere 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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
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 woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

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) 567 200, 
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 zich 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, open-
bare 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, 
monumentenbeleid, 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



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl19 mei 2011

-  Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 
Velsen-Zuid

Verkeersmaatregel

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Zwanebloemplantsoen 30, te Velserbroek

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden

Onherroepelijk bestemmingsplan
 “Zuiderscheg”

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat het bestemmingsplan Zuiderscheg 
(idn: NL.IMRO.0453.Bp1200ZUIDERSCHEG1-I001) 
per 22 april 2011 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie van 
Vergunningen en Uitvoering, Dudokplein 1, op werk-
dagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. 
Daarnaast is het plan te raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat geen 
mogelijkheid tot het indienen van een reactie.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 9 mei 
tot en met 13 mei 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000334   Meervlietstraat 60 Velsen-Zuid 
het veranderen van de voorgevel 
van een woning met kantoor 
(09/05/2011)

w11.000333   Bruno Klauwersstraat 10 
Santpoort-Zuid 

    het kappen van een berkenboom in de 
voortuin (09/05/2011)

w11.000331  Velserduinweg 172 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(09/05/2011)

w11.000330   Vinkenbaan 25 Santpoort-Zuid 
het kappen van een boom voorerf 
(09/05/2011)

w11.000329   Minister Lelylaan 6 Velsen-Zuid 
het maken van een kelder 
(09/05/2011)

w11.000328   Bloemstraat 90 IJmuiden 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (09/05/2011)

w11.000327   Genieweg 50 Velsen-Zuid 
het vergroten van het bestaande 
restaurant in boerderij Zorgvrij en 
het vergroten van een raamopening 
in de voorgevel (09/05/2011)

w11.000336   Hoofdstraat 84 Santpoort-Noord
het oprichten van een woning, het 
slopen van een woning, het kappen 
van 4 bomen en het maken van een 
uitrit (10/05/2011)

w11.000335   Wolff  en Dekenlaan 1 Driehuis 
het verwijderen van asbesthoudende 
materialen (10/05/2011)

w11.000338   Thorbeckelaan 5, Velsen-Zuid 
het kappen van een berk (11/05/2011)

w11.000337   Meervlietstraat 127 Velsen-Zuid 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (11/05/2011)

w11.000339   Wijnoldy Danielslaan 56 
Santpoort-Zuid 
het kappen van een boom 
(12/05/2011)

w11.000342   Monnickendamkade ong. IJmuiden 
het oprichten van een bedrijfsgebouw 
(13/05/2011)

w11.000341   Anna Reijnvaanstraat 15 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel achter-
gevel (13/05/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en Wethouders hebben op grond 
van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvragen dien te beslissen verlengd met 
zes weken:  

w11.000170   Cypressenstraat 13 IJmuiden
 het maken van een dakopbouw 
(23/02/2011).

w11.000239   Concordiastraat 63 Velsen-Noord
 het oprichten van een bedrijfs-
gebouw (27/03/2011).

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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).In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

i10.008395   Duin- en Kruidbergerweg 60 
Santpoort-Noord 
het ombuigen van punten van een 
hekwerk (04/05/2011)

w11.000186   Kluut 10 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
(11/05/2011)

w11.000223   Valeriuslaan 56 Driehuis 
het kappen van een boom 
(10/05/2011)

w11.000228   Hartkamp 2 Velserbroek 
het plaatsen van 2 dakkapellen 
voor- en achtergevel (12/05/2011)

w11.000230   Grote Buitendijk 84 Velserbroek 
het plaatsen van een dakopbouw op 
de garage (16/05/2011)

w11.000231   Zeeweg 210 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(11/05/2011)

w11.000232   Dobbiuslaan 4 Santpoort-Noord 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker (12/05/2011)

w11.000233   Genieweg 1 Velsen-Zuid 
het bouwen van 3 hotelkamers en een 
terrasafscheiding (11/05/2011)

w11.000246   Bickerlaan 70, Santpoort-Noord 
het vergroten van een schuur 
(16/05/2011)

w11.000252   Klipper 5 Velserbroek 
het veranderen van de voorgevel van 
een woning (16/05/2011)

w11.000268   Hagelingerweg 43-45 
Santpoort-Noord 
Het splitsen van kantoorruimte naar 
twee winkelruimten (16/05/2011)

w11.000318   Middeloolaan 5 Driehuis 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (16/05/2011)

Verleende evenementenvergunning

De burgemeester van Velsen heeft op grond van artikel
2:17 Algemene Plaatselijke Verordening voor het 
organiseren van een evenement de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld):  

u11.003979   Kweekenstijnweg Velsen-Zuid 
Beeckestijnpop op 11 juni 2011 
(03/05/2011).

u11.004667    FMS terrein Spaarnwoude 
Hemelvaart modelvliegshow op 
2 t/m 5 juni 2011 (11/05/2011).

u11.004777   Santpoort-Zuid 
Avondvierdaagse St. Theresiaschool 
op 26 mei 2011 (13/05/2011). 

Drank en Horeca

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
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artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:

i10.005269   Genieweg 1 Velsen-Zuid
uitoefenen van een horecabedrijf 
(11/05/2011).

i11.001901   Buitenhuizerweg 9  Velsen
uitoefenen van een horecabedrijf 
(12/05/2011).

Standplaats

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor 
het innemen van een standplaats:

i10.005382    Planetenweg omgeving 78 IJmuiden 
vis van dinsdag tot en met vrijdag  
m.i.v. vrijdag 1 juni 2011 
(09/05/2011).

Rectifi catie

In de publicatietekst van 12 mei 2011 is bij de in-
gediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
een verkeerd adres opgenomen. 
Bij w11.000309 is het juiste adres: 
Westlaan ong. Velserbroek t.o. het PWN-gebouw.
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VSV Jeugdkamp weer terug
Velserbroek - Na een onder-
breking van zeven jaar heeft een 
groep vrijwilligers weer een VSV 
Jeugkamp voor de E en D junio-
ren georganiseerd. In het week-
end van 14 en 15 mei vond het 
kamp plaats en wat was het 
weer mooi. 

Zaterdag om 14.00 uur kwamen 

de kids om de volgende dag om 
12.00 pas weer te worden op-
gehaald. De 120 kinderen slie-
pen in vier door vrijwilligers op-
gezette legertenten en deden zat 
voetbalgerelateerde spelletjes. ‘s 
Avonds was er onder meer le-
vend Stratego, konijntje schieten 
en een spannende speurtocht in 
het donker. Na een heel onrustig 

nachtje werden de kinderen ‘s 
ochtends wakker gemaakt voor 
ochtendgymnastiek om na een 
stevig ontbijt nog een toernooi-
tje te voetballen, wat erg lastig is 
als je niet geslapen hebt.
De vrijwilligers kijken terug op 
een zeer geslaagd jeugdkamp 
en hopen volgend jaar op een 
vervolg.

Lokale omroep zoekt 
‘Vrienden van Seaport’ 
IJmuiden - Vanaf zaterdag kun-
nen bedrijven Vriend worden van 
Seaport RTV. De lokale omroep 
wil een vriendenclub starten om 
extra financiële middelen te ver-
krijgen. Er komen drie niveaus 
van Vriendschap, ieder met een 
eigen prijskaartje. In ruil daar-
voor krijgen de bedrijven o.a. re-
clamezendtijd, vriendenborrels, 
een tv-programma en eventueel 
een bedrijfsfilm aangeboden.
De officiële start van de Vrien-
den van Seaport is zaterdag 21 
mei tijdens de Highland Games 
in Park Velserbeek. Op dit door 
Rotary Velsen georganiseer-
de sportieve evenement strijden 
een groot aantal bedrijventeams 
tegen elkaar om de eer en voor 
een aantal goede doelen. Voor 
de lokale omroep een uitgelezen 
gelegenheid om de eerste vrien-
densponsors te werven.
Seaport RTV is op de High-
land Games aanwezig met een 
kraam en een cameraploeg. In 

de kraam liggen presentatie-
mappen en wordt een compi-
latie van diverse lokale TV-pro-
gramma’s vertoond. Daaronder 
bevindt zich een pilot-aflevering 
van het nieuwe programma ‘Pas-
sie in Werk’ met een portret van 
de IJmuidense ondernemer Nico 
Waasdorp. Bedrijven die Vriend 
worden van Seaport krijgen 
ook een aflevering van Passie 
in Werk aangeboden, die tevens 
kan worden gebruikt als be-
drijfsfilm. Daarnaast is Seaport 
RTV van plan om in de Rexfoy-
er van de stadsschouwburg een 
paar keer per jaar een live-pro-
gramma op te nemen, waarin 
ruimte komt voor interviews en 
debat met plaatselijke onderne-
mers. De Vrienden van Seaport 
krijgen een uitnodiging voor de-
ze opnames met aansluitend een 
netwerkborrel. 
Vriend worden van Seaport is 
voor bedrijven in de eerste plaats 
een vorm van lokaal betrokken 

en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Daarmee geven zij 
de lokale omroep, die voor een 
groot deel drijft op vrijwilligers-
werk, een financiële steun in de 
rug. Bovendien krijgen zij er zo-
als beschreven het nodige voor 
terug. Ook in de vorm van com-
mercials op radio, tv en op www.
seaportrtv.nl. 
In de presentatiemap beve-
len burgemeester Franc Weer-
wind, schouwburgdirecteur Ja-
cob Bron en ondernemersvoor-
zitter Frans Baud de Vriendschap 
van Seaport van harte aan. Een 
vriendenovereenkomst geldt 
voor tenminste drie jaar en is 
mogelijk vanaf circa 1.000 euro 
per jaar. Er is een A-, B- en C-
pakket. Geïnteresseerde bedrij-
ven kunnen voor meer informa-
tie en de presentatiemap contact 
opnemen met penningmeester 
Nico Bakker, bakker@ps-aande-
slag.nl of bel 06–11644460.

Johannes Voorting te 
gast in Stamgasten
IJmuiden - Zondag 22 mei om 
19.00 uur is Johannes Voorting 
te gast in het Seaport radiopro-
gramma Stamgasten. Deze niet 
uit Santpoort weg te denken Vel-
senaar heeft een bewogen le-
ven achter de rug en... bruist 
nog steeds van energie, zeker 
als vrijwilliger. Natuurlijk vormen 
zijn herinneringen weer de ro-
de draad in het programma en 
zoals meestal geeft dit mogelijk 
weer herkenningspunten voor 
andere Velsenaren. De muziek 

is dit keer weer duidelijk anders 
dan anders, want zoals bekend 
neemt de stamgast deze zelf 
mee. Stamgasten wordt nu in de 
zomerprogrammering elke week 
uitgezonden op zondagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. De her-
haling is op dinsdagavond van 
21.00 tot 22.00 uur en woens-
dagavond 20.00 tot 21.00 uur ge-
programmeerd. Bovendien ook 
te beluisteren op Uitzending Ge-
mist radio, samen met vele an-
dere radio-uitzendingen. 

Zege voor Don Groos
IJmuiden - Het team van mini-
biker Don Groos ging met ge-
mengde gevoelens naar Lely-
stad. De twee voorgaande jaren 
hadden ze alleen maar pech in 
Lelystad. Zou het dan dit jaar be-
ter gaan?
Getooid in een nieuw pak en 
nieuwe schoenen begonnen de 
trainingen. De eerste vrije trai-
ning en de eerste tijdtraining 
kwam Don niet verder dan de 
tweede plek. Het nieuwe pak 
zat nog niet helemaal lekker. Te 
strak bij de schouders en dat 
noopte Don terug te vallen op 
zijn oude pak. En zie, daar in de 
beslissende derde training zette 
hij de snelste tijd op de klok. 
De eerste race rook de concur-

rentie kansen maar de rijstijl en 
het tempo zat er goed in bij Don. 
De winstmarge was weliswaar 
erg klein, maar genoeg.
De tweede race ging Don ge-
lijk goed weg en de voorsprong 
werd opgebouwd naar een se-
conde of vijf. Toen was het de 
kunst de voorsprong te behou-
den en dat ging vlekkeloos. Aan 
de rijstijl te zien was hij blij met  
het zwart wit geblokt. afvlag-
gen. De totale zege ging mee 
naar IJmuiden. En de voorsprong 
in het algemeen klassement is 
weer een stukje groter gewor-
den. 
Over twee weken gaat het team  
naar Veldhoven voor de vierde  
ontmoeting mini bike.

20 Jaar Rozenbeekschool
Velserbroek - Basisschool de 
Rozenbeek in Velserbroek be-
staat dit jaar 20 jaar. Natuur-
lijk willen zij dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom orga-
niseert de school op zaterdag 21 
mei een Lentefeest. 
Op de locatie Spitsaak 70 zullen 
tal van activiteiten worden geor-
ganiseerd. Om een indruk te ge-
ven: springkussens, grabbelton, 
kussengevecht, tattoo-shop, een 
waarzegster, een spookhuis, Rad 
van Fortuin met mooie prijzen, 
een kunstmarkt, diverse spelle-
tjes en een theetuin waar je even 
kan bijkomen met een drankje 
en een hapje. Meedoen kan al 
door een strippenkaart te kopen. 

Behalve de spelletjes krijgen de 
kinderen dan ook nog een pa-
tatje en mogen ze de limonade-
koe melken. Om alle spelletjes te 
mogen doen, kunnen de kinde-
ren een strippenkaart kopen die 
slechts 2 euro kost.
De kinderen hebben ook de kans 
om hun talenten te laten zien in 
het speciaal voor hen georgani-
seerde: “Rozenbeek got talent”. 
Ook kinderen die niet op de Ro-
zenbeek zitten mogen meedoen 
aan de activiteiten. Iedereen die 
dus zin heeft in spelletjes of wil 
genieten van de talenten van an-
deren of alleen wat lekkers wil 
komen eten is van harte welkom 
tussen 11.00 en 15.00 uur.




