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Gedeputeerde Baggerman wacht op de machinist, terwijl de wet-
houders Korf en Bokking niet kunnen wachten totdat ze het confet-
tikanon mogen laten ontploffen

Binnenhaven van start
IJmuiden - Afgelopen donder-
dag is de bouw van De Binnenha-
ven officieel van start gegaan. Dit 
nieuwbouwproject op de plek van 
het voormalige Zeeweg Ziekenhuis 
wordt een combinatie van wonen, 
zorg en welzijn. In deze eerste fase 
worden 131 woningen gebouwd, de 
bouw zal ongeveer anderhalf jaar in 
beslag nemen. Eind 2009 zullen de 
eerste bewoners hun nieuwe wo-
ning kunnen betrekken. Zij waren 
zoveel mogelijk aanwezig bij de of-
ficiële aftrap.

Als feestelijke bouwhandeling boor-
de mevrouw Sascha Baggerman, 
gedeputeerde van de Provincie 
Noord-Holland, op een avegaar een 
paal in de grond. Het duurde even 
voorat ze hier aan kon beginnen, 
want de machinist die aanwijzin-
gen moest geven was zoek. Toen de 
paal in de grond zat drukten de wet-
houders AnneMieke Korf en Margo 
Bokking op een rode knop, waar-
mee een confettikanon in werking 
werd gesteld. Daarna was er cham-
pagne voor alle aanwezigen. 

De vrijwilligers en stagiaires van de zwerfkattenstichting waren aan het eind van de dag moe maar zeer voldaan. ,,We za-
melden wel vaker een zak vuil in om weg te gooien, maar dit zet echt zoden aan de dijk!” lachen de meiden tevreden

Betrokken bij zwerfkatten 
én zwerfvuil
IJmuiden - Maandag trokken twee 
vrijwilligers en twee stagiaires van 
de stichting Zwerfkatten Havenge-
bied IJmuiden er op uit. Gewapend 
met prikstokken en vuilniszakken 
liepen zij tussen de verwilderde ha-
venkatjes. Wat hebben deze men-
sen met zwerfkatten én met zwerf-
vuil? Marya Dekker, coördinator van 
de stichting legt uit; ,,Onze vrijwil-
ligers zorgen al vele jaren voor de 
zwerfkatjes in de haven. Dat houdt 
in dat de dieren gecastreerd wor-
den, en dat er wordt bijgevoerd.’’
Dekker zucht en wijst op een stapel 
verzamelt zwerfvuil. ,,We ergerden 
ons er al een poosje aan; het vele 
zwerfvuil dat zich ophoopte in het 
leefgebied van de dieren. De laatste 
tijd werd het ook steeds erger. Maar 
het werd ook te gevaarlijk voor on-
ze vrijwilligers. Met name in de win-
ter als het vroeg donker is. Dan is 
het echt voetje voor voetje je weg 
vinden tussen alle rommel en het 
glas. Zelf heb ik al meerdere malen 

mijn enkel verstuikt omdat ik ergens 
achter bleef haken. Dit kon zo niet 
langer meer, uit veiligheid voor ons-
zelf maar vooral voor de zwerfkat-
ten, vossen en vogels.” 
Een oplossing bedenken was niet 
zo moeilijk, maar de uitvoering er-
van had wat meer nodig. Vrijwillig-
ster Sandra Spek vertelt; ,,Wij ko-
men al vrijwilligers en tijd te kort, 
dus om zelf al dit zwerfvuil op te 
ruimen leek bijna onmogelijk.” Ge-
lukkig kon de stichting rekenen op 
de hulp van twee leerlingen van de 
Schoter Scholengemeenschap in 
Haarlem. Elaine Thiele (15 jaar) en 
Milly Willemsen (16 jaar) moesten 
een dag meelopen bij een vrijwil-
ligersorganisatie, in het kader van 
de maatschappelijke stage. De mei-
den waren direct enthousiast over 
het zwerfvuilplan van de stichting 
Zwerfkatten havengebied IJmui-
den en hebben met plezier de prik-
stokken ter hand genomen. ,,Het is 
dankbaar werk en we hebben zo’n 

drie kub vuil verzamelt! De beestjes 
hebben op de Rondweg voorlopig 
weer een veilige leefruimte.” ,,En ui-
teraard gaan we proberen het bij te 
houden.” vult Sandra Spek aan.
Vuilniszakken vol stonden er aan het 
begin van de middag te wachten op 
de vuilniswagen van ReinUnie. Ook 
zij waren zeer genegen mee te wer-
ken.

Dennis Philippo, teamleider bij Rei-
nUnie, vind het een prijzenswaardig 
initiatief; ,,Als een groep mensen er-
gens zwerfvuil wil inzamelen om zo 
de leefomgeving schoon te hou-
den, dan willen wij ook ons steen-
tje bijdragen. We lenen prikstokken 
en handschoenen uit en komen het 
verzamelde vuil graag ophalen. Des-
ondanks wordt er nog steeds veel 
vuil gedumpt, en vaak in het haven-
gebied. Daarom vinden we het ge-
weldig als mensen zich verantwoor-
delijk voelen en initiatief durven te 
nemen!”

Vuurtoren in Stadsschouwburg
IJmuiden - De leerlingen van ba-
sisschool De Vuurtoren hadden vo-
rige week een hele creatieve week. 
Dolf Moed van de Theaterfiets kwam 
langs om de kinderen van alles te le-
ren. Dinsdag was het in het speello-
kaal aan het Koningsplein een komen 
en gaan van groepen kinderen die 
instructies kregen. Hierna gingen ze 
buiten oefenen met diabolo’s, bord-
jes, linten, ballen en tonnen. Aan het 
einde van de dag konden kinderen 
zich meters verplaatsen, lopend op 
een grote bal. Ook werden er slan-
gen bezworen, kamelenhoedsters 
kregen de kamelen in beweging en 
de zeelui verdwenen in de walvis.
Woensdag kwam assistente Anne-
marie langs met zakken vol met kle-
ding, waarin door de kinderen net zo 
lang werd gezocht tot ze een kos-
tuum naar hun zin hadden. Ook aan 

de Heerenduinweg waren ze druk 
bezig met het passen van de kle-
ding, hier werd ook nog op donder-
dag geoefend. Vrijdag was Dolf al 
om 8.00 uur in de Stadsschouwburg, 
om samen met het personeel van de 
schouwburg het decor op te bouwen 
en te zorgen voor het licht en geluid. 
Om 10.00 uur kwamen de kinderen 
van de Heerenduinweg voor een ge-
nerale repetitie, om 14.00 uur waren 
de leerlingen van het Koningsplein 
aan de beurt.
Om 17.00 uur was iedereen klaar voor 
de klap op de vuurpijl: de voorstel-
ling. Om 19.30 uur zat de schouw-
burg voor de tweede keer vol met 
een enthousiast publiek, dat genoot 
van een al even enthousiaste groep 
kinderen die hun best deed om er 
een mooie voorstelling van te ma-
ken. 

De heer en mevrouw Strijker hebben het goed samen

Echtpaar Strijker 65 jaar getrouwd
IJmuiden - Dinsdag 13 mei was het 
echtpaar Strijker-Verbaan (beide 
87) 65 jaar getrouwd. Ze waren niet 
thuis die dag: ze waren met de he-
le familie in Almelo en hebben daar 
genoten.
Ze leerden elkaar kennen toen ze 
achttien jaar waren, vijf jaar later 
trouwden ze. Het echtpaar heeft 
drie zonen, vier kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen. De heer 
Strijker werkte eerst bij de firma 
Schoonhof en later bij Hoogovens, 
terwijl zijn vrouw jaren bij de He-
ma werkte. Samen zongen ze lan-
ge tijd in het koor van de hervorm-
de kerk. Hij is gek van klaverjassen, 
zij van toneelspelen. Ze wonen nog 
zelfstandig en hebben het goed sa-
men.
Deze week kwam burgemeester 
Cammaert het briljanten bruidspaar 
feliciteren. 
,,Hij is hier wel vijf kwartier bin-

nen geweest’’, vertelt de heer Strij-
ker. ,,En hij zat hier net zo gewoon, 
alsof hij hier wekelijks over de vloer 
kwam. Een aardige kerel.’’ De ver-
sieringen en slingers hangen nog 
in huis. ,,We hebben veel aanloop 
gehad’’, zegt mevrouw. ,,Maar mor-
gen ruim ik de slingers op en dan 
gaan we weer over tot de orde van 
de dag.’’

Koninklijke onderscheiding 
voor Rauke Henstra
Velsen - Donderdag 15 mei is de 
heer ir. Rauke Henstra (62 jaar) ko-
ninklijk onderscheiden.
Door de minister van Economische 
Zaken, mevrouw Van der Hoeven 
werden hem de versierselen opge-
speld die horen bij zijn bevordering 
tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau.
Henstra begon zijn loopbaan in 
1973 bij Koninklijke Hoogovens. On-
der zijn leiding heeft het staalbedrijf 
in IJmuiden een toppositie bereikt. 
Zijn visie, vakmanschap en focus op 
technologische innovatie dragen er 
tot op de dag van vandaag toe bij 
dat het staalbedrijf in IJmuiden we-
reldwijd wordt beschouwd als ‘best 
in class’.
Vanaf 2004 gaf Henstra leiding aan 
de Divisie Strip products en was hij 
lid van de Board van Corus Group. 

Met de vorming van de Tata Steel 
Group in 2007 is Henstra lid gewor-
den van het Joint Executive Commi-
tee en is hij COO(Chief Operating 
Officer) van Corus.
Henstrra heeft een aantal maat-
schappelijke functies bekleed die 
gericht zijn op de economische en 
sociale ontwikkeling van Nederland 
en de regio IJmond. Zo was hij lid 
van het dagelijks bestuur van VNO-
NCW, hij is voorzitter van de Raad 
van Commissarissen van Zeehaven 
IJmuiden. Hij is lid van de Raad van 
Toezicht van Heliomare en voorzitter 
van de Raad van Commissarissen 
van Telstar 1963 NV.
Zijn grote kennis van het bedrijf en 
zijn menselijke manier van leiding-
geven maken hem tot een markan-
te en door Corus medewerkers zeer 
gewaardeerde bestuurder.

Jongen zwaar mishandeld, 
politie zoekt daders
IJmuiden - De politie is op zoek 
naar drie jonge mannen die zich op 
de Zeeweg schuldig hebben ge-
maakt aan zware mishandeling van 
een 15-jarige jongen uit IJmuiden. 
Het slachtoffer reed in de nacht van 
zaterdag op zondag rond 02.10 uur 
op zijn fiets over de Waterloolaan. 
Daar werd hij ingehaald door een 
kleine witte auto. Vanuit de auto riep 
een man een vervelende opmerking 
naar de jongen. Die reageerde niet 
en reed door. 
Op de Zeeweg werd de jongen op-
gewacht door drie jonge mannen 
die hem zonder enige aanleiding in 

elkaar hebben geslagen. De jongen 
heeft hierbij een hersenschudding 
en hoofdletsel opgelopen. Verder zijn 
zijn tanden los geslagen en had hij 
een dikke neus. Hij weet zich van de 
geweldpleging niets meer te herin-
neren en kwam pas onderweg naar 
het ziekenhuis wat bij zijn positieven. 
De politie neemt de zaak hoog op en 
stelt een onderzoek in naar de da-
ders. Mogelijke getuigen van de mis-
handeling of mensen die de kleine 
witte auto hebben gezien en mogelijk 
meer weten van de daders, worden 
verzocht contact op te nemen met de 
politie in Velsen, telefoon 0900-8844.

Huiselijk geweld
IJmuiden - Een 31-jarige man 
uit IJmuiden is zaterdagavond om 
23.30 uur in zijn woning aangehou-
den op verdenking van mishande-
ling van zijn 30-jarige vrouw. Hij zou 
zijn vrouw hebben geslagen op het 
hoofd, in het gezicht, op haar schou-
der en onderarm. De man is overge-
bracht naar het bureau in verband 
met onderzoek.

Poging tot dief-
stal brommobiel
Driehuis- Op de Lodewijk van De-
ijssellaan heeft de politie vrijdag om 
16.15 uur een 14-jarige jongen uit 
IJmuiden aangehouden op verden-
king van vernieling. Samen met twee 
vriendjes had hij geprobeerd een 
brommobiel te stelen. Die was onaf-
gesloten en de verdachten hadden 
geprobeerd het contactslot uit te bo-
ren. Ook de twee medeverdachten, 
een 15-jarige jongen uit Driehuis en 
een 14-jarige jongen uit Velsen-Zuid, 
zijn aangehouden. Tegen alle drie is 
proces-verbaal opgemaakt.

Het is tijd voor de Rabobank.

Afdelings-
vergadering
Bedrijven
26 mei a.s.
Zie advertentie elders in deze krant.

  

Verpleging • Palliatieve zorg
Kinderthuiszorg

  Huishoudelijke hulp
  Ondersteuning bij 
  verstandelijke beperking
  en autisme • Aanvragen
  zorgindicatie en Persoons-
  Gebonden budget (PGB)

www.dezorgspecialist.nl
E-mail:
info@dezorgspecialist.nl

Crocusstraat 1
2071 NW
Santpoort-Noord

Telefoon:
(023) 5100 200

De kinderen vertonen duizelingwekkende kunstjes
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Overdracht 
Forteiland 
IJmuiden
op feestelijke wijze heeft op 21 mei 2008 de start 
plaats gevonden van de samenwerking tussen 
de stichting exploitatie forteiland en marktpartij 
PBn.  Het bedrijf PBn is een toonaangevend 
organisatiebureau in nederland op het gebied van 
sport-, adventure- en outdoor events die al sinds 
enige jaren op het forteiland actief is.
Wethouder Karel ockeloen heeft, ondersteund 
door geluid van scheepstoeters van IJmuidense 
sleepboten, een grote nederlandse vlag gehesen 
op het hoogste punt van het eiland. Hiermee was 
de samenwerking een feit. 
voor bezoeken van het forteiland kijk op 
www.forteiland.nl 

24 mei 2008

Open dag 
brandweer Velsen
Op mei mei a.s. verzorgt brandweer Velsen 
een open dag. Tijdens deze open dag is het 
kazerneterrein tussen 10.00 uur en 15.00 uur 
voor iedereen toegankelijk en kan er een 
kijkje-achter-de brandweerschermen worden 
genomen.

De hele dag zijn er medewerkers aanwezig 
die iets vertellen over bijvoorbeeld preventie, 
brandweervrijwilligers, jeugdbrandweer, duiken, 
brandbestrijding en hulpverlening. ook worden er 
rondleidingen door de kazerne verzorgd.
Het Rode Kruis zal ook met een stand aanwezig 
zijn en hun werk toelichten.
naast deze meer actieve zaken, is er 
tevens gelegenheid tot het bekijken van 
een tentoonstelling over de velsense 
beroepsbrandweer tussen de oprichting ervan in 
1957 en nu en zal er een film vertoond worden. 
Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje 
koffie/thee of een glaasje limonade.

voor de kinderen zijn er diverse activiteiten 
zoals een springkussen, klimwand en de 
mogelijk een ‘brandje’ te blussen samen met de 
jeugdbrandweer. er kan meegedaan worden aan 
een kleurwedstrijd waarbij leuke prijzen te winnen 
zijn!

om de brandweer ook die dag in actie te zien, is 
er een demonstratieprogramma wat er - onder 
voorbehoud - als volgt uitziet:

• Demonstratie hulpverlening en vlam-in-de-pan 
 om 10.30u, 12.30u en 14.00u
• Demonstratie duiken 
 om 11.00u, 13.00u en 14.30u
• Demonstratie jeugdbrandweer 
 om 11.30u en 13.30u

De brandweerkazerne is gevestigd  aan 
‘s Gravenlust 35 in velsen-Zuid. 
U bent van harte welkom.

Eerste fase De Binnenhaven 
officiëel van start
op donderdag 15 mei heeft sascha Baggerman, 
gedeputeerde van de provincie noord-Holland, 
het officiële startsein gegeven voor de bouw 
van De Binnenhaven in IJmuiden. Dit deed zij in 
samenwerking met de wethouders Bokking en Korf . 
De Binnenhaven is een nieuwe woonwijk aan de 
Zeeweg in IJmuiden waarbij gezocht wordt naar 
een mix van woningen in combinatie met welzijn- 
en zorgfuncties. In deze eerste fase zullen 131 
woningen gebouwd waarvan de eerste oplevering 
verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2009. 
In totaal zullen er 323 woningen gebouwd worden. 
eind 2008 start het bouwrijp maken voor de tweede 
fase.

Vlnr: gedeputeerde Baggerman, dhr Huisman 
(Hopman Interheem Groep) en de wethouders Korf 
en Bokking. 

Aanpassing APV
Per 1 januari 2008 heeft de vrijstellingsregeling 
in de APv voor collectieve of incidentele 
festiviteiten in horeca-inrichtingen - waarbij mag 
worden afgeweken van het normaal toegestane 
geluidsniveau - zijn betekenis verloren, omdat 
het Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer is ingetrokken. Dit 
besluit is vervangen door het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: 
Activiteitenbesluit). 
Het Activiteitenbesluit kent een soortgelijke 
vrijstellingsregeling, maar er is wel een aantal 
verschillen. Zo is het toepassingsbereik van 
de regeling uitgebreid tot alle categorie a en b 
bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. 
Als gevolg hiervan moeten de artikelen 4.1.1 tot 
en met 4.1.4 van de APv worden aangepast.
Het toepassingsbereik van het nieuwe 
Activiteitenbesluit is uitgebreid tot alle 

categorie a en b bedrijven. ook niet horeca-
inrichtingen kunnen thans gebruik maken van de 
festiviteitenregeling. Hierbij kan worden gedacht 
aan detaihandel, (lichte) industrie, kantoren, 
tehuizen e.d.
In de nieuwe regeling is de mogelijkheid 
opgenomen voor het college van burgemeester 
en wethouders tot het stellen van nadere regels 
ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij 
festiviteiten. 
ook is in de nieuwe regeling is het aspect 
verlichting bij sportbeoefening toegevoegd. De 
regeling biedt de mogelijkheid om dagen aan te 
wijzen ten behoeve van sportbeoefening waarbij 
de verlichting later dan 23.00 uur mag worden 
uitgeschakeld.
De gemeenteraad zal over bovengenoemde 
APv-wijziging binnenkort een besluit nemen.

Het Europees kampioenschap voetbal in 
Oostenrijk en Zwitserland staat voor de deur. 
Iedereen is enthousiast en draagt Oranje een 
warm hart toe. Uiteraard staat gezelligheid 
voorop bij dit soort evenementen, maar we 
willen het ook gezellig en veilig houden! De 
gemeente Velsen geeft hierbij enkele preventieve 
aandachtspunten. 

• Wanneer het voetbal kijken op straat de vorm 
 van een straatfeest krijgt, kan het zijn 

dat u een evenementenvergunning en/of 
gebruiksvergunning nodig heeft. Zo kan 
het bouwen en of gebruiken van een tent, 
overkapping en dergelijke vergunningplichtig 
zijn. Zo is het plaatsen van een scherm op de 
openbare weg alleen toegestaan als hiervoor een 
ontheffing is verleend. Neem hiervoor contact 
op met de brandweer (tel. 0255-532324) of de 
gemeente velsen (tel. 0255-567200). 

• vlaggetjes, lampjes, slingers etc. over straat 
mogen niet lager hangen dan 4.50 meter. er 
mogen geen materialen bevestigd worden  aan 
lichtmasten.

• Zorg ervoor dat de rijbaan altijd vrij blijft van 
obstakels. De minimale breedte van de rijbaan 
moet 3.50 meter zijn zodat de hulpdiensten 
er zonder belemmeringen en vertraging door 
kunnen.

• sluit nooit zomaar de straat af met hekken of iets 
dergelijks.

• Houdt brandkranen vrij van obstakels.
• Wees voorzichtig met ‘gastoeters’. Deze bevatten 

soms een brandbaar gas. Dit gas kan een 
steekvlam veroorzaken wanneer er een vlam of 
gloeiend voorwerp wordt bijgehouden.

• versieringen in en aan bouwwerken dienen 
moeilijk of niet brandbaar te zijn.

• Als u gaat barbecueën, zorg dan dat de barbecue 
op een stevige ondergrond staat, er geen 
kinderen in de buurt kunnen komen en er altijd 
een emmer water paraat staat.

 
natuurlijk hopen we dat er genoeg reden is om te 
feesten. voor vragen over brandveiligheid kunt u 
contact opnemen met de brandweer velsen, afdeling 
preventie, tel.nr. (0255) 567714 of 
per e-mail  preventie@velsen.nl

Veilig in Velsen tijdens 
de EK-voetbal

Foto: Erna Muntendam
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De jongeren van de theaterschool tijdens de openbare repetitie

Open Huis Kunstencentrum 
IJmuiden - Er was weer veel te 
doen, te zien en te horen in het Kun-
stencentrum afgelopen zaterdag, tij-
dens het open huis. Een jongen ont-
lokt tonen aan een klarinet, in een 
andere ruimte heeft een kind voor 
het eerst een gitaar in handen. ,,Je 
moet op het puntje van je stoel gaan 
zitten, met je been op het krukje en 
de gitaar stevig tegen je aan’’, zegt 
de leraar. Een andere jongen gaat 
bijna schuil achter een cello, het in-
strument is haast even groot als hij-
zelf. Er klinken pianoklanken en bij 
de zanglerares worden toonladders 
gezongen. In de kleedkamer staat 
Saskia pasjes te oefenen, zij gaat zo 
optreden met haar groep free style. 
Een groep meisjes van het klassie-
ke ballet lopen in prachtige rokken 
rond. In de grote zaal is een openba-
re repetitie van de theaterschool. Ze 
laten gedeeltes van ‘Grease’ zien.
Het is een feest om naar ze te kijken. 
De tonen van het lied ‘Tell me more’ 
klinken door de ruimte en de jonge-
ren dansen met veel energie en en-
thousiasme. Ze hebben er duidelijk 
plezier in, er worden zelfs radslagen 
gemaakt. Docente Aga de Wit geeft 
langs de kant aanwijzingen. ,,Niet te 
snel praten. Waar is je klingeltje? Je 
bent je klingeltje vergeten’’, roept ze. 
Even later: ,,Geert speelt even San-
dy omdat Sandy er niet is. En Sandy 
loopt boos af, goed zo Sandy.’’ Dan 
staat ze enthousiast midden in de 
groep, om de danspassen voor te 
doen.
Nanne (11) speelt de hoofdrol, Dan-
ny. ,,Ik hou van toneelspelen en van 
improviseren. Het is niet moeilijk, 
want Aga doet het voor. Ze laat zien 

hoe het moet en dat snap ik altijd 
meteen’’, zegt hij. Lisalotte is 11 jaar, 
net zoals Mike en Noah. Ze zitten 
bij elkaar op school en nemen daar 
vaak samen teksten door of ze oefe-
nen de danspasjes. 
,,Ik wordt helemaal gelukkig van to-
neelspelen en dansen’’, verzucht Li-
salotte. ,,Aga is een leuke juf en het 
is een leuke groep, we hebben het 
heel gezellig met elkaar. We steunen 
elkaar ook.’’ 
Ze legt uit: ,,Laatst was er iemand, 
die werd gepest op school. Daar 
hebben we over gepraat met elkaar. 
Hier maak je snel vrienden, dus die 
was blij dat hij elke zaterdag hier 
naar toe kon.’’

‘Grease’ van de theaterschool van 
het Kunstencentrum is op 21 juni te 
zien in de centrale bibliotheek. Dan 
zal ook het kinderkoor Caramba op-
treden. (Carla Zwart)

Kinderen mogen ook in de brandweerauto

Open dag brandweer
Velsen-Zuid - Op zaterdag 24 mei 
2008 verzorgt brandweer Velsen een 
open dag. Tijdens deze open dag is 
het kazerneterrein tussen 10.00 en 
15.00 uur voor iedereen toeganke-
lijk en kan er een ‘kijkje achter de 
brandweerschermen’ worden ge-
nomen. De hele dag zijn er mede-
werkers aanwezig die van alles kun-
nen vertellen over het werk van de 
brandweer. Ook worden er rondlei-
ding door de kazerne verzorgd.
Het Rode Kruis zal met een stand 
aanwezig zijn vanwaar zij hun werk 
toelichten.
Ook is er gelegenheid tot het bekij-
ken van een tentoonstelling en zal 
er een film vertoond worden.
Voor de kinderen zijn er ook diver-

se activiteiten zoals een springkus-
sen, klimwand en de mogelijk een 
‘brandje’ te blussen samen met de 
jeugdbrandweer. 
Er is ook een kleurwedstrijd waarbij 
leuke prijzen te winnen zijn!
Om de brandweer in actie te zien, is 
er een demonstratieprogramma wat 
er –onder voorbehoud– als volgt uit-
ziet:

Demonstratie hulpverlening en 
vlam-in-de-pan om 10.30, 12.30 en 
14.00 uur
Demonstratie duiken om 11.00, 
13.00 en 14.30 uur
Demonstratie jeugdbrandweer om 
11.30 en 13.30 uur.
De koffie en limonade staan klaar.

Op het Tender College
Leerlingen koken voor ouders
IJmuiden - Het Tender College in 
IJmuiden houdt zich bezig met een 
aantal projecten.
Een van deze projecten is het kook-
project: Koken voor Ouders. Klas 2A 
en 2C hebben hier aan meegedaan. 
Deze klassen waren verdeeld in drie 
groepen: de kookgroep, de bedie-
ning en de pr.
Het thema van deze avond was 
Spanje. Al het eten en de drank-
jes waren typisch Spaans. Omdat 
er ook in een aantal drankjes alco-
hol zat zijn twee leerlingen, Thibaut 
Schoon en Mike Guldenmond, naar 
slijterij Zeewijck gegaan. met de 

vraag of ze aan volgende kookpro-
jecten mee willen doen. Slijterij Zee-
wijck staat in de top 5 van de slijte-
rijen in Nederland.
Het Tendercollege zoekt nog meer 
sponsors, want zij willen in de loop 
van het jaar met andere klassen 
kookprojecten doen.
Via een groot scherm was er ook 
een dia voorstelling. Foto’s van leer-
lingen en leraren kwamen langs. Zo 
kon een ieder zien, hoe hard er was 
gewerkt!
Deze week gaan twee andere klas-
sen werken aan Koken voor Ouders.
Het thema is nog geheim!

Bigband Seabreeze

Zebra Uitzendburo BV &
Telstar hebben hart voor IJmond
IJmuiden - Zebra Uitzendburo 
BV is het gehele seizoen balspon-
sor geweest tijdens de thuiswed-
strijden van StormvogelsTelstar op 
sportpark Schoonenberg. Afge-
lopen week droeg de club uit Vel-
sen-Zuid als dank 20 wedstrijdbal-
len over aan directeur en eigenaar 
Henk Brandjes.
Henk Brandjes is zeer verguld met 
de geschonken wedstrijdballen wel-
ke hij ter beschikking zal stellen aan 
amateurclubs boven en onder het 
Noordzeekanaal. Brandjes: ,,aan-
gezien wij ons willen profileren als 

hét uitzendbureau van de IJmond 
en Telstar dé B(etaald) V(oetbal) 
O(rganisatie) is van en voor de 
IJmond lijkt ons het ter beschikking 
stellen van de ballen aan de ama-
teurclubs in deze regio een uitste-
kende zaak.” 
Commercieel manager Fabian Nag-
tzaam is ontzettend blij met op-
nieuw een actie van een sponsor 
waarbij de gehele regio betrokken 
zal worden. Nagtzaam: ,,Samen met 
de sponsors is ook de club Telstar 
hard bezig om zich binnen de gehe-
le IJmond regio te profileren.”

Bigband Seabreeze 
wint Bigband Battle
IJmuiden - Scheveningen stond tij-
dens het Pinksterweekeinde in het 
teken van een nieuw muzikaal fes-
tival: The Big Band Battle. Acht be-
kende bigbands uit heel Nederland 
gingen met elkaar de strijd aan. Al-
lerlei stijlen uit de geschiedenis van 
de bigband muziek kwamen voor-
bij van het traditionele Glenn Mil-
ler repertoire tot concert-jazz van 
Stan Kenton. Allen gejureerd door 
een vakjury bestaande uit Adrie 
Braat, bassist Dutch Swing College 
Band en Menno Daams trompet-
tist en arrangeur van o.a. het Metro-
poolorkest. Onder het genot van de 
zon en een verkoelende Seabree-
ze, heeft bigband Seabreeze hoge 
ogen gegooid. Niet alleen bij het 
toegestroomde publiek in bikini’s 

en zwembroeken die heel enthou-
siast waren. 
Ook de jury sprak zijn waardering 
uit en kende de bigband (onderdeel 
van de IJmuider Harmonie) de éér-
ste prijs toe. Ook de lead altsax spe-
ler Lucien Louwerse werd geprezen 
om zijn spetterende solo’s, en kreeg 
de eervolle vermelding als beste so-
list van het festival. Seabreeze big-
band staat op 24 mei op het volgen-
de bigband festival in Hoofddorp 
‘Meerjazz’ paviljoen A om 12.00 uur 
en zondag 25 mei in Heemskerk, 
Landschapspark Assumburg op de 
Dag van het Park om 15.00 uur.
Zie voor programma www.meerjazz.
nl en voor meer Jazz van Seabree-
ze zie www.seabreezebigband.nl, 
email: info.seabreeze@gmail.com.

Moonlight 
shopping 6 juni
IJmuiden - In het stadshart van 
IJmuiden kunt u vrijdagavond 6 juni 
weer heerlijk en voordeling Moon-
light shoppen. Veel middenstan-
ders uit IJmuiden hebben inmiddels 
hun kramen al gereserveerd en hun 
mooiste koopjes apart gezet voor 
deze gezellige avond. Niet alleen 
IJmuidense winkeliers zullen deze 
avond hun beste beentje voorzet-
ten en aantrekkelijke waren op hun 
kraam uitstallen. U komt toch ook?

In verband met het aantal klachten vorig jaar, 
start BTL-Bomendienst uit Apeldoorn eind 
deze week, in opdracht van de gemeente 
Velsen, met het bestrijden van dop- en 
bladluizen in de Botter, de Platbodem, de 
Tjotter en de Ans Rosendahlstraat. 

Deze diertjes zitten vaak samen in een boom 
en zorgen voor veel overlast. Zij scheiden een 
plakkerig goedje af, honingdauw genaamd. Vooral 
eigenaren van auto’s hebben er veel last van... 
Binnen één dag zit de auto helemaal onder met 
dit vieze, plakkerige spul! 
Een gecombineerde aanpak van dit probleem 
is mogelijk door milieuvriendelijke biologische 
bladluisbestrijding. 
Door het uitzetten van twee verschillende soorten 
lieveheersbeestjes, één tegen bladluis, de Adalia 
Bipunctata en één tegen dopluis, de Exochomus 
Quadripystulatus, kan dit probleem worden 
aangepakt.

Velserbroek gaat bladluis te 
lijf met lieveheersbeestjes
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De zomer staat weer voor de deur, tijd om de tuin 
een opknapbeurtje te geven. Een laagje compost 
zorgt daarbij voor de nodige voeding voor de 
plantjes. Dit jaar organiseert de Huisvuilcentrale 
(HVC) voor de derde keer een compostactie 
voor alle bij HVC aangesloten gemeenten. Zij 
leveren gratis compost, het eindproduct van het 
gescheiden groenafval, zodat u als inwoner van 
de gemeente hiervan kunt profiteren. 

op donderdag 29 mei a.s. wordt 70 kub losse 

compost op de wijkpost santpoort aan de Wynoldy 
Daniëlslaan 53 in santpoort-Zuid afgeleverd. 
op de volgende dagen is het voor een ieder mogelijk 
een zak, kruiwagen of aanhanger compost gratis af 
te halen:
Vrijdag 30 mei tussen 8.00 en 16.00 uur en 
Zaterdag 31 mei tussen 10.00 en 14.00 uur

Zelf scheppen!
Wilt u compost gratis afhalen? Breng dan wel uw 
eigen schep mee en natuurlijk iets om het in te doen.

Gratis compost af te halen 
bij de wijkpost Santpoort

28 mei 2008

Nationale
straatspeeldag
sinds 1994 wordt er in nederland elk jaar een 
nationale straatspeeldag gehouden. op die dag 
worden overal in ons land straten afgesloten voor 
verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar 
hartenlust kunnen spelen. De dag is een echte 
actiedag met spandoeken, folders, ouders en 
natuurlijk veel spelende kinderen op straat. Door het 
afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd 
van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. 
Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo 

de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te 
maken.
De gemeente Velsen doet dit jaar ook mee aan 
de nationale straatspeeldag. Het thema is circus 
en kinderen maken kennis met verschillende 
spelvormen en leuke circusactiviteiten. 
In IJmuiden zijn de Abelenstraat en de Bellatrixstraat 
de aangewezen straten. In Velserbroek vinden de 
activiteiten plaats in de Westerdijkstraat en het l.
Zocherplantsoen.



pagina 4 22 mei 2008

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl

MAATREGELEN TIJDENS HET EUROPEES 
KAMPIOENSCHAP VOETBAL

Tijdens het EK-voetbal in de periode van 7 tot en met 29 juni 2008 
heeft de burgemeester in het kader van de openbare orde de volgende 
maatregelen uitgevaardigd die van kracht zijn tijdens en direct na 
wedstrijden waarin het Nederlandse team moet spelen:

‘Het is zonder ontheffing van de burgemeester verboden op open-
bare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede in de voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven voor 
het zich op de openbare weg bevindende publiek op een publieks-
aantrekkende wijze beeldschermen te plaatsen, op te hangen of 
anderszins toegankelijk te maken.’ (172 en 174 Gemeentewet)

Dit betekent dat het zonder ontheffing niet is toegestaan tijdens de wedstrijd:
- schermen te plaatsen op de openbare weg
- schermen te plaatsen in een horeca-inrichting op dusdanige wijze 

dat de wedstrijd vanaf het terras of de openbare weg te volgen is.

Daarnaast is het op grond van artikel 2.1.1.2. van de Algemene 
plaatselijke verordening van de gemeente Velsen ‘verboden om in 
een door de burgemeester aangewezen tijdsruimte, bedrijfsmatig 
of anders dan om niet alcoholhoudende drank als bedoel in arti-
kel 1 van de Drank- en Horecawet te verstrekken’.

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

Vervolgens is het op grond van artikel 2.1.5.1. van de APV toegestaan 
materialen over de straat te spannen mits dit geen gevaar oplevert 
voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden 
wordt gebruikt.

De materialen moeten echter:
- op een hoogte van ten minste 4,2 meter worden opgehangen (zodat 

hulpverleningsdiensten hier te allen tijde onderdoor kunnen)
- stevig zijn bevestigd.
Boven doorgaande wegen is het ophangen van materialen niet toegestaan.

INVENTARISATIE T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN 
‘NOORDZEEKANAALGEBIED’ EN DE ‘ZUIDERSCHEG’

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens 2 nieuwe bestemmings-
plannen op te stellen voor de gebieden: Noordzeekanaalgebied & Zuiderscheg

‘Noordzeekanaalgebied’
Het plangebied wordt globaal begrenst door:
- in het noorden: door de gemeentegrens met Wijk aan Zee (Beverwijk), 

de gemeentegrens over zee, de zee-ingang, het terrein van Corus, het 
bedrijventerrein Velsen-Noord tot aan de Velsertunnel;

- in het oosten: door de Velsertunnel;
- in het zuiden: vanaf de Velsertunnel door: de Parkweg, de Pontweg, de 

Kanaaldijk, Sluisplein, richting IJmuiden aan zee tot aan de gemeente-
grens met Bloemendaal en verderlopend over zee;

- in het westen: door de gemeentegrens over zee, het noordelijke gedeelte 
van Strand Noordpier, IJmuiderslag tot aan de gemeentegrens van 
Bloemendaal en een gedeelte van de gronden gelegen in Duin en 
Kruidberg.

Het gebied kenmerkt zich door de zee, de stranden en de nautische 
dynamiek van het Noordzeekanaal. Het karakter bestemmingsplan zal 
voor dit deel van het gebied vooral consoliderend zijn. Het gebied van 
de ‘Kustvisie’ zal een eigen inventarisatietraject doorlopen op basis 
van het project ‘Kustvisie’.

‘Zuiderscheg’
Het plangebied wordt grofweg begrensd in het noorden door het midden 
van het Noordzeekanaal, in het oosten door de N9, in het westen door 
de A22 en in het zuiden door knooppunt Velsen. In Zuiderscheg zijn 
drie belangrijke verkeerswegen gelegen, te weten de A22, de A9 en de 
N202. De A22 ligt aan de meeste westelijke kant van het plangebied 
en gaat (buiten het plangebied) onder het Noordzeekanaal door via de 
Velsertunnel. De A9 ligt aan de oostkant van het gebied en gaat via de 
Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal door. Het zuidelijke deel van 
de Wijkertunnel valt wel binnen het plangebied. De N202/Amsterdamse-
weg is in het noorden van de Zuiderscheg gesitueerd en loopt langs 
het Noordzeekanaal van Velsen naar Amsterdam.

Kenmerkend voor het plangebied is de aanwezigheid van recreatie-
gebied, een afvalverwerkingsbedrijf, een waterzuiveringsinstallatie, een 
bedrijfsverzamelterrein en eerdergenoemde infrastructurele werken.

De directe aanleiding om een nieuw bestemmingsplan voor beiden 
plangebieden op te stellen is gelegen in het feit dat:
- de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit het 

plangebied thans in planologisch opzicht is opgebouwd te reduceren 
tot één bestemmingsplan;

- diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er 
wettelijk gezien aanleiding is om ze te actualiseren;

- hiermee een jurdisch-planologische regeling wordt vastgelegd die 
een functionele en ruimtelijke inrichting regelt en als basis fungeert 
voor een toekomstig beheer van het plangebied.

De begrenzing van hierboven genoemde gebieden kunt u bekijken via 
de website van de gemeente Velsen (www.velsen.nl). Een kaart van 
deze gebieden is tevens in te zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde bestemmingsplannen 
rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen vragen wij 
iedereen die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen 

en ideeën heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de 
gemeente daarbij om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen 
en bouwen) maar het kan ook gaan om een transformatie in het gebruik 
(bijv. van werken naar wonen).

De vastgestelde 'herziene Kustvisie 2006':
Voor wat betreft het nieuw te ontwikkelen gebied rond IJmuiden aan zee 
(de zogenoemde herziene Kustvisie 2006) wordt vooralsnog een apart 
traject gevolgd op basis van het project ‘Kustvisie’. Het is wenselijk om 
ook dit gebied in het bestemmingsplan Noordzeekanaalgebied conserve-
rend mee te nemen en hiervoor geen apart bestemmingsplan te maken.

Het initiatief of uw reactie dient binnen 4 weken na publicatiedatum in 
het bezit te zijn van de gemeente Velsen. Vervolgens zullen wij aangeven 
of en op welke wijze de voorgestane ontwikkelingen bij het opstellen 
van het bestemmingsplan meegenomen zullen worden.

Verzoeken die na de genoemde termijn worden ingediend, moeten in 
principe wachten tot het betreffende bestemmingsplan weer wordt 
herzien. Rekening moet worden gehouden met een termijn van 10 jaar.

Wilt u een initiatief indienen?
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum in te dienen 
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Vermeld in uw reactie op welk bestemmingsplan uw 
initiatief betrekking heeft.

Voor overige vragen met betrekking tot de bestemmingsplannen, kunt u 
contact opnemen met de heer H. Sens, tel. (0255) 56 74 16, ambtenaar 
gemeente Velsen.

IJmuiden, 22 mei 2008

RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER LOCATIE 
COMPLEX 135, PRES. STEYNSTRAAT E.O. 
OUD-IJMUIDEN

Burgemeester en Wethouders hebben op 13 mei 2008 het Ruimtelijk 
Functioneel Kader voor de locatie complex 135, Pres. Steynstraat e.o. 
in Oud-IJmuiden vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Dit Ruimtelijk 
Functioneel Kader dient als gemeentelijke randvoorwaarde voor de 
sloop/nieuwbouwplannen voor de woningen op deze locatie.

Wilt u het Ruimtelijk Functioneel Kader inzien?
Het Ruimtelijk Functioneel Kader ligt vanaf 22 mei 2008 gedurende 6 weken 
ter inzage op het stadhuis, Dudokplein 1 en in de Openbare Bibliotheek, 
Dudokplein 16 in IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Wilt u een schriftelijke reactie indienen?
Inspraakreacties kunnen door eenieder worden ingediend gedurende de 
hierboven aangegeven periode. De inspraakreacties kunt u onder ver-
melding van het onderwerp ‘Ruimtelijk Functioneel Kader Pres. Steynstraat 
e.o.’ richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Informatie
Voor vragen over het Ruimtelijk Functioneel Kader of de procedure 
kunt u contact opnemen met mevrouw A. Spiering van de afdeling ROE, 
gemeente Velsen, telefoon (0255) 56 73 49.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de 
volgende kapvergunning verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening

kapvergunning
Ossenland 29 1 berkenboom 20 mei 2008

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunning kunt u 
contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-125-2008 De Weid 32 en 34 te Velserbroek; het veranderen en ver-

groten van 2 woningen
BP-126-2008 Wijkeroogstraat 98 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging/hobbyruimte
BP-127-2008 Kanaalstraat 257 te IJmuiden; het veranderen van een trap
BP-128-2008 Oude Pontweg 184 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

woonwagen
BP-129-2008 Oude Pontweg 186 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

woonwagen
BP-130-2008 Zeeweg 123 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een dakopbouw
BP-131-2008 Deutzstraat 2 te IJmuiden; het vernieuwen van een 

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-144-2008 Langevlak 8 te IJmuiden; het plaatsen van een erfafscheiding
BL-145-2008 Kennemerstrand ong. te IJmuiden; het plaatsen van een 

informatiezuil
BL-146-2008 Herculesstraat 53 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een erker
BL-147-2008 Liniepad 51 te Velserbroek; het legaliseren van een 

berging/overkapping
BL-148-2008 Stelling 54 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een terrein-

afscheiding
BL-149-2008 Hagelingerweg 183 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een berging
BL-150-2008 Oosterduinweg 43 te IJmuiden; het vernieuwen van een 

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie 
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 
13.00 uur) van 29 mei 2008.
BP-125-2008 De Weid 32 en 34 te Velserbroek; het veranderen en ver-

groten van 2 woningen
BP-126-2008 Wijkeroogstraat 98 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging/hobbyruimte
BP-127-2008 Kanaalstraat 257 te IJmuiden; het veranderen van een trap
BP-130-2008 Zeeweg 123 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een dakopbouw
BP-131-2008 Deutzstraat 2 te IJmuiden; het vernieuwen van een 

bedrijfs-/opslagruimte
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente 
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop 
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stad-
huis 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.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.

Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97

Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register 

van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde 
rechten

- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke 
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50 
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur 
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 
15.00 uur 
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur 
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85: 
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden: van maandag tot en met vrijdag 
tus sen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot 
20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp 

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

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, e-mail preventie@velsen.nl 

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burger-
zaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om 
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij 
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burge-
meester, telefoon (0255) 56 72 48.

Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur. 
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht 
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.

Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders 
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van 
de desbetreffende wethouders, onder vermelding van naam, adres, 
telefoon nummer en het onderwerp waarover men wil spreken.

Voor vragen over:  
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u 
zich wenden tot

 wethouder AnneMieke Korf,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer, 
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugd-
zorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot

 wethouder Annette Baerveldt,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid, 
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, 
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot

 wethouder Arjen Verkaik,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot

 wethouder Carel Ockeloen,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.

- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-masten 
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot

 wethouder Margo Bokking,
 secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-42-2008 Liniepad 49 te Velserbroek; het legaliseren van een berging 

en een prieel
BL-98-2008 Stelling 34 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging 

met carport
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 23 mei t/m 3 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering. (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

VRIJSTELLINGSPROCEDURE EX ARTIKEL 19 VAN 
DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING IN COM-
BINATIE MET EEN VERZOEK TOT VASTSTELLING 
VAN EEN HOGERE WAARDE IN HET KADER VAN 
DE WET GELUIDHINDER.

Ten behoeve van de aanvraag om bouwvergunning voor het veranderen 
van een winkel tot woning aan het Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden 
(BP-29-2008) is, ingevolge de wettelijke voorschriften, een vrijstellings-
procedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nood-
zakelijk. Daarnaast is het gebouw gelegen binnen een geluidzone 
wegverkeerslawaai. Op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder 
is het noodzakelijk om een Hogere waarde vast te stellen.

Het ontwerpbesluit tot het verlenen van een vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt vanaf 23 mei 2008 
zes weken ter inzage bij het bureau Vergunningen en Uitvoering. Het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van een Hogere waarde ligt vanaf 23 mei 
2008 twee weken ter inzage bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) en de Milieudienst IJmond (Wijckermolen 2 
te Beverwijk).

Schriftelijke of mondelinge bedenkingen kunnen gedurende zes respec-
tievelijk twee weken na publicatie worden kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
of de Milieudienst IJmond (Postbus 325, 1940 AH Beverwijk).

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BL-84-2008 Linie 9 te Velserbroek; het legaliseren van 3 zeecontainers 

en een  hekwerk (tijdelijk)
BP-86-2008 Trawlerkade 83 te IJmuiden; het oprichten van een keten-

park (tijdelijk) (t.b.v. nieuwbouw 22 units nrs. 25, 27, 29, 
33, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 
83, 85 en 87)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 23 mei t/m 3 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft monu-
mentenvergunning verleend voor:
MO-26-2007 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het slopen van een voor-

malige smederij (rijksmonument)
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken 
ingaande op de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het beroepschrift 
voor het einde van deze termijn zijn bezorgd. Dit beroepschrift schorst de 
werking van het besluit niet. Op grond  van artikel 8.1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 
2003 RZ Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde  bestem-
mingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel 

van een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering van 23 mei t/m 5 juni 2008 ter inzage.
B1-3-2008 Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de 2e verdieping van een woning
BP-55-2008 Alexander Bellstraat 29 en 29A te IJmuiden; het ver-

anderen van de voorgevel (nr. 29) en het vergroten van 
de 2e verdieping van 2 woningen

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publi-
catie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-236-2007 Zuiderdorpstraat 4 te Velsen-Zuid; het oprichten van een 

berging/prieel
BL-86-2008 Van Speijkstraat 2 te IJmuiden; het veranderen van de 

achtergevel van een woning
BP-12-2008 Smidt van Gelderstraat 31 te Velsen-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 1e en 2e verdieping van een woning
BP-54-2008 Sportlaan 7 0071 te Santpoort-Zuid; het oprichten van 

een recreatietuinhuis
BP-56-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen en 

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

AANLEGVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft aanleg-
vergunning verleend voor:
AL-5-2008 Duin- en Kruidbergerweg 2 te Driehuis; het aanleggen 

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

Bekendmaking Wet milieubeheer 
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur 
van de Milieudienst IJmond het volgende bekend:

Ontwerpbesluit intrekken eerder genomen besluit
Op 28 maart 2008 is een verzoek ontvangen van B+S Recycling voor het op 
grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer intrekken van de vergunning van 
28 juli 2005, wegens het door verhuizing niet meer aanwezig zijn op de locatie 
Eendrachtsstraat 22-24 te Velsen-Noord. De directeur van de Milieudienst 
IJmond is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Inzage
Ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken liggen tij-
dens werkuren van 23 mei tot 5 juli 2008 ter inzage bij de Milieudienst 
IJmond en bij de receptie van het stadhuis.

Zienswijzen
Tot 5 juli 2008 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond.

Verleende milieuvergunningen
- Oliehandel Klaas de Boer b.v., een oprichtingsvergunning voor het opslaan 

en afleveren van gasolie en smeerolie in een ponton, gelegen aan een 
aanlegsteiger in de Vissershaven in IJmuiden.

Inzage
De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 24 mei tot 8 juli 2008 ter 
inzage bij de Milieudienst IJmond en bij de receptie van het stadhuis.

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 8 juli 2008 kan tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep 
worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzitter van de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelij-
kerwijs kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de 
ontwerpvergunning.

Verklaring artikel 8.19 Wm
De Milieudienst IJmond heeft een melding ontvangen voor het veranderen van 
de inrichting van Schlumberger Petroleum Services CV, Kromhoutstraat 26, 
IJmuiden. De melding is geaccepteerd met een verklaring. De verandering 
betreft het uitbreiden van de inrichting met een opslagterrein en opslagloods 
aan de Maxwellstraat 16 te IJmuiden.

Inzage
De verklaring ligt tijdens werkuren van 23 mei tot 5 juli 2008 ter inzage bij 
de Milieudienst IJmond.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 5 juli 2008 kan tegen de verklaring door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoed-
eisende belangen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge zienswijzen kan men 
op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij 
de Milieudienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond 
tussen 18.00 en 20.00 uur.
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beverwijk, 22 mei 2008.

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen    € 37,50

APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

onderhoud en 
reparatie van 
alle merken
Ampèrestraat 27a iJmuiden

Tel. 0255-540321  Fax. 0255-540432

garage bv

U wilt uw woning verkopen en 
niet teveel kosten maken?

Kijk voor onze zeer gunstige 
prestatie courtage tarieven 
op onze website. U kunt ons 

ook vrijblijvend bellen voor een 
gratis waardebepaling van uw woning.

Telefoon: 023-5386364/06-42816222
Website: www.domehuisenadvies.nl

DOME HUIS & ADVIES, 
GEWOON ANDERS!

Te koop:
• Yamaha FZ750 motorfiets 
voorzien van FZR 1000 blok, 
b.j. ‘86, Km. stand 34.000, 
prijs e1350,-
Tel. 06-41508400

(www.d66velsen.nl)

Amsterdamse

haven tot  

aan de  

Velserbroek?
Kennemerlaan 42 IJmuIden - Tel. 0255-530890

de KaaSmarKT

aanbiedingen
Heerlijke 
Boerenbeenham
Ook super voor bij de asperges

150 gram           €2,65

Belegen 
Boerenkaas
500 gram    €5,25

Doruval
Een rasechte Nederlandse 

kaas. Pittig, smeuïg en romig. 

Komt van de boerderij

250 gram            €2,95

Versgebrande 
doppinda’s
300 gram           €1,50

29 jaar 
kaasspeciaalzaak

Te koop:
Buiktrainer Telsell in-
cl. videoband i.g.st 25,-
. Tel: 02305395368
Te koop:
Caravanspiegels, passen op al-
le auto’s 30,-, w. plast. regen-
ton 10,-, 4 br. gr. kunststof ron-
de plantepotten, 1 koop 10,-
, skeelers mt. 42 met kne-
besch. 10,-. Tel: 0255-518425
Te koop:
Kleine buitenvoliere op 
wandsteunen 200 x 60 x 46 
35,-. Tel: 0255-516421

Te koop:
2,5 Zitsbankje, oud rood 100,-
, rond vloerkleed 2 m. 75,-
, kleed 240 x 170 75,-, bei-
de kleden donker rood + ecru 
en blauw. Tel: 0255-520365
Gevraagd:
Accordeon, oud of defect, 
haal ik gratis op voor on-
ze hobby. Tel: 023-5639828
Te koop:
Gezichtsbruiner 10,-, personen 
weegschaal 3,-, 125 voetbal-
plaatjes 1974 10,-, tennisracker, 
dunlop 7,50. Tel: 0255-513893

Te koop:
Replica antiek poppenwagen-
tje, 47 cm lang met kap om-
hoog 60 cm hg. geen speel-
goed 10,-. Tel: 0255-531291
Te koop:
Tienerbureau, kl. ahorn met 
blauwe lade, i.p.st., afm. 120 x 
60 x 68 40,-. Tel: 0255-532231
Gevraagd:
Wie heeft er voor ons te leen: 
sprookjeskleding voor volwas-
senen o.a. prinsessen, hek-
sen sneeuwwitjejurken. Hoog-
slape tot 25,- voor Dorps-
feest. Tel: 0255-514820

Plein 1945 nr. 48, 1971 GC IJmuiden. Telefoon: 0255 - 516369

spetterende voorjaarsaanbieding!

de gehele collectie van FrAnK WALder

20% Korting
*

 
*alleen op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei



Vanuit de begrippen naastenliefde en zorg voor de zwakkeren in 
onze samenleving wil het CDA een oplossing voor dit probleem. Onze 
uitgangspunten zijn gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, soli-
dariteit en rentmeesterschap. Als we deze uitgangspunten gebruiken voor 
de problemen van de ontwikkelingsorganisaties van Stichting Velsen 
voor de derde Wereld dan kan het CDA niet anders dan opkomen voor 
deze organisaties. Temeer omdat er vele vrijwilligers bij betrokken zijn!

Het bevreemdt ons dat dit probleem niet eerder is onderkend 
toen er  werd onderhandeld met de HVC over de verkoop van de 
afvalverwerkingsrechten van de Rein Unie. Vandaar dat wij de 
problematiek aan de Eenhoornstraat wat breder willen bekijken.   
Ook al vindt het CDA nog steeds dat mondiale bewustwording een 
belangrijk onderdeel is bij het stimuleren van vrijwilligers om zich, via 
organisaties, in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking, er moet ook 
niet direct geroepen worden dat de gemeente Velsen, en dus de burger, 
de huur nu wel zal betalen.  Eerst zal de gemeenteraad de discussienota 
ontwikkelingssamenwerking en mondiale bewustwording moeten 
bespreken om te bepalen hoe om te gaan met (fi nanciële) steun aan 
organisaties.  Dan zal ook blijken hoe “millenniumproof” de gemeente 
Velsen werkelijk is!

Om de organisaties niet te lang in het ongewisse te laten heeft het CDA 
Velsen het idee om de verantwoordelijk wethouder, Arjen Verkaik, de 
opdracht te geven HVC zover te krijgen dat zij de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op zich neemt om de bestaande situatie in ere te 
herstellen. De druk vanuit de gemeente Velsen op de HVC mag best groot 
zijn gezien het belang van hergebruik van goederen c.q. vermindering 
van “grof vuil”; onder het motto: Eerlijk zullen we alles delen!

Fractie CDA Velsen
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“Van honderdduizend gulden kosten  besparing 
tot tachtigduizend euro kosten aan mondiale 
bewustwording”, hoe gek kun je het en organisa-
ties maken.

Ons college van Burgemeester en Wethouders 
heeft, bij besluit van 8 april 2008, besloten de zes 
organisaties voor ontwikkelings samenwerking en 
mondiale bewustwording schriftelijk te berichten 
dat het gebruik van het pand Eenhoornstraat 4, 
“formeel”, per 1 september 2008 eindigt en dat af-
hankelijk van een nog te nemen “principebesluit” 
over de rol van de gemeente met betrekking tot de 
ontwikkelingssamenwerking en mondiale bewust-
wording het verdere traject wordt bepaald.
Met andere woorden, de huur  wordt per 1 septem-
ber 2008 opgezegd en we kijken nog wel wat we 
voor u kunnen doen. En welk traject worden we 
nu weer in gesleurd?

De zes organisaties, Roemenië Transport, Cuba 
connection, stichting Zlotoryja Polen, Roemenië 
Hulp, stichting De Roestige Pot en Velsen voor 
de Derde Wereld zijn sinds 2002 en 2003 gehuis-
vest in en rond de voormalige dr. Visserschool aan 
de Eenhoornstraat 4 te IJmuiden. Ze verdienen 
daar, door veel onbetaalbaar vrijwilligers werk, 
wat centen om diverse projecten in derdewe-
reldlanden op te starten en te ondersteunen. Ook 
worden nog bruikbare spullen, van kleding tot 
meubilair, verzonden naar mensen die het hard 
nodig hebben. Dit doen ze al tientallen jaren, 
met hart en ziel. Zelfs zo goed dat de ReinUnie 
vorige eeuw al berekende dat deze organisaties 
jaarlijks een kostenbesparing, op het ophalen van 

grofvuil, opleverde van minimaal honderdduizend 
gulden. Een besparing die het rechtvaardigde deze 
organisaties onderdak te verlenen. Is hier bij de 
overdracht/verkoop van de ReinUnie geen reke-
ning mee gehouden? Wel de miljoenen cashen en 
vervolgens deze kleine kostenpost, o nee kosten-
besparing, vergeten? Kosten de organisaties de 
burger nu geld, omdat er onder de noemer mon-
diale bewustwording geld besteed zou moeten 
worden en de gemeente dan kan pochen dat daar 
veel geld in wordt gestoken? Of kunnen ze bij de 
ReinUnie nu opeens niet meer rekenen?

Er zal toch geen sprake zijn van een dubbele 
agenda? Eerst is er door de organisaties vanuit de 
Sint Franciscusschool en de oude school achter de 
Orionfl at, beide nu in “ontwikkeling”, gewerkt. 
Hier konden de organisaties niet meer gehuisvest 
worden door de “ontwikkeling”. Een andere “ont-
wikkeling” dan “ontwikkelings samenwerking”. 
Nu wil het toeval dat vlak naast de oude school 
aan de Eenhoornstraat het project Groot Helm-
duin wordt “ontwikkeld”. Hier is een tekort van 
miljoenen. De pandjes aan de Eenhoornstraat 
zouden naadloos kunnen worden ingepast in 

het project Groot Helmduin, om zo de tekorten 
gedeeltelijk op te vangen. Een stukje lokale ont-
wikkeling. Als dat zo is, zeg dat dan ook maar 
gewoon. Doet de gemeente Velsen in ieder geval 
aan lokale bewustwording en eigen ontwikke-
lingshulp.
In het bedrijfsleven heb je opzegtermijnen van 
minimaal vijf of tien jaar. Dan kunnen orga-
nisaties hun toekomst tijdig veilig stellen en 
hebben zo de tijd om alles te plannen. Maar 
als een gemeente de woorden “formeel” 
en “principe besluit” gaat gebruiken, is het 
oppassen. Dan is er of politiek gewin in het spel 
of het is op hele korte termijn “inpakken en 
wegwezen”.
Formeel kan ik na september m’n overtollige 
spullen niet meer kwijt en zal ik grofvuil moeten 
bellen om dit op te halen. Maar in principe 
zou ik de komende jaren ook nog mondi-
aal bewust kunnen worden gemaakt en aan de 
Eenhoornstraat terecht kunnen.

De Politiek mag het zeggen en graag snel besluiten, 
naar aanleiding van een discussienota. Dat zullen 
dan wel weer niet te volgen discussies worden. Of 
als de politieke partijen eens de moeite nemen om 
te kijken wat ze in 2003 hebben gezegd en woord 
houden, is er voor de organisaties en de ReinUnie 
geen vuiltje aan de lucht. Ik ben benieuwd hoe 
de politieke partijen inhoudelijk reageren op 
deze column. En of ze nog weten wat ze in 2003 
allemaal hebben uitgekraamd, dit is te lezen op 
de website www.velsen3dewereld.tk.

Ben Burger

eens of oneens

Reactie’s politiek

Als de organisaties in het Solidariteitsgebouw hun werk moeten 
staken zijn er alleen maar verliezers: 
a. de partners in de derde wereld en Oost Europa;
b. vrijwilligers die zich inzetten voor de organisaties; 
c. inwoners van Velsen die nu goedkoop in het Solidariteitsgebouw 
 shoppen;
d. inwoners van Velsen bij wie het mondiale bewustzijn zal afnemen 
 omdat de verbondenheid tussen ‘hier en daar’ verdwijnt;
e. de Rein Unie die meer grof huisvuil zal moeten ophalen;
f. de gemeente Velsen die meer zwerfvuil zal tegenkomen.

De gemeenteraad zal dus naar een oplossing moeten zoeken opdat 
het ‘solidariteitswerk’ voortgang kan vinden. Daarbij moet de raad 
ook oog hebben voor andere organisaties in Velsen, zoals SOS Velsen 
en de stichting Santpoort helpt Madras, en onderwijsprojecten 
‘mondiale vorming’ die eveneens bijdragen aan de profi lering van 
Velsen als  millenniumgemeente.      

“De Solidariteitsmarkt”

Velsen Lokaal heeft verbijsterd kennisgenomen van het plotseling 
opzeggen door het College van het gebruik van het gebouw aan de 
Eenhoornstraat 4 door de Solidariteitsmarkt.

Het College roept: dit jaar hebben we 15 miljoen positief resultaat; 
en dan sluit je meteen een prima initiatief, gedragen door vele 
vrijwilligers voor een besparing van € 80.000,00?

Eveneens roept het College dat het meer wil doen aan mondiale 
bewust wording; en gelijk zetten zij die clubs op straat die hiermee 
bezig zijn. 

Hoe gaan we dan de ontwikkelingssamenwerking meer 
bevorderen?

Toch niet door de collegeleden reisjes langs de derde wereld te laten 
maken? Nee toch! 

Dat doe je juist door met dit soort laagdrempelige organisaties 
samen te werken, die kleine projecten rechtstreeks kunnen steunen, 
zonder dat er geld aan de welbekende strijkstokken blijft hangen. 
En die bovendien juist heel veel vrijwilligers en bezoekers van de 
verkoopdagen motiveren door zich voor de derde wereld in te zetten. 
Kosteloos.

Dat maakt het juist zo onfatsoenlijk van het College door simpelweg 
te zeggen: na september moet u wegwezen. Zonder ook maar een 
alternatief aan te bieden, want dat is toch het minste wat men zou 
kunnen doen?

Nee, simpel: wij zeggen de huur op en u zoekt het maar uit. Cynisch 
zou je zeggen: dit soort gedrag straalt geen betrokkenheid uit en 
zo’n opstelling is een sociaal college gewoon onwaardig.

Velsen Lokaal wil de 6 vrijwilligersorganisaties steunen in hun 
rechtmatige en terechte vraag om een simpel maar geschikt 
onderkomen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het College geen 
andere locatie zou kunnen aanbieden.”

Het besluit van het college gaat voor de LGV tekort door de bocht. 
Hergebruik van goederen is om meerdere redenen noodzakelijk 
Financieel en materieel worden verschillende projecten gesteund. 
Alvorens een besluit te nemen heeft de LGV behoefte aan meer zicht 
op de uitkomsten van de geleverde prestaties.

Namens de LGV, G. Vosse
19 mei 2008

Burger in de politiek  Column

Als de organisaties in het Solidariteitsgebouw hun werk moeten 

Op deze pagina treft u de column aan van 

“Burger in de politiek”.
Tevens leest u de reactie van de politiek op deze column, 

uw reactie ontbreekt nog!
Wilt u reageren over dit onderwerp, dan kunt u mailen 

naar info@jutter.nl, wij zullen dan volgende week 

een aantal reacties in de krant plaatsen. 

Geeft u uw mail aub de naam ‘burger reageert’, 

zodat wij het snel herkennen.
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Strawberries wint 
van Hilversum
Driehuis - De dames van Kenne-
mer Hockey Club Strawberries heb-
ben afgelopen zondag in hun laat-
ste thuiswedstrijd van het seizoen 
met 2-1 gewonnen van het hoogge-
klasseerde Hilversum. Het was voor 
het team van coach Simon de Hoog 
de tweede overwinning op rij en de 
negende overwinning in totaal dit 
seizoen.
Strawberries opende de score in de 
derde minuut van de wedstrijd. Ellen 
Huijink scoorde fraai met een tip-in 
op aangeven vanuit een vrije slag 
van Daphne de Boer. In de daarop 
volgende minuten was Hilversum 
diverse malen kansrijk maar de ver-
dediging van Strawberries wist een 
tegendoelpunt te voorkomen. Keep-
ster Lobke Vogt moest een aantal 
keer in actie komen en Renske van 
Driel maakte twee strafcorners on-
schadelijk door ze te blokkeren. On-
geveer tien minuten voor het einde 
van de eerste helft kwam Hilversum 
toch op gelijke hoogte door haar 

vijfde strafcorner van de wedstrijd te 
verzilveren. Er ging derhalve gerust 
worden met een stand van 1-1.
In de tiende minuut van de twee-
de helft was er een lange solo van 
Izy Bonder te bewonderen maar 
haar actie strandde uiteindelijk in 
schoonheid en leverde dus geen 
voorsprong op voor Strawberries. 
Maar ook Hilversum kwam niet op 
voorsprong want dat voorkwam 
Strawberriesgoalie Loke Vogt met 
een reeks sterke reddingen. Ruim 
tien minuten voor tijd bracht Ellen 
Huijink Strawberries op 2-1 op as-
sist van wederom Daphne de Boer in 
bijna een kopie van het eerste doel-
punt. In het vervolg van de wedstrijd 
werd er niet meer gescoord waar-
door Strawberries voor de tweede 
keer op rij won en Hilversum na een 
zegereeks van negen overwinnin-
gen weer eens verloor. Aanstaan-
de zondag speelt Strawberries haar 
laatste wedstrijd van het seizoen uit 
in Utrecht tegen USHC. (WB)

Beleid VSV werpt vruchten af  
VSV voor derde maal 
in nacompetitie
Velserbroek - VSV heeft zich afge-
lopen zondag voor de tweede keer 
op rij geplaatst voor de finale van 
de na-competitie. Nadat WSV’30 uit 
verslagen werd met 1-2 werd thuis 
dezelfde stand bereikt na 90 minu-
ten. In de eerste wedstrijd had VSV 
verzuimd een grotere score neer te 
zetten hetgeen in de tweede wed-
strijd de ploeg uit de Velserbroek 
bijna op zou breken. 
Voor de return waren David v.d. Brink 
en Robert Schippers geschorst en 
in de warming-up vielen Bob Schol 
en Marcus Verdikt geblesseerd uit. 
De net van vakantie teruggekeer-
de Rick Olthof moest daarom mede 
door een blessure van Roy Schoorl 
in de basis aantreden. 
Voor de rust waren de clubs aan el-
kaar gewaagd maar waarbij kee-
per Mathe de Vent slechts eenmaal 
handelend moest optreden moest 
de keeper van WSV dit meerdere 
malen doen. Schoten van de sterk 
spelende Floijd Hille, Rick Olthof 
en Wesley v.d. Wal keerde hij ech-
ter vakkundig. Echter op een terug-
speelbal reageerde de goalie, hij 
durfde de bal niet met de handen 
te keren, verkeerd waardoor de 1-
0 een feit was. Vlak voor rus kreeg 
WSV een terechte rode kaart in ver-
band met natrappen. En toen vlak na 
rust goaltjesdief Marcus Verdikt een 
meter voor de doellijn de bal kreeg 
aangereikt door Floijd Hille leek de 
wedstrijd beslist te worden. 
De bal werd echter gemist en na-
dat WSV alles of niets ging spelen, 
en ook nog eens op 1-1 kwam door 
niet attent reageren van Floijd Hille, 
kregen de vele VSV aanhangers het 
nog Spaans benauwd. Een schot op 
de paal en een bal van de lijn zorg-
den voor enkele hachelijke momen-
ten. Uiteindelijk was het supersub 

Henk Swier die Marcus Verdikt in 
staat stelde om de 2-1 aan te laten 
tekenen waarna de overwinning een 
feit was en VSV zich op kan gaan 
maken voor de finale tegen het fa-
voriete ZAP. Deze ploeg werd vo-
rig jaar nog uitgeschakeld door VSV 
(lees: ijzersterke Hernan Noorman) 
maar is dit jaar van een ander ka-
liber en wordt geleid door IJmuide-
naar Cees Glas. De wedstrijd wordt 
zondag 25 mei gespeeld om 14.30 
uur bij LSVV te Alkmaar. 
Los van de uitslag van deze wed-
strijd mag worden gesteld dat VSV 
de afgelopen vier jaar keihard heeft 
gewerkt om het geschonden imago 
weer op te poetsen. Zonder te beta-
len wordt er sportief al drie jaar ge-
presteerd met regionale spelers en 
doorbrekende jeugd. 
Naast het eerste is het tweede vo-
rig jaar met alleen maar overwin-
ningen kampioen geworden en af-
gelopen jaar net niet gepromoveerd 
naar de eerste klasse. Jeugdige spe-
lers als Bob Schol, Wesley v.d. Wal, 
Robert Schippers, Floijd Hille, Ger-
main Ebbeling en de nog jongere 
Roy Schoorl, Donny v.d. Berg, Mit-
chel Boogaard, Tanju Culer en Daan 
de Koning zijn de exponenten van 
het beleid. Ook volgend seizoen zal 
het laten doorstromen van de jeugd 
weer de basis gaan vormen los van 
promotie of niet. 
Voor de naar Velsen vertrekkende 
Dave Kalkman en de naar Stormvo-
gels terugkerende Marcus Verdikt 
komen twee nieuwe spelers waar-
door de technische staf bestaan-
de uit Peter Snoeks en oud betaald 
voetballers Richard Plug en Hennie 
Meijer alleen nog een laatste man 
en linksbenige verdediger zoeken. 
Daar hebben ze nog twee weken de 
tijd voor.

Nova Zembla

Ruïne van Brederode vol verhalen
Santpoort-Noord - Komend week-
end, zaterdag 24 en zondag 25 mei 
vindt op diverse plekken in Kenne-
merland het  Kennemer Verhalen-
festival plaats. In Velsen op 25 mei 
in de Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. 
Deze middag zullen Kitty Hieltjes, 
Henriette Dekkers, Piet Paree en 
Maartje Keunen de luisteraars van 
jong tot oud meenemen de wereld 
van de verhalen in, die zich in of 
rond de Ruïne kunnen hebben af-
gespeeld.
Tussen de verhalen door speelt het 
saxofoonkwartet Nova Zembla. 
Maartje vertelt samen met Nova 
Zembla het bekende muzikale ver-
haal van Peter en de Wolf.
Elk heel en half uur start een ver-
haal, beginnend om 13.00 uur. De 
middag eindigt om 16.00 uur. 

De entree voor de Ruïne bedraagt 
1,50 euro voor kinderen tot 12 jaar 
en 3 euro voor alle andere bezoe-
kers. Museumjaarkaarthouders gra-
tis.
Verder is er op 24 mei een verhalen-
tocht langs diverse Haarlemse Hof-
jes tussen 13.30 uur en 16.30 uur en 
worden er verhalen verteld in het 
Ned. Hervormde kerkje in het cen-
trum van Heemskerk tussen 14.00 
uur en 16.00 uur. Op 25 mei wordt 
ook verteld in het Ned. Hervormde 
kerkje in Castricum tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur. 
Alle verhalen worden afgewisseld 
met muziek van diverse groepen. 
Zie voor nadere informatie de web-
site: http://vertel.nhca.nl.
Het Kennemer Verhalenfestival 
wordt financieel mogelijk gemaakt 
door het Prins Bernardfonds.

De weertuin

Marjon de Hond opent 
weertuin Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 25 mei 
wordt tijdens de schaapscheerdag 
de vernieuwde weertuin bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij feestelijk ge-
opend. Om 11.00 uur verricht weer-
vrouw Marjon de Hond de opening 
door een symbolische weersteen op 
te hangen. Alle kinderen mogen dan 
een ballon de lucht in laten. Komt 
jouw ballon het verst dan krijg je 
een mooi kinderweerstation.
De afgelopen maanden heeft de 
tuin een flinke opknapbeurt gehad. 
Met verschillende weerinstrumen-
ten als een regenmeter, windmeter, 
barometer en thermometer kunnen 
kinderen en volwassenen meer te 
weten komen over het weer. In de 
weertuin staat een insectenhotel. 
Hier nestelen de insecten die in de 
weertuin voorkomen.
Na de opening door Marjon de 
Hond zijn er de hele dag diverse 
activiteiten in en rond de boerderij. 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen met 
een weer doe-kaart een zonnewij-
zer en een insectenhotel maken en 
het weer in de weertuin ontdekken. 
Insecten rond de boerderij vertellen 

een verhaal over hun leven. Los het 
raadsel van de insecten op en win 
een kinderweerstation.
In de boerderij worden de schapen 
geschoren. Kinderen tot 8 jaar kun-
nen in de potstal met wol knutse-
len. De wol is deze dag ook te koop. 
Buiten op het erf is het schapen-
spel ‘Een jas die past’ van Bas Bree-
men. Acteur Eric-Jan Lens (acteur 
uit Koekeloere en Huisje Boompje 
Beestje) komt in de koeienstal le-
zen, spelen en zingen met de kin-
deren. Dit is om 12.00 uur, 12.45 uur, 
14.00 uur en 14.45 uur.
De toegang tot de boerderij is gratis, 
voor de kinderactiviteiten wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. 
Rond de boerderij is een informatie-
markt, de imker van Zorgvrij is aan-
wezig met honingproducten en de 
blaaskapel De Schuimkragen zorgt 
voor een vrolijke noot.
De schaapscheerdag en alle activi-
teiten zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
Boerderij Zorgvrij ligt aan de Genie-
weg 50 in het recreatieschap Spaarn-
woude, telefoon 023–5202828. Zie 
ook www.recreatienoordholland.nl.

Veel belangstelling voor de fraai ingerichte modelwoning

Modelwoningen in De Komeet
IJmuiden - Op de plek van het 
voormalig cultureel centrum en in 
het verlengde van de Lange Nieuw-
straat is inmiddels de woontoren De 
Komeet verrezen. Een gebouw van 
maar liefst 40 meter hoog dat in to-
taal 60 driekamerappartementen
gaat omvatten. De woontoren gaat 
onderdeel uitmaken van het stads-
park IJmuiden. Dit stadspark be-
vindt zich op het huidige Moer-
berg- en Gijzenveltplantsoen. Het 
stadspark moet uitgroeien tot de 
belangrijkste groenvoorziening bin-
nen IJmuiden. De Komeet telt twaalf 
woonlagen met op elke woonlaag 
vijf driekamerappartementen.
Op de bovenste verdieping wordt 
een daktuin aangelegd van maar 
liefst 400 m2 die met de lift bereik-
baar is en waarvan alle bewoners 
gebruik kunnen maken. Het is de 
intentie om op de begane grond 
een groepspraktijk voor huisartsen 

te realiseren. Tevens komt er onder 
het gebouw voor de bewoners een 
parkeerkelder.
Om de nieuwe bewoners en be-
langstellenden gelegenheid te ge-
ven een goede indruk van de appar-
tementen te geven vond afgelopen 
donderdag de feestelijke opening 
plaats van een tweetal ingerich-
te modelwoningen. Men heeft voor 
deze opzet gekozen om toekomstige 
bewoners en belangstellenden een 
beter idee te geven van de ruimte 
en de indelingsmogelijkheden die 
de appartementen bieden wat voor 
veel mensen beter werkt dan te pro-
beren een indelingsplaatje in een 
verkoopbrochure te begrijpen.
Deze opzet is goed geslaagd en 
geeft de bezoekers een prima in-
druk van de ruimte die de apparte-
menten bieden waarbij het ruimte-
gevoel door de hoge plafonds nog 
extra wordt versterkt.

In Centrale Bibliotheek Velsen
Historisch informatiepunt ‘ Toen’
IJmuiden - Zaterdag 24 mei gaat in 
de centrale bibliotheek het histori-
sche informatiepunt ‘Toen’ van start. 
Daar is op diverse manieren infor-
matie over de geschiedenis van Vel-
sen te vinden. Ook gaat dan de si-
te www.toenvelsen.nl de lucht in. Er 
is een wisselende programmering 
en na de start worden in de biblio-
theek een week lang diverse activi-
teiten georganiseerd. Zaterdag is er 
van 11.00 uur tot 16.00 uur een his-
torische informatiemarkt. Hier zul-
len onder andere de musea, de his-
torische kringen en bijna alle ande-
re verenigingen en erfgoedinstel-
lingen aanwezig zijn met een infor-
matiestand. Ook zijn er de hele dag 
minilezingen. Het programma is als 
volgt:
11.30 uur tot 11.45 uur:  
Omgekeerd praten
11.45 uur tot 12.00 uur:  
Stand van zaken rond Beeckestijn
12.00 uur tot 12.15 uur:  
Archeologie
12.45 uur tot 13.00 uur:  
Herdenking slachtoffers oorlogen
13.00 uur tot 13.15 uur:  
Genealogie voor beginners
13.15 uur tot 13.30 uur: 
 De Velserdijk
14.00 uur tot 14.15 uur:  

Pieter Vermeulen Museum en erf-
goededucatie
14.15 uur tot 14.30 uur:  
Het nieuwe Hoogovensmuseum
14.30 uur tot 14.45 uur:  
Het Forteiland
Het weekprogramma heeft het vol-
gende te bieden:
Maandagavond 26 mei om 20.00 
uur: Genealogie voor beginners.
Wie meer wil weten over de voorou-
ders. Kees Heemskerk van de Gene-
alogische Vereniging Kennemerland 
vertelt hier over, na de pauze kun-
nen de deelnemers zelf aan de slag.
Dinsdagmorgen 27 mei, 3 en 24 ju-
ni om 10.00 uur: Autobiografisch 
schrijven. Annemieke Schoen leert 
de deelnemers de fijne kneepjes 
van het autobiografisch schrijven.
Woensdagavond 28 mei om 20.00 
uur: Moegdreek Tarpen / Omge-
keerd Praten. Het omgekeerd pra-
ten van Velsen is uniek in Neder-
land. Archivaris Jan Suurmond ver-
telt over de achtergronden van de-
ze uitstervende taal, slechts enkele 
mensen kunnen het spreken.
Donderdagavond 29 mei om 20.00 
uur: Archeologie. Gemeentearcheo-
loog Wim Bosman geeft een intro-
ductie, Jan Morren vertelt over Wa-
terland en over Romeinen.  

De jongeren van de theaterschool tijdens de openbare repetitie

Open Huis Kunstencentrum 
IJmuiden - Er was weer veel te 
doen, te zien en te horen in het Kun-
stencentrum afgelopen zaterdag, tij-
dens het open huis. Een jongen ont-
lokt tonen aan een klarinet, in een 
andere ruimte heeft een kind voor 
het eerst een gitaar in handen. ,,Je 
moet op het puntje van je stoel gaan 
zitten, met je been op het krukje en 
de gitaar stevig tegen je aan’’, zegt 
de leraar. Een andere jongen gaat 
bijna schuil achter een cello, het in-
strument is haast even groot als hij-
zelf. Er klinken pianoklanken en bij 
de zanglerares worden toonladders 
gezongen. In de kleedkamer staat 
Saskia pasjes te oefenen, zij gaat zo 
optreden met haar groep free style. 
Een groep meisjes van het klassie-
ke ballet lopen in prachtige rokken 
rond. In de grote zaal is een openba-
re repetitie van de theaterschool. Ze 
laten gedeeltes van ‘Grease’ zien.
Het is een feest om naar ze te kijken. 
De tonen van het lied ‘Tell me more’ 
klinken door de ruimte en de jonge-
ren dansen met veel energie en en-
thousiasme. Ze hebben er duidelijk 
plezier in, er worden zelfs radslagen 
gemaakt. Docente Aga de Wit geeft 
langs de kant aanwijzingen. ,,Niet te 
snel praten. Waar is je klingeltje? Je 
bent je klingeltje vergeten’’, roept ze. 

Even later: ,,Geert speelt even San-
dy omdat Sandy er niet is. En Sandy 
loopt boos af, goed zo Sandy.’’ Dan 
staat ze enthousiast midden in de 
groep, om de danspassen voor te 
doen.
Nanne (11) speelt de hoofdrol, Dan-
ny. ,,Ik hou van toneelspelen en van 
improviseren. Het is niet moeilijk, 
want Aga doet het voor. Ze laat zien 
hoe het moet en dat snap ik altijd 
meteen’’, zegt hij. Lisalotte is 11 jaar, 
net zoals Mike en Noah. Ze zitten 
bij elkaar op school en nemen daar 
vaak samen teksten door of ze oefe-
nen de danspasjes. 
,,Ik wordt helemaal gelukkig van to-
neelspelen en dansen’’, verzucht Li-
salotte. ,,Aga is een leuke juf en het 
is een leuke groep, we hebben het 
heel gezellig met elkaar. We steunen 
elkaar ook.’’ 
Ze legt uit: ,,Laatst was er iemand, 
die werd gepest op school. Daar 
hebben we over gepraat met elkaar. 
Hier maak je snel vrienden, dus die 
was blij dat hij elke zaterdag hier 
naar toe kon.’’
‘Grease’ van de theaterschool van 
het Kunstencentrum is op 21 juni te 
zien in de centrale bibliotheek. Dan 
zal ook het kinderkoor Caramba op-
treden. (Carla Zwart)

Magische heropening
bij Kerbert Dierentehuis 
IJmuiden - Het Kerbert Dierente-
huis viert zaterdag 31 mei van 11.00 
tot 16.00 uur de heropening. Het 
belooft een groot feest te worden! 
Het asiel aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden is flink verbouwd en heeft 
zo de opvangcapaciteit voor honden 
en katten uitgebreid. Ook krijgt het 
Kerbert Dierentehuis op deze spe-
ciale dag het kwaliteitskeurmerk 
‘Erkend Asiel’ uitgereikt uit handen 

van de directeur van de Dierenbe-
scherming. Op deze feestelijke dag 
kan iedereen het Kerbert Dieren-
tehuis en de asieldieren bekijken 
en worden er vele leuke activitei-
ten georganiseerd. Zo staan er di-
verse kraampjes, kunnen kinderen 
geschminkt worden, wordt er een 
speurtocht georganiseerd en zal il-
lusionist Hans Klok het asiel op ma-
gische wijze officieel heropenen. 

Cameretten finaletournee 
2007 in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 22 mei om 
20.30 uur wordt het Cameretten fi-
naltournee gehouden in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden.
(Hans) Teeuwen & Smeenck, Theo 
Maassen, Plien & Bianca, Brigitte 
Kaandorp, Hans Liberg, Ernesto & 
Marcelino, Niet Schieten, Schud-
den, Herman Finkers, Purper, Bert 
Klunder, NUHR, Kommil Foo, Ri-
chard Groenendijk, Arie & Silvester, 
Ivo de Wijs, Marnix Kappers, Don 
Quishocking, Ronald Goedemondt, 
Onno Innemee, Stef Bos, Jaap Mul-
der, Alex d’Electrique, Eric van Sau-

ers, Rob Urgert, Martijn Oosterhuis, 
Alex Klaasen & Martine Sandifort, 
Ruben (Nicolai) & Nathan, Bert Vis-
scher, Paul de Leeuw, Marc-Marie 
Huijbregts.
Allemaal waren zij ooit finalist van 
het cabaretfestival ‘Cameretten’. In 
deze finaletournee ziet u de finalis-
ten van ‘Cameretten 2007’. Het Rot-
terdamse ‘Cameretten’ is samen 
met het Leids Cabaretfestival de be-
langrijkste kweekvijver voor Neder-
landse cabaretiers. Zie ook www.
cameretten.nl of www.tricolour.nl. 
Toegang 11 euro, of 9 euro met WT-
pas.
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Wat is
er te 
doen

verteld in het Ned. Hervormde kerk-
je in het centrum van Heemskerk 
Tussen 14.00 en 16.00 uur.
Try-out musical ‘Ontdekking van 
Haarlem’ door de Letterlievende 
Vereniging J.J. Cremer bij molen De 
Adriaan. Om 14.00 en om 15.30 uur. 
Toegang gratis.
Dartstoernooi bij Full Speed, Tols-
duinerlaan in Velsen-Zuid. Aanvang 
20.00 uur. Inschrijven 3,50.
Toneelschuur Haarem: 20.00 uur: 
Lieve Kitty.
Salsa Station Haarlem, perron 3a, 
wachtkamer 2e klasse. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Toegang 5,-. Proefles be-
ginners 20.00 uur. Workshop gevor-
derden van 20.30 tot 21.00 uur.
Swingsteesjun Dance Classics, 
station Haarlem, Wachtkamer 2e 
klasse, peron 3a. Van 20.00 tot 01.00 
uur.
Eindstuif ORO o.l.v. Frits Meijer. Van 
20.30 tot 23.30 uur. HZW, Kamerling 
Onnesstraat 83 Haarlem.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: The Bintangs en (mis-
schien) Mad Mill. I.h.k.v. 30 jaar 
Beeckestijn Pop. Aanvang 21.00 uur
De band Swel in café Cheers, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 21.00 
uur. Toegang gratis.
Stilte-excursie in het bos Leyduin. 
Van 22.00 tot 23.30 uur. Aanmelden 
verplicht via 0251-362762.
Taste-it! in de Lichtfabriek Haarlem. 
Zie voorverkoop kaarten www.easy-
ticket.nl

Zondag 25 mei
 

Koopzondag in de Cronjé in Haar-
lem. 
Religieuze bijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Thema: ‘Over wat je ontvangt en 
doorgeeft. Aanvang 10.30 uur.
Opening Weertuin, schaapscheer-
dag en Kinderexcursie IVN bij infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Aanvang 11.00 uur.
Motorclub YCC zoekt oma’s om in 
het Guinness Book of Records te ko-
men. Verzamelen 11.00 uur bij Café 
Studio, Grote Markt in Haarlem.
Pim Mulierloop. De startlocatie is 
sportpark Groeneveen in Santpoort-
t-Noord. Vanaf 11.00 uur.
Vlinders in de duinen. Vertrek 
11.30 uur bij de balie van duincen-
trum De Zandwaaier, Zeeweg Over-
veen. Aanmelden verplicht via 023-
5411129 of www.npzk.nl.
Koffieconcert Velser Gemeenschap 
en Cigale in het Fidelishof IJmuiden. 
Aanvang 12.00 uur.
Dag van het Park in het Schoter-
bos. De dag wordt geopend door 
wethouder Maarten Divendal om 
12.00 uur.
Gratis toegang Artisklas tijdens 
Dag van het Park. Van 12.00 tot 
18.00 uur.
Asfalttoernooi op het Zwane-
bloemplanstoen in Velserbroek. Eer-
ste wedstrijd 13.00 uur.
Kennemer Verhalenfestival in de 
Ruïne van Brederode Santpoort-
Noord. Elk heel en half uur start een 
verhaal, beginnend om 13.00 uur. 
De middag eindigt om 16.00 uur. 
Ook worden er verhalen verteld in 
het Ned. Hervormde kerkje in Cas-
tricum. Tussen 14.00 en 16.00 uur.
Lezing over restauraties schilde-
rijen Jan de Bray in het Frans Hals 
Museum in Haarlem. Aanvang 14.00 
uur. Toegang: entree museum. 
Filmschuur Haarlem: 14.00: Die Fäl-
scher. 14.30/18.45: The Banishment. 
16.15/19.00: I’m Not There. 19.00: 
Paris. 21.45: Lars and the real girl.
Lezing over de overgang naar de 
vijfde dimensie in Nicky’s Place, Van 
Oosten de Bruynstraat 60 Haarlem. 
Aanvang 14.15 uur. Toegang 7,50 
euro.
Oecumenische viering in en rond 
het gebouw van scouting-groep 
M’Hlala Panzi, Stumphiusstraat in 
Beverwijk. Aanvang 15.00 uur.
Concert met Die Haerlemsche 
Musickamer, o.l.v. André Kaart in 
de Evangelisch Lutherse Kerk, Wit-
te Herenstraat 20 Haarlem. Aanvang 
15.00 uur. Toegang 12 of 15 euro.
Presentatie van het dichtbundel 
‘Op het leven...!’ van Rose Alahyari-
an-de Jong. De Lichtfabriek, Minc-
kelersweg 2 Haarlem. Er is live mu-
ziek en er zal worden voorgedra-
gen door onder andere Nafiss Nia 
en Dieuwertje Blok. Van 16.00 tot 
18.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert met Jaap en 
de Rest, 17.00 uur. Toegang gratis.
Afrikaanse dag op station Haar-
lem. Stichting Pitanga viert 12,5-ja-
rig bestaan. Aanvang 13.30 uur. Om 
1700 uur kunt u deelnemen aan een 
buffet met diverse Afrikaanse ge-
rechten. Om 18.30 uur begint Bud-
dha Dance. Reserveren is noodza-
kelijk via www.swingsteesjun.nl.

Maandag 26 mei

Gratis ruit repareren Automark, 
Vestingplein van 09.00 tot 17.30 uur 
in Velserbroek.
Gratis cursus verkeersregelaar ge-
organiseerd door SportSupport i.s.m. 
politie Kennemerland. Van 19.00 tot 
21.00 uur kantoor SportSupport, Ge-
neraal Spoorlaan 2 Haarlem.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Paris. 
19.15: Marie Antoinette MoviZone. 
21.30: I’m Not There. 21.45: Lars and 
the real girl.
Woon, zorg en welzijnscafé in De 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in 
Velserbroek. Thema: ‘Dementie’. Van 
19.30 tot 21.30 uur.

Dinsdag 27 mei

Grote rommelmarkt in Zorgcen-
trum Schoterhof, Plesmanplein 10 
Haarlem. Van 10.00 tot 15.30 uur.
Laat uw botdichtheid meten bij 
centrum Adity, De Rijpstraat 1a 
IJmuiden. Kosten consult inclusief 
de botmeting 30,-.
Psy Café Haarlem in Café Het Wa-
pen van Bloemendaal, Zijlvest 1a 
van 17.00 tot 19.00 uur. De toegang 
is gratis.
Filmschuur Haarlem: 18.45: The 
Banishment. 19.00: Paris. 21.30: I’m 
Not There. 21.45: Lars and the real 
girl.
Informatieavond over Leonardo-
onderwijs, 19.30 uur Hogeschool 
INHOLLAND, Pabo Haarlem, 1e 
verdieping, Bijdorplaan 15 Haarlem.
Informatieavond over alcoholver-
slaving bij de Brijder Verslavings-
zorg, Spaarne 106 Haarlem. Van 
19.30 tot 22.00 uur.
Informatieavond Prostaatkanker-
patiënten en hun naasten in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Van 
19.30 tot 21.45 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar Named Desire try-out.
Stadsschouwburg Velsen: Droog 
Brood speelt ‘De Kip met de Gouden 
Enkels’. Aanvang 20.15 uur.
Stadsorgelconcert met Dick 
Koomans in de Grote St. Bavokerk, 
Oude Groenmarkt Haarlem. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag 28 mei 

Nationale Straatspeeldag in de As-
sendelverstraat in Haarlem (13.00-
16.00) en de Abelenstraat in IJmui-
den (13.30-16.30).
Sluitingsmiddag bij NVVH-Vrou-
wennetwerk om 14.00 uur in De 
Herberg, Westerhoutpark 46. Met 
bingo.
Filmschuur Haarlem: 14.30: 
Die Fälscher. 15.30/19.00: Paris. 

Donderdag 22 mei

Aquarellen van Thea Smits-Stra-
vers in Velserduin, Nic. Beetslaan 
in Driehuis. Dagelijks te bezichti-
gen van 10.00 tot 20.00 uur. Exposi-
tie duurt tot en met 15 juli.
Expositie aquarellen van Afra Mei-
nema in De Hofstede, Aletta Jacob-
straat 227 in Velserbroek. Openings-
tijden van maandag tot en met vrij-
dag van 09.00 tot 16.30 uur en zon-
dag van 11.30 tot 13.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 18.45: The 
Banishment. 19.00: Paris. 21.30: I’m 
Not There. 21.45: Lars and the real 
girl.
Informatieavond ‘Waar loopt men 
als slechthorende’ in het Broeder-
huis, Nagtzaamplein 67 Haarlem. 
Aanvang 19.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Spelen met Vuur.
Gratis proefles bij Iber lenque Taal 
en Cultuur BV, Zaanenstraat 18 in 
Haarlem. Vanaf 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Clau-
dia de Breij in ‘iClaudia’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Cameretten, finaletoer-
nee. Aanvang 20.30 uur.
Laat in de duinen. Excursie ver-
tekt om 20.30 uur vanaf de voordeur 
van duincentrum De Zandwaaier in 
Overveen. Aanmelden verplicht via 
www.npzk.nl of 023-5411129.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: Klei-
ne zaal: Timesbold en Sleepingdog. 
20.30 uur. Toegang 10,-. Café: Sub-
bacultcha! presenteert Valgeir Si-
gurdsson. 23.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 23 mei

Kienmiddag in wijkcentrum Euro-
pawijk, Laan van Berlijn 1 Haarlem. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 1,50.
Filmschuur Haarlem: 16.30/21.45: 
Lars and the real girl. 16.45: Die Fäl-
scher. 18.45: The Banishment. 19.00: 
Paris. 21.30: I’m Not There.
Praagprogramma ‘Gebeurt er, Ge-
beurt er...’ vanuit de Philharmonie 
Haarlem. Tussen 19.00 en 20.00 uur.
Swingsteesjun Feestje, station 
Haarlem, Wachtkamer 2e klasse, 
peron 3a. Van 20.00 tot 01.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Lieve Kitty.
Stadsschouwburg Velsen: Jan 
Rot en Annie Berini op country-
avontuur. Aanvang 20.15 uur.
Vocaal Kwartet La Música in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.15 uur. 
Bijdrage in de onkosten wenselijk.
Hetty Jansen in de Haarlemse 
Janszkerk, Janszstraat Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur. Kosten 10,-.
Witte Theater, Kanaalstaat 257 
IJmuiden: ‘The Kite Runner’. Aan-
vang 20.30 uur.

Zaterdag 24 mei

VanDeldenMode straatvoetbal-
toernooi op Plein 1945 in IJmuiden. 
Van 09.30 tot 18.00 uur.
Open dag Fast Flying Ferries op het 
Pontplein, Velsen-Zuid, van 11.00 tot 
16.00 uur. Op deze dag kom je alles 
t weten over de draagvlegelboot en 
krijg je de kans om een keer gra-
tis mee te ‘vliegen’ met de Fast Fly-
in Ferry! 
Opening historisch informatiepunt 
‘Toen’ in de Centrale Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Tevens gaat op 
deze dag de nieuwe website ‘Toen’ 
de lucht in www.toenvelsen.nl.
Struinen en jutten aan zee. Ver-
trek 11.00 uur vanaf ingang Par-
nassia, Zeeweg, bloemendaal aan 
Zee. Aanmelden verplicht via 023-
5411129 of www.npzk.nl.
HFC Haarlem organiseert ‘Oude 
Garde Toernooi’ en ook een penalty-
toernooi. De eerste wedstrijd wordt 
gespeeld om 11.00 uur. Om 16.30 
wordt de finale gespeeld.
Bigband Seabreeze staat op bib-
band festival in Hoofddorp ‘Meer-
jazz’, paviljoen A om 12.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 12.00: La An-
tena Rotterdam en Route. 12.30: 
Operation Filmmaker Rotterdam en 
Route. 14.25: Go wit Peace Jamil Rot-
terdam en Route. 14.45: Short Films 
Rotterdam en Route. 16.30: Happy 
Desert Rotterdam en Route. 16.45: 
Help Me Eros Rotterdam en Route. 
18.45: The Banishment. 19.00: Paris. 
21.30: I’m Not There. 21.45: Lars and 
the real girl.
Gratis proefles bij Iber lenque Taal 
en Cultuur BV, Zaanenstraat 18 in 
Haarlem. Vanaf 12.30 en 13.30 uur.
Workshop pijnbestrijding van 13.00 
tot 16.00 uur. Kosten 45,-. Nicky’s 
Place, Van Oosten de Bruynstraat 
Haarlem.
Kennemer Verhalenfestival in di-
verse Haarlemse Hofjes tussen 13.30 
en 16.30 uur en er worden verhalen 

16.30/21.45: Lars and the real girl. 
18.45: The Banishment. 21.30: I’m 
Not There. 
Diner pensant over Tijd in de Re-
monstrantse Kerk, Wilhelminastraat 
22 Haarlem. Aanvang 18.00 uur. 
Rondleiding langs de bunkers van 
kustbatterij Heerenduin. Aanvang 
19.00 uur. Kosten 6,-. Aanmelden 
via www.wn2000.nl, rondleidingen@
wn2000.nl of 023-5747424.
Meezingavond in buurtcentrum 
De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur. 
Eerste HaarlemNightSkate. Start 
20.00 uur vanaf de Kunstijsbaan 
Kennemerland. Deelname is gratis.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar Named Desire try-out. 
20.30 uur: Hotel Midlife.
Stadsschouwburg Velsen: Alfred 
van den Heuvel in ‘De Flat van Jet’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstaat 257 
IJmuiden: ‘The Kite Runner’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 29 mei

Filmschuur Haarlem: 18.45: The 
Banishment. 19.00: Lars and the real 
girl. 21.15: I’m Not There. 21.45: Fun-
ny Games U.S. Première.
Het Nova College en de Stadsbi-
bliotheek Haarlem laten u zien hoe 
apparaten (b.v. hoe werkt de kaart-
jesautomaat op het station) werken. 
Aanvang 19.30 uur, Stadsbiblio-
theek, Gasthuisstraat 32 Haarlem. 
N.O.G. Muziektheater zoekt leden. 
Auditie voor solistisch optreden en 
stemtest voor diegenen, die niet 
weten bij welke stemsoort ze horen, 
vindt plaats in zaal 1 van de Pink-
sterkerk, Camplaan 18 Heemstede. 
Vanaf 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar Named Desire Première. 
20.30 uur: Hotel Midlife.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Het 
Huiskameronweer, 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat IJmui-
den: Shantyfestival, 20.30 uur.

Adriaan Koopmans beantwoordt vragen tijdens het seminar juridische en fis-
cale zaken van Rabobank Velsen en Omstreken

Geslaagd Rabobank seminar 
over juridische en fiscale zaken
Regio - Bijna honderd klanten van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
hebben de mogelijkheid aangegre-
pen om zich aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden bij te laten praten 
over juridische en fiscale zaken. In 
de zaal van brasserie De Wildeman 
hielden voormalig notaris Adriaan 
Koopmans (tegenwoordig werk-
zaam als mediator) en adviseur par-
ticulieren René van der Linden van 
de Rabobank uiterst boeiende pre-
sentaties.

De Rabobank vindt het belangrijk 
om haar klanten op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen in de fi-
nanciële wereld. Mede daarom werd 
besloten om een seminar over juri-
dische en fiscale zaken te organise-
ren. Iedereen krijgt immers vroeg of 
laat met deze thema’s te maken. 

Voor de bijeenkomst op maandag-
avond 19 mei werden alleen klanten 
uit Velserbroek en Santpoort uitge-
nodigd. Bijna honderd klanten lieten 

weten dat zij het seminar graag wil-
den bezoeken. Daarmee werd ruim-
schoots aan de verwachtingen vol-
daan.
Adriaan Koopmans vertelde op mee-
slepende wijze over de relatie tus-
sen geld en samenleven. Hij maak-
te daarbij sprongetjes naar erfrecht, 
testamenten en samenlevingscon-
tracten. Koopmans drukte de aan-
wezigen op het hart dat het belang-
rijk is om deze zaken met de nota-
ris of de bank te regelen. René van 
der Linden ging dieper in op vol-
machten, betaalrekeningen en hoe 
de Rabobank omgaat met het over-
lijden van klanten. Het programma 
werd afgesloten met een informele 
borrel.
Het succes van het seminar is voor 
de Rabobank aanleiding om meer 
van deze bijeenkomsten  te organi-
seren. 
Voor vragen kunt u terecht bij Rabo-
bank Velsen en Omstreken, telefoon 
023-5133500 of e-mail clientenad-
vies@velsen.rabobank.nl.

Iber Lenqua Taal en Cultuur BV
Leren: een feest voor het leven
Haarlem - Iber Lenqua Taal en Cul-
tuur BV aan de Zaanenstraat 18 
heeft in het kader van het 17-jarig 
bestaan twee open dagen, waar ie-
dereen van harte welkom is.
Donderdag 22 mei vanaf 20.00 uur 
en zaterdag 24 mei vanaf 12.30 uur 
en 13.30 uur is er de mogelijkheid 
om een gratis proefles te volgen.
Voor wie altijd al Engels had willen 
leren of een cursus Spaans of `ita-
liaans voor op vakantie had willen 
doen. Die kan ervaren hoe Iber Len-
qua creatief en inspirerend lesmate-
riaal verzorgt.
In de ochtend van 24 mei is er in het 
trainingscentrum een diplomauitrei-
king. Ook cursisten die het afgelo-
pen seizoen, via een reintergratie-
bureau, de cursus ‘ Nederlands in 
de praktijk’ hebben gevolgd, ont-
vangen deze ochtend hun diploma.

Vanwege het grote animo is Iber 
Lenqua nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers die het Nederlands met 
deze cursisten in de praktijk willen 
oefenen door middel van bijvoor-
beeld een bezoekje aan de markt of 
bibliotheek. Zij kunnen zich melden 
op de open 
dagen of contact opnemen via on-
derstaand telefoonnummer of 
Emailadres.
Er is tevens informatie over alle cur-
sussen, zoals particuliere conver-
satielessen, intensieve spoedop-
leidingen en commercieel gerichte 
avondopleidingen. Dit allemaal in 17 
verschillende talen.
Iber Lenqua Taal en Cultuur BV 
is telefonisch bereikbaar via 023 
5389849, Email: manine@iberlen-
qua.nl. Manine Koetsier staat graag 
voor u klaar.

Derick zingt op verjaardag
Velserbroek - Afgelopen zaterdag 
was er een exclusief en intiem op-
treden van Derick in Velserbroek. 
Derick was onlangs nog te zien in 
‘De wereld draait door’ met zijn sin-
gle ‘Laat me’. Een fan van Derick, die 
bijna jarig was, had een wedden-
schap met de manager van de zan-
ger. Als de jarige 25 cd’s wist te ver-
kopen in een weekend dan zou De-
rick een optreden verzorgen op zijn 
verjaardag. CD-winkel North End 
van het Marsmanplein ondersteun-
de de actie en zorgde dat de cd’s er 
op tijd waren.
Uiteindelijk werden er 31 cd’s ver-
kocht en dus kwam Derick de ver-
jaardag muzikaal opluisteren.  De-

rick maakt SoulNL; Nederlandstali-
ge soul met een internationaal ge-
luid. Hij bracht van zijn cd ‘Zwart 
Zaad’ o.a. de nummers ‘Toeters en 
bellen’, ‘’t Kan me niet schelen’ en 
uiteraard ‘Laat me’ ten gehore Dat 
laatste nummer is een cover van 
Ramses Shaffy. 
De aanwezigen op het feest geno-
ten zichtbaar en zongen het refrein 
van het nummer ‘Beestjes’ uit volle 
borst mee.
Op 6 juni wordt de cd ‘Zwart Zaad’ 
van Derick officieel gepresenteerd 
in café Bitterzoet in Amsterdam. 
Meer informatie over Derick en de 
cd-presentatie is te vinden op www.
derickstad.nl 

Supporters Telstar maken 
gebaar naar Haarlem-fans
Haarlem - Voorafgaand aan de 
vriendschappelijke wedstrijd tus-
sen HFC Haarlem en HFC EDO, die 
op woensdag 7 mei in het Haar-
lem-stadion werd gespeeld, werd er 
door de supportersvereniging van 
HFC Haarlem gecollecteerd om geld 
bij elkaar te krijgen voor een nieuw 
supportershome. Een nieuw home 
is noodzakelijk nadat het huidige 
home compleet verwoest werd door 
een brand. 
Bij de wedstrijd was ook een dele-
gatie van de supportersvereniging 
Telstar aanwezig om de Haarlem-
supporters een hart onder de riem 
te steken. Bovendien overhandigde 
Peter Baars van supportersvereni-
ging Telstar een fraaie foto aan de 
voorzitter van de Haarlemse sup-
portersvereniging, Pieter-Anne We-
ver. De foto, ingelijst tegen een 
rood-blauwe achtergrond, is ge-
maakt in het seizoen ‘67/’68 tijdens 

de wedstrijd Telstar-HFC Haarlem in 
de eerste ronde van de KNVB be-
ker (2-0). 
,,We hopen dat er snel weer een 
nieuw supportershome komt voor 
de Haarlem-supporters, dat hoort 
er gewoon te zijn. Op het moment 
dat er zoiets gebeurt als een brand, 
telt rivaliteit even niet meer en moe-
ten we elkaar ondersteunen. Daar-
om hebben wij dit gebaar gemaakt,” 
vertelt Peter Baars. ,,Een fantastisch 
initiatief, dat wij heel erg waarderen,” 
laat Pieter-Anne Wever weten, ,,Dit 
seizoen zijn beide derby’s gespeeld 
zonder publiek en dan kun je eigen-
lijk niet meer over een derby spre-
ken. We willen dit moment dan ook 
meteen aangrijpen om daar tegen te 
protesteren. Want ook al zijn we el-
kaars sportieve rivalen, we hebben 
elkaar wel nodig om leuke, sfeervol-
le en spannende derby’s te kunnen 
spelen.’’ (foto: Serge Meijer)

Aanhanger als kraamkamer
Pimpelmees nestelt in wiel
Velsen - De familie de Graaf is tijdelijk wat minder mobiel, zeker wat de 
zwaardere lasten betreft. Maar toch blijven zij er heel rustig onder, want zij 
genieten er ook van dat het wiel van hun aanhanger momenteel in gebruik 
is als kraamkamer van een pimpelmeespaartje. Paps en mams vliegen de 
hele dag af en aan om hun kroost te verwennen met lekkere hapjes als wor-
men en insecten. En pas als alle jongen zijn uitgevlogen kan de familie de 
Graaf de weg weer op. (foto: René de Graaf)

w w w.vink vloeren.nl
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Terrein afgezet met hekken en borden 
Onderzoek grond opslag-
terrein Noordersluisweg
Velsen-Noord - Het opslagterrein 
van Rijkswaterstaat langs de Noor-
dersluisweg in Velsen-Noord, plaat-
selijk bekend als de crosskuil, is 
sinds 15 mei 2008 afgesloten met 
hekken. Ook hangen er borden met 
‘vervuilde grond – niet betreden’. De 
grond is mogelijk vervuild met PAK’s 
en PCB’s en wordt onderzocht. Het 
onderzoek bestaat onder meer uit 
het nemen van 800 monsters. De 
uitkomsten hiervan zijn begin ju-
ni bekend, waarna verdere afspra-
ken worden gemaakt met de Mi-
lieudienst IJmond. Dit zijn Rijkswa-
terstaat en de Milieudienst IJmond 

gisteren overeengekomen.
Rijkswaterstaat constateerde afge-
lopen week dat er grond is gebruikt 
die waarschijnlijk deels is vervuild. 
De grond komt van de landtong 
Buitenspuikanaal, gelegen op het 
Sluiseiland. 
Deze grond is gebruikt voor het op-
knappen van de bermen en taluds 
– schuine kanten – van de Noor-
dersluisweg en het naastgelegen 
terrein. Rijkswaterstaat heeft het 
werk na constatering direct stilge-
legd en het terrein uit voorzorg af-
gezet. Ook is direct de Milieudienst 
IJmond geïnformeerd.

Poolen is ook een sport, het wordt met enthousiasme gespeeld

Jeugd- en sportdag bij moskee
IJmuiden - In Turkije is 19 mei een 
nationale feestdag: de jeugd- en 
sportdag. Bij de Kuba moskee werd 
deze dag onder grote belangstelling 
afgelopen zondag gevierd.
Na de Eerste Wereldoorlog waren 
grote delen van Turkije in vreemde 
handen. Op 19 mei 1919 begon Ata-
turk de strijd voor de onafhankelijk-
heid. Na drie jaar waren de bezet-
ters verdreven en begon de Turkse 
onafhankelijkheid. Bij die gelegen-
heid riep Ataturk 19 mei, wat ook 
zijn geboortedag is, uit tot jeugd- en 
sportdag. Hij hield van de jeugd en 
vond dat het hun eerste taak was 
om op te komen voor de onafhan-
kelijkheid en die te beschermen. De 
jongeren moeten klaar staan voor 
een vredige samenleving met res-
pect voor andere culturen en gelo-
ven. Daar is een goede gezondheid 

voor nodig, vandaar het sporten.
Bij de Kuba moskee was er een de-
monstratie volksdansen, een volley-
balcompetitie en binnen werd druk 
gebruik gemaakt van het tafelvoet-
balspel en de pooltafel. 
Ook waren er volop lekkere hapjes, 
die iedereen zich goed liet smaken.
Burgemeester Cammaert was met 
zijn vrouw aanwezig. 
,,Ik ben blij dat vandaag de zon 
schijnt, jullie verdienen mooi weer. 
Jullie doen je best voor de moskee 
en mede namens mijn vrouw wil ik 
jullie succes toewensen met de uit-
breiding’’, zegt hij. ,,Ik ben blij met 
de goede band die er is en ik wil 
een speciaal compliment uitspreken 
voor de dames van Läle, die voor de 
organisatie van deze dag zorgden. 
Dat hebben ze goed gedaan.’’ (Car-
la Zwart)

Robin en Sharon van der Kolk

Sharon en Robin beide 
Nederlands kampioen fietscross
IJmuiden - Bij fietscross club de 
Boscrossers in Heiloo, is afgelopen 
weekend onder gunstige weersom-
standigheden, het Nederlands kam-
pioenschap fietscross verreden.
Sharon en Robin zijn allebei licentie 
houders bij FCC de Boscrossers.
In totaal kwamen er 449 geselec-
teerde rijd(st)ers, door de KNWU, 
aan de start.
Robin van der Kolk (17 jaar) fietst, 
voor het Heltos-Footlocker BMX 
team, zowel in de junior cruiser 24 
inch, alsmede de junior men 20 inch 
klasse. Robin had nog steeds last 
van een kuitblessure, opgelopen tij-
dens zijn val met het E.K., maar was 
wel een van de favorieten in beide 
klasses.
Met beide fietsen wist hij alle man-
ches overtuigend te winnen. Ook 
de halve finales schreef hij op zijn 
naam. In de cruiser klasse A-finale 
was de start niet vlekkeloos maar 
voor de eerste heuvel had hij de 
koppositie in handen en behield de-
ze vast tot de finishlijn.
Met de 20 inch klasse ging hij in de 
A-finale bijna over de bocht maar 
stuurde gelukkig goed in en sprong 
razendsnel over de technische heu-
vels.
Ook hier passeerde hij ruimschoots 
als eerste de finishlijn en won dus 
zijn tweede Nationale titel van de 
dag.
Sharon van der Kolk (19 jaar), lid van 
het Free Agent Benelux team, fietste 
in de woman cruiser klasse mooie 
races. Door in de manches drie keer 

als eerste te eindigen plaatste ook 
zij zich voor de A-finale. Gelukkig 
verliep haar start zoals gepland en 
Sharon wist de hele race de eerste 
positie in te nemen. Ze versloeg de 
Europese kampioene met volle over-
tuiging en de Nederlandse titel was 
voor Sharon. `S middags wist zij zich 
ook nog te plaatsen voor de A-fina-
le van de elite woman klasse. Hier 
moest Sharon echter genoegen ne-
men met de zevende plaats. Claudia 
van der Kolk, ook lid van het Free 
Agent Benelux team, was ook gese-
lecteerd maar kon helaas niet aan 
de start verschijnen vanwege haar 
gebroken pols.
Deze week zal Robin eindexamen 
doen en vertrekt vrijdag aanstaande 
naar China waar hij volgende week 
zal deelnemen aan het Wereld kam-
pioenschap.

IJmuiden A1 kampioen
IJmuiden - Het team werd kampioen na een spannende race tussen AM-
VJ en v.v. IJmuiden. Uiteindelijk trok IJmuiden het kampioenschap naar zich 
toe met een voorsprong van 2 punten. Gedurende het seizoen werd slechts 
1 (uit)wedstrijd verloren.  Vier spelers van IJmuiden A1 (Ammar Aziz, Danny 
de Vendt en Patrick Eggermont) en keeper Maurice van Lieshout maakten 
afgelopen seizoen hun debuut in het eerste van v.v. IJmuiden. Het kampi-
oenschap werd uiteindelijk binnengehaald in de uitwedstrijd tegen SCW, 
uitslag 1-5. Dat het met jeugd en toekomst wel goed zit bij v.v. IJmuiden 
mag blijken uit het feit dat IJmuiden A1 in thuiswedstrijden al meer dan 2 
jaar ongeslagen is. Jeudspeler Ammar Aziz maakt komend seizoen de over-
stap naar de beloftes van H.F.C. Haarlem. V.V. IJmuiden zal hem zeker mis-
sen maar wenst Ammar veel succes bij de roodbroeken.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - De klootschieters 
van sportvereniging Full Speed had-
den afgelopen zondag een uitwisse-
ling met de kegelaars van de Brul-
boei uit Haarlem-noord en de Jeu 
de Boulers van Petanque Union 
IJmuiden.
Het parcours was rond om Beec-
kestein. Elk team bestond uit een 
of twee klootschieters en de overi-
ge spelers waren kegelaars of jeu 
de boulers, zodat elk team even-
sterk was. Team 7 werd eerste met 

59 schoten en 3 meter. team 2  werd 
derde met 68 – 42.
Het was een reuze gezellige middag 
,en iedereen lette goed op waar de 
bal terecht kwam.
Op de agenda van de klootschieters 
staat nog: jaarvergadering op maan-
dag 26 mei 20.00 uur en op Zater-
dag 31 mei barbecue. Om 10.00 uur 
klootschieten en om 18.00 uur bar-
becue. Voor info bel Nico Prins, te-
lefoon 0255–518648. Zie ook www.
svfullspeed.nl 

Winst voor Jesse Bos
IJmuiden - Met nog enkele wed-
strijden te gaan is het nagenoeg ze-
ker dat Jesse Bos dit seizoen win-
naar van de onderlinge competi-
tie van Damclub IJmuidenwordt. 
Met een indrukwekkend optreden 
heeft hij een puntentotaal gescoord 
dat uniek kan worden genoemd in 
de rijke geschiedenis van de dam-
club. Met zijn agressieve spel, on-
derbouwt door een enorme theo-
retische kennis, plaatst hij zijn te-
genstanders voor schier onoplos-
bare problemen. Voorzitter Willem 
Winter moest erkennen dat er dit 
seizoen geen eer te behalen is te-

gen Bos. In een echte ‘Roozenburg 
aanval’ raakte Winter het spoor bijs-
ter en op magistrale wijze werd hij, 
door een diep verborgen combina-
tie, naar de nederlaag gevoerd. De 
enige bedreiging voor Bos had Stijn 
Tuijtel kunnen zijn. Maar door een 
lange onderbreking, een studiepro-
ject in India, miste hij veel wedstrij-
den en was daarmee kansloos voor 
de titel.  Tegen Cees van der Vlis 
lukte het Tuijtel niet om een con-
creet voordeel te verkrijgen. Eerst in 
het eindspel, na wat onnauwkeurige 
zetten van zijn opponent, kon Tuijtel 
alsnog de punten binnen halen. 

Volleybalrecreanten leuk 
bezig bij Smashing Velsen
IJmuiden- De enige echte volley-
bal club uit de IJmond telt een gro-
te groep recreanten die op elk ni-
veau wekelijks trainen en maande-
lijks een door de bond georgani-
seerd toernooi spelen in de Spaar-
nehal in Haarlem. Van beginners 
tot gevorderden is daar alles uit het 
leuke teamspel te halen. Zo ook tij-
dens het laatste toernooi van het 
seizoen waar maar liefst drie teams 
van Smashing Velsen mee deden. 
Op een warme broeierige woens-
dagavond was het een gezellige 
drukte in de sporthal. Van 19.00 tot 
22.00 uur werd er druk gevolleybald 
in wedstrijden van tien minuten. De 
gezelligheid voert de boventoon 
maar er wordt natuurlijk ook om 
de prijzen gespeeld. Een prijs in de 
vorm van een luxe schaal snacklek-
kernijen bijvoorbeeld. Deze avond 
kreeg elk team een grote schaal.
De dinsdagavond groep onder lei-
ding van trainer Kees de Graaf 
speelde zeer constant en liet zien 

hoe er verdedigd moet worden in 
combinatie met een goede condi-
tie. Duidelijk goed werk van de trai-
ner die geslaagd is voor de volley-
baltrainingsopleiding. Ook waren er 
twee groepen van de donderdag-
avond waar de meest ervaren groep 
liet zien dat er aan het net de pun-
ten worden gescoord, goed tactisch 
werk en veel harde smashes. De an-
dere donderdagavond groep gaf het 
voorbeeld in het spelen met veel in-
zet en gaan voor elke bal. Natuur-
lijk met veel lol en een lach. Voor-
uitgang op techniek was er zeker dit 
jaar voor deze groep.
De recreanten maar ook de com-
petitie spelende leden zijn in de hal 
klaar maar kunnen nu op het strand 
verder. Elke dinsdag en donderdag 
kan daar op het IJmuiderstrand een 
balletje worden geslagen waarbij 
ook andere geïnteresseerde kunnen 
meedoen. Meer actuele informatie 
hierover is te vinden op de website 
www.smashingvelsen.nl.

Marnix van der Bijl speelde sterk tegen Tom Noordzij

Bombardement van schaakjes 
bij schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Sommige partijen in het 
schaakspel worden op het scherpst 
van de snede gespeeld. Afgelopen 
donderdag speelden Erin Lucassen 
en Boy Wu zo’n partij. Erin won ten-
slotte omdat hij zijn spervuur van 
schaakjes met een ware voltreffer 
afsloot. 
Ook Lara van Wintersdorf deed goe-
de zaken, na een heleboel schaak-
jes wist zij Gizem Erdogan mat te 
zetten.
Een partij die niet zo scherp was 
maar wel spannend ging tussen 
Maurits van Rees en Dick Wijker. 
In gelijke stand met nog zevenen-
veertig(!) seconden voor Dick en 
ruim zes minuten voor Maurits, ging 
Maurits ongelooflijk genoeg nog 
door zijn tijd.
Guido de Waal won opnieuw van 
Gregory van den Ende. Een aftrek-
schaak betekende het einde van 
Gregory’s toren plus een dame ach-
terstand. Debutant Bram Zwanen-
burg begon goed, met een dame 
en toren zette hij Quinten Otte mat. 
Ook de broer van Quinten, Thomas, 
verging het niet goed. Na een partij 
die alle kanten op kon, vond Arman-
do Noordzij de overwinning.

Tom Noordzij delfde het onderspit 
tegen een sterk spelende Marnix 
van der Bijl. Thomas Rebel speelde 
ook sterk, tegenstander Koen van 
der Velde werd veel materiaal af-
handig gemaakt en Thomas pak-
te de winst. Jared van der Zee be-
gon prima aan haar partij tegen Ben 
Eppink, maar ergens verzandde het 
spel. Ben nam het initiatief over en 
won alsnog.
Daan Koetzier sloot de dame van 
Vincent Geschiere op en met een 
dame minder was het voor Vincent 
een onbegonnen zaak. Roelof Stik-
ker had de koning van Menno Jas-
pers over het halve bord heen ge-
jaagd, en op die plek beleefde de 
ontheemde monarch zijn Waterloo.
Ingmar Visser had aan een toren ge-
noeg om Mark Scholten in het eind-
spel mat te zetten. Stef Ton, druk in 
training, zette Roland de Bruin voor 
onoverkomelijke problemen.
Marco Wellinga zette met een toren 
en twee lopers Barry Broek mat. Fa-
nuel de Klark won van Thomas Lich-
tendaal en in de partij tussen Cory 
van Bellen en Niels Verduijn wist 
Cory uiteindelijk als winnaar van-
daan 

Velsen-Zuid - Er zijn 36 speelwe-
ken achter de rug bij Full Speed 
Darts en nog twee speelweken te 
gaan. In de eredivisie zit Martin van 
der Neut met zijn 110 punten uit 35 
wedstrijden niet ver van het kampi-
oenschap af. Op de tweede plek ligt 
nog steeds Albert Mol met 93 pun-
ten uit 32 wedstrijden en als derde 
Arend van Viersen met 87 punten uit 
33 wedstrijden. 
De koploper in de eerste divisie was 
al een geruime tijd bekend. Ernst 
Ausma heeft een fantastisch sei-
zoen achter de rug en staat met 
zijn 98 punten uit 35 wedstrijden 
onbedreigd aan kop. Met 47 pun-
ten uit 29 wedstrijden ligt Dries Po-

ver op de derde plaats gevolgd door 
Guido Meijer met 43 punten uit 30 
wedstrijden. Jan Stiemer maakt nog 
kans op de derde plek hij loopt maar 
drie punten achter op Guido.
In de tweede divisie is de eerste 
plaats voor John Roskam met 81 
punten uit 33 wedstrijden. Martin de 
Vreugd die tweede ligt  met 72 pun-
ten uit 29 wedstrijden zou er nog 
zeer hard voor moeten knokken om 
John voorbij te stevenen. De derde 
plek is hier voor Chris Roossien met 
49 punten uit 22 wedstrijden, dit be-
loofd nog wat voor komende seizoe-
nen. Bel voor meer informatie Mark 
van Loon 0255-534876, e-mailadres: 
fullspeeddarts@quicknet.nl

Full Speed Darts nieuws

IJmuiden D2, staand vanaf links: Nick Steenkist, Kevin Hennevanger, Se-
lim Celik, Joshua Dominggus, Jordy Martense, Mark Hendriks, Kenneth 
Riedeman,Stan Poelarends en Coach Johan Vis. Gehurkt vanaf links: Randy 
Vrolijk, Tony Groen, Joshua Mol, Fanuel de Klark, Lars Paardekamp die helaas 
ziek was en Jorn Vis. Liggend: Maurice Deshayes

IJmuiden D2 bij 
Strijthagen Cup Toernooi 
IJmuiden - De spelertjes van IJmui-
den D2 hadden het weekend van 9 
tot en met 11 mei bij het Strijtha-
ven Cup Toernooi in Landgraaf geen 
mazzel. Na drie wedstrijden ge-
speeld te hebben  kwam de leiding 
erachter dat het team niet was in-
gedeeld in de tweede klasse maar 
het opnam tegen Tweede divisie- en 
Hoofdklasseteams. Foutje van Land-
graaf. Er werd niet slecht gepres-
teerd en IJmuiden wist zelfs Land-
graaf (hoofdklasse) met 2-0 te ver-
slaan. De andere standen waren  5-
0, 2-1 en 1-0.
Zondags zou IJmuiden D2 strijden 
voor de algemene derde plaats uit 

diverse poules. Hier hadden ze weer 
geen mazzel want in plaats van te 
strijden voor de derde plaats was 
IJmuiden D2 ingedeeld in de pou-
le van Finalisten Tweede divisie en 
Hoofdklasse (wederom foutje Land-
graaf).
Ondanks dat er werd gevoetbald als 
echte professionals was dit een on-
gelijke strijd. Moe maar voldaan en 
met de nodige blessures maar ook 
met de medailles rond de nek keer-
de het team van IJmuiden D2 zon-
dag terug.
Volgens trainer Ronald Maks is het 
team een zee aan ervaring rijker 
voor het komende seizoen!

Man vernielt 
autospiegels
IJmuiden - De politie heeft vorige 
week woensdag omstreeks 10.25 
uur een 47-jarige man uit IJmui-
den aangehouden in zijn woning. 
De man wordt ervan verdacht rond 
01.30 uur diverse autospiegels te 
hebben vernield in de Kanaalstraat. 
Dankzij een getuige kon de ver-
dachte worden aangehouden. Er is 
proces-verbaal tegen de man opge-
maakt.



22 mei 2008  pagina 13

De overhandiging van de cheque door de heer Mark Bouma

Kringloopwinkel Santpoort 
steunt voedselbank
Santpoort-Noord - De Meer-
groep kringloopwinkel Santpoort, 
dat twee keer per jaar een deel van 
haar omzet beschikbaar stelt voor 
een goed doel, heeft vrijdag 16 mei 
een cheque ter waarde van 750 
euro overhandigd aan Magda van 
Kuijeren, secretaris van de Velsen-
se voedselbank. De cheque werd 
overhandigd door algemeen direc-
teur van de Meergroep, de heer 
Mark Bouma. De voedselbank deelt 
wekelijks voedselpakketten uit aan 
zo’n 80 á 100 personen in de ge-
meente Velsen. 
De Voedselbank Velsen is een zelf-
standig project van Stichting Welzijn 
Velsen. Al sinds langere tijd werd 

buurtcentrum de Brulboei gecon-
fronteerd met armoede in de wijk 
en was het actief om voedselover-
schotten en kerstpakketten te ver-
delen onder gezinnen in financiële 
nood. 
Vrijwilligers van buurtcentrum de 
Brulboei, de Cliëntenraad Velsen en 
de PCI (Parochiäle Charitatieve In-
stelling) hebben de handen in een 
geslagen en aanvankelijk aanslui-
ting gezocht bij Haarlem. 
Op 2 december 2005 is gestart met 
het wekelijks uitreiken van voedsel-
pakketten aan 5 huishoudens, in-
middels maken zo’n 80 tot 100 per-
sonen wekelijks van de Voedselbank 
gebruik,  waarvan de helft kinderen.

De gelukkige Ciska de Wit met haar cheque van 10.000 euro

IJmuidense wint in Dayzers loterij
Dayzers verrast Ciska de 
Wit met 10.000 euro
IJmuiden – Ciska de Wit uit IJmui-
den is deze week volledig verrast 
door een camerateam van Veroni-
ca’s Trick and Treat. De IJmuidenaar 
bleek 10.000 euro te hebben ge-
wonnen met haar lot van Dayzers. 
Dayzers - onderdeel van de Neder-
landse Staatsloterij - lanceerde on-
langs een vernieuwde loterij voor 
mensen die spelen om te winnen. 
De kans dat je een winnend lot in 
handen hebt, is levensgroot, want 
het vernieuwde Dayzers biedt een 
gemiddelde winkans van 1 op 2. 
De gelukkige Ciska de Wit werd 
door het camerateam ‘overvallen’ 
met haar prijs. ,,Ik werd zaterdag-
avond om tien uur gebeld dat er de 
volgende ochtend een pakket zou 
worden bezorgd. Ik heb vervolgens 
de halve nacht wakker gelegen om-
dat ik maar niet kon bedenken wat 
dat nou kon zijn”, reageert Ciska de 
Wit. ,,Op zondagochtend om tien 
uur stond ik helemaal klaar. Toen de 
bel ging, stond er een camerateam 
voor de deur en moest ik gymoe-
feningen doen voor ‘Your wake-up 
call’. Ik moest steppen, hoelahoepen 
en op een bal zitten. ‘Wie heeft mij in 
hemelsnaam hiervoor opgegeven’, 
dacht ik op een gegeven moment 
en toen kwam ineens die cheque 
tevoorschijn.” Voor het gewonnen 
geld is al een goede bestemming 
gevonden. ,,Ik wil graag een nieuw 
dressoir en stoelen voor bij de eet-
tafel en wat overblijft gebruik ik voor 
een nieuwe auto. Dus het geld komt 
enorm goed van pas.”
In februari lanceerde Dayzers een 
vernieuwde loterij met een gemid-
delde winkans van 1 op 2. Het ver-

nieuwde Dayzers is geïntroduceerd 
met een opvallende campagne 
met niemand minder dan tennisi-
coon John McEnroe in de hoofdrol. 
Want als er één echte winnaar is die 
niet van verliezen houdt, dan is het 
McEnroe. Naast het laagdrempelige 
karakter van de loterij én de hoge 
winkans, kunnen deelnemers zelf 
hun lotnummer kiezen. Op elk lot 
staat een drieletterige combinatie 
die de speler kan aanvullen met een 
eigen cijfercode van vier cijfers die 
samen een datum vormen. Dus de 
eerste combinatie van twee cijfers 
loopt van 1 tot en met 31, de twee-
de combinatie van twee cijfers van 1 
tot en met 12. Deelnemers kunnen 
losse loten kopen in meer dan 3000 
winkels - waaronder Albert Heijn, 
Primera, Bruna, AKO, Postkantoren 
en tabaksspeciaalzaken - en kun-
nen automatisch meedoen via www.
dayzers.nl
Als je speelt om te winnen dan speel 
je met Dayzers. Want in Dayzers heb 
je elke week een gemiddelde win-
kans van 1 op 2. En als je een win-
nend lot bezit dan win je minimaal je 
inleg van 3,50 euro terug. Daarnaast 
maak je elke week kans op de ge-
garandeerde Hoofdprijs van 100.000 
euro, een prijs van 25.000 euro, 5 
prijzen van 10.000 euro of een van 
de vele andere prijzen. De uitslag 
van de trekking van Dayzers wordt 
elke maandag in Metro bekend ge-
maakt. Je kunt de winnende lot-
nummers ook controleren op pagi-
na 550 van NOS Teletekst. Ook kun 
je bellen voor de uitslag naar 0900-
3004950 (0,35 p.m.) of kijk op www.
dayzers.nl. 

Witte Theater draait film 
‘The Kite Runner’
IJmuiden - Vrijdag 23 en woensdag 
28 mei om 20.30 uur kunt u de film 
‘The Kite Runner’ zien in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden.
Aangrijpende verfilming van het 
boek ‘De Vliegeraar’ van Khaled 
Hosseini over twee Afghaanse jon-
gens die hun vriendschap op de 
proef stellen. Amir en Hassan groei-
en in de jaren ‘70 samen op in het 
welvarende Kabul. Amir woont in 
een grote villa en de vader van Has-
san werkt bij de familie van Amir als 
bediende. Bij de jaarlijkse vlieger-
wedstrijd is Amir de vliegeraar, de-
gene die het touw van de vlieger in 
handen heeft en Hassan zijn hulpje, 

de vliegervanger. Maar, wanneer er 
iets vreselijks gebeurt met Hassan, 
verraadt Amir zijn trouwe metgezel. 
Na de Russische inval vluchten Amir 
en zijn vader naar de Verenigde Sta-
ten. Amir bouwt er een nieuw be-
staan op, maar hij slaagt er niet in 
Hassan te vergeten. 
De ontdekking van een schokkend 
familiegeheim voert hem uiteindelijk 
terug naar Afghanistan. Een emoti-
oneel verhaal over vriendschap, fa-
milie, schuldgevoel en verlossing te-
gen het decor van een verscheurd 
land.
Tegen inlevering van dit artikel 2 
euro korting. Toegang normaal 6 
euro.

Enquête Cliëntenraad
Cliënten Sociale Zaken
tevreden over Velsen
Velsen - De onafhankelijke Cliën-
tenraad Velsen heeft in januari een 
enquête gehouden onder de klan-
ten van Sociale Zaken Velsen. Er zijn 
828 formulieren verstuurd en daar-
van zijn er 193 (dit is 23 procent) in-
gevuld terug gekomen. De enquê-
te geeft een goed beeld over wat 
de klanten van Sociale Zaken bezig 
houdt. 
Over het algemeen zijn cliënten re-
delijk tevreden over de gemeente 
Velsen. Wel was er kritiek op lande-
lijk beleid (zoals over de hoogte van 
uitkeringen) en de bejegening. De 
Cliëntenraad gaat zelf aan de slag 
met het feit dat bij 44 procent van 
de geënqueteerden de Cliëntenraad 
niet of nauwelijks bekend is. 
Bij de open vragen werden veel pro-
blemen uitgebreid beschreven. Er 
zijn verscheidene cliënten die zeer 
tevreden zijn over de behandeling 
bij de gemeente Velsen. Daarnaast 
waren er ook verhalen over  res-
pectloze behandelingen, zoals ver-
nederingen, treiteren, onvriendelijk, 
ongeïnteresseerd, botte antwoorden 
en gebrek aan privacy. 
Een veelgehoorde klacht over de 
administratie is dat de cliënt steeds 

wordt geconfronteerd met bergen 
formulieren en dat men steeds weer 
dezelfde gegevens moet invullen. 
De cliënt is niet altijd op de hoogte 
van aanvullende voorzieningen, of 
als men daar wel van op de hoog-
te is, dan is het te ingewikkeld om 
het aan te vragen. Cliënten vinden 
in een aantal gevallen dat de ge-
meente de wet te strak naleeft en 
een meer persoonlijke benadering 
is gewenst.
Bij de opmerkingen werd een diver-
siteit aan klachten omschreven over 
de onheuse behandeling van cliën-
ten door de gemeente. 
Met de gegevens uit de enquête 
heeft de cliëntenraad een beter in-
zicht gekregen in de behoeften van 
de cliënten. Hiermee kunnen zij aan 
het werk om belangen nog beter 
kunnen behartigen. De Cliënten-
raad zal met voorstellen voor verbe-
teringen komen. Een sterke Cliën-
tenraad is van groot belang. Ook u 
kunt daaraan meewerken. Geef u op 
als lid van de Cliëntenraad. 
Voor vragen of suggesties bent u 
van harte welkom, na telefonische 
afspraak in gebouw Delta, Rijnstraat 
2 te IJmuiden, 06-20294234.

Breezicht zoekt vrijwilligers
IJmuiden - Woon- en zorgcentrum 
Breezicht is op zoek naar vrijwilli-
gers voor diverse activiteiten, zo-
als wandelen met bewoners, helpen 
met spelletjes, themamaaltijden en 
spelletjesmiddagen op de woens-
dag en vrijdag. Ook worden vrijwilli-
gers gevraagd voor de twee huiska-
mers, de dagopvang en op de ver-
pleegafdeling. Ook voor de bar zijn 
‘s avonds vrijwilligers nodig om kof-
fie of een borreltje te schenken.
In Woon- en Zorgcentrum Bree-
zicht, onderdeel van Zorgbalans, is 
het goed wonen, leven en werken. 
De cliënt staat centraal. Er wordt 
adequate zorg verleend in overleg 

met de betrokkene, die zoveel mo-
gelijk zelf actief richting geeft aan 
zijn of haar eigen leven. Breezicht 
ziet iedere cliënt als een uniek mens 
met zijn of haar eigen levensverhaal. 
Breezicht biedt allerlei activiteiten 
aan die gericht zijn op de wensen 
van de cliënt. Om deze activiteiten 
te kunnen aanbieding zijn er echter 
wel vrijwilligers nodig.
Heeft u belangstelling om als vrij-
williger in Breezicht te werken, dan 
kunt u contact opnemen met Mar-
ja van Stein, coördinator activiteiten 
en vrijwilligers in Breezicht aan Kei-
zer Wilhelmstraat 1 in IJmuiden, te-
lefoonnummer 0255-549000.

De leiding haalt een nat pak bij het waterbalonnengevecht

Zonovergoten Wopsie 
Topsie Kamp
IJmuiden - Het afgelopen Pinkster-
weekeinde leverde prachtig weer op 
en daar waren de kampeerders van 
Wopsie Topsie ook erg blij mee.
Het thema ‘Sport’ en dan vooral de 
Olympische Spelen kwam volledig 
tot zijn recht met de Griekse tempe-
raturen. 
De kinderen vermaakten zich dan 
ook kostelijk drie dagen lang op 
camping Houtrak in Halfweg. De 40 
kinderen die mee waren werden op 
zaterdag getrakteerd op een groot 
kennismakingsspel, estafette spe-
len en voor de verkoeling was er een 
waterbaan gemaakt. 
De zondag was geheel en al Olym-
pisch. ’s Ochtends werden er vlag-
gen, bandanas en een yell verzon-
nen en ’s middags barsten de Spe-
len los. Na de Spelen was er een 

gigantsich waterbalonnengevecht 
waarbij de leiding een heel nat pak 
haalde.
Maandag was er nog een spel met 
bizarre opdrachten en toen werd het 
langzamerhand alweer tijd om af-
scheid te nemen. Maar niet voordat 
Jesse Eefting en Denise Martens 
werden uitgeroepen tot respectie-
velijk sportman en sportvrouw van 
het jaar! Een diverdiende prijs voor 
beiden.
Noviteit dit jaar was dat de ouders 
elke dag een verslag konden terug-
lezen op de site www.wopsietop-
sie.nl. Op deze website zijn de fo-
to’s van het afgelopen kamp te zien 
en staan bovendien veel foto’s van 
vroeger en nieuws van nu. Dus alle 
Wopsie Topsiërs kunnen op de web-
site terecht.

Volg de Skoda rijder? 
Maar niet altijd!
IJmuiden - Maandagochtend 11.30 
uur; ik rijd over de sluizen om mijn 
man naar zijn werk te brengen. Het 
is redelijk rustig op de sluizen, af en 
toe een gehaaste chauffeur maar 
dat hoort er bij.
Bij de tweede sluis is rechtdoor is 
de rijrichting en aangezien deze 
op rood staat moeten wij wachten. 
Over de sluis zien wij een twintigtal 
kinderen met begeleiders op fiet-
sen onze kant opkomen. Het gaat 
niet zo snel en het verkeerslicht 
aan onze kant springt ondertussen 
op groen. Achter mij staat een zil-
verkleurig Skoda die driftig begint 
te toeteren en gebaart dat ik door 
moet rijden want het licht is groen. 

Maar de stoet met fietsende kinde-
ren is nog niet van de sluis af dus 
ik wacht nog even. Opeens gaat de 
Skodarijdster mij toeterend voor-
bij en rijdt als een idioot richting de 
sluis! Ik hield mijn hart vast! Vlak 
voor de laatst vier fietsende kinde-
ren en begeleiders stopte zij met 
piepende banden en waarschijn-
lijk met een kwaad gezicht richting 
de kinderen. Misschien heeft zij zelf 
geen kinderen want zoiets doe je 
toch niet! Dus volg de Skodarijder 
gaat niet altijd op! Ik hoop dat de-
ze Skodarijdster zich als een echte 
Skodarijdster gaat gedragen. 

Een Chevroletrijdster. 

Ingezonden brief

Nationale Straatspeeldag 
in de Abelenstraat
IJmuiden - Woensdag 28 mei wor-
den in heel Nederland Straatspeel-
dagen georganiseerd. De straat 
wordt afgezet voor gemotoriseerd 
vervoer en er worden spelletjes ge-
organiseerd zodat kinderen een dag 
per jaar ongehinderd en veilig op 
straat kunnen spelen.
Dit jaar organiseert Buurtcentrum 
De Spil in samenwerking met en-
kele actieve bewoners van IJmui-
den–Zuid een Straatspeeldag in de 
Abelenstraat. Voor deze straat is ge-
kozen omdat een actieve groep be-
woners zich al jaren inzet voor meer 
veiligheid op straat. Drie jaar gele-
den is er een nieuwe speelplaats 
gerealiseerd. De bewoners en voor-
al alle kinderen uit de buurt zijn heel 
blij met deze speelplaats. Het feest 
bij de opening was een daverend 
succes en bracht alle buurtbewo-
ners nader tot elkaar. 

Je met elkaar inzetten voor een be-
tere leefomgeving is ook een van 
de doelstellingen waar het buurt-
centrum voor staat en daarom wil 
zij deze middag ondersteunen. Het 
feest begint om 13.30 uur en eindigt 
om 16.30 uur. Na aanschaf van een 
strippenkaart kunnen de kinderen 
zich uitleven op het springkussen, 
ballen gooien naar een malle clown, 
muizen vangen, zich laten schmin-
ken, stoep krijten of zich amuseren 
bij een van de andere spelen. Als 
extra attractie komt een ballonnen-
man die prachtige figuren kan ma-
ken en kan goochelen. 
De middag is afgelopen om 16.30 
uur. Als je mee wilt doen, kun je 
ter plaatse een strippenkaart ko-
pen voor 2,50 euro (dit is inclusief 
ijs en limonade). De Straatspeeldag 
is voor alle kinderen, ook zij die niet 
in de Abelenstraat wonen!

PvdA gaat de wijken in
IJmuiden - Soms  is prettig  samen-
leven in een buurt niet vanzelfspre-
kend. Bewoners ervaren overlast 
van bijvoorbeeld jongeren. Dit gaat 
ten koste van hun eigen woonple-
zier. Deze signalen vormen voor de 
PvdA Velsen voldoende aanleiding 
om met deze bewoners in gesprek 
te gaan in het kader van de maan-
delijkse activiteit “Rood in de Buurt”.
Op zaterdag 24 mei fietsen de leden 
langs een drietal plekken die on-
langs in het nieuws kwamen.
Zij starten om 10.30 uur op het Ca-
nopusplein. Hier is meer toezicht 
gekomen: werkt dit? Vervolgens 
stappen zij om 11.15 uur op de fiets 

richting Homburgplantsoen. Via het 
wijkplatform IJmuiden-Noord klin-
ken geluiden dat de situatie regel-
matig uit de hand loopt doordat be-
woners  en jongeren er samen niet 
meer uitkomen.
Tot slot wordt om 12.15 uur we de 
Lagerstraat bezocht. Hier speelt in 
mindere mate de overlast van jon-
geren. De voetbalkooi vormt een 
bron van plezier voor de een maar 
een ergernis voor de ander. 
De gesprekken met bewoners  kun-
nen de raadsleden ondersteunen bij 
het doen van voorstellen met oog op 
het oplossen van deze problemen.
Kijk ook op www.velsen.pvda.nl 

De repetities zijn in volle gang

Musical ‘Mozes’ komt er aan
IJmuiden - Er werd vrijdag druk ge-
repeteerd in de Ichthus Burcht. En 
dat moet ook wel, want de uitvoe-
ringsdata komen er aan. Binnen-
kort brengt de Oecumenische Mu-
sicalgroep Jakob de musical ‘Mo-
zes’ in de Ichthuskerk aan de Snel-
liusstraat.
De vierde musical alweer van deze 
groep. En dat, terwijl het aanvanke-
lijk om een éénmalige gebeurtenis 
zou gaan. In 2002 werd de musical 
‘Jakob’ gespeeld. Een groep mensen 
uit verschillende kerkgenootschap-
pen wilde iets organiseren voor de 
wat oudere jeugd. Die hing er een 
beetje tussen in. De groep ging van 
start en had een soort van ‘zwaan-
kleef-aan’-effect.
Volwassenen kwamen er bij, kinde-
ren ook. Iedereen raakte steeds en-
thousiaster en de groep werd steeds 
groter. Mensen van verschillende 
kerken, maar ook mensen zonder 
binding met een kerk zijn nu actief, 
zowel op het podium als achter de 
schermen.
Want deze musical bleek niet alleen 
heel mooi te zijn, maar ook bewer-
kelijk. Veel decorstukken, veel kos-

tuumwisselingen en heel veel oefe-
nen, al ruim een jaar lang nu. Maar 
het resultaat zal er naar zijn. De re-
gie is in handen van Yvonne Bax en 
Cora Zijl, dirigent is Kees Brinkman 
en Marlenne Schrijver verzorgt de 
choreografie. Zij studeerde zelfs met 
een dansgroep een buikdans in. 
De liederen klinken erg mooi tijdens 
de repetitie. De mooiste liedjes tot 
nu toe, vindt de groep zelf. Heel leuk 
ook om te zien hoe alle bewegingen 
gelijk op gaan tijdens een eenvoudi-
ge choreografie. De musical vertelt 
het verhaal van Mozes, de leider van 
het volk van Israël dat verbannen 
wordt naar Egypte en daar gebukt 
gaat onder slavernij. Een verhaal vol 
contrasten, over wanhoop en hoop, 
onderdrukking en bevrijding, onge-
loof en verwachting. Het verhaal is 
al ruim 3000 jaar oud maar ook van-
daag nog heel actueel.
De musical ‘Mozes’ is te zien op vrij-
dag 30 en zaterdag 31 mei om 19.30 
uur en op zondag 1 juni om 14.00 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op de 
dag zelf aan de zaal, in de voorver-
koop bij de Gospelboetiek. (Carla 
Zwart)

Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus Stoom 
IJmuiden organiseert van april tot 
en met oktber op de laatste zondag 
van de maand een rondrit met de 
stoomtrein over het staalbedrijfster-
rein. Tijdens de rit wordt een foto-
stop ingelast waarbij de locomotief 
tevens gelegenheid heeft om water 
in te nemen. In de trein is ook voor 
u koffie en frisdranken verkrijgbaar. 
Tevens zijn er toiletten aanwezig. De 
ritprijs voor volwassenen bedraagt 
5 euro, kinderen van 0 tot en met 
12 jaar 3 euro. Kaartverkoop is aan 
het station vanaf 09.30 uur, zolang 
de voorraad strekt. De trein vertrek 
vanaf station Velserbosch om 10.45 
uur en is terug om 12.15 uur. Bij gro-
te belangstelling wordt er een twee-
de rit gepland. De routebeschrijving 
naar station Velserbosch is als volgt: 
Vanuit Beverwijk volgt u de ANWB-
borden met Corus, nadat u een 
spoorwegovergang met drie sporen 
overgaat bent u op de Wenckebach-
straat. Deze rijdt u uit tot het hoofd-
kantoor Corus. Voor het afgesloten 
hek gaat u links af richting staal-
haven, hier kunt u parkeren. Bor-
den wijzen u verder naar het stati-
on. Eventueel kunt u vanuit Bever-

wijk een treintaxi nemen. De Corus 
stoomtrein rijdt van april tot en met 
oktober op de laatste zondag van de 
maand. 
Voor meer informatie kunt u bel-
len op werkdagen, telefoon 0251-
498384. Zie ook www.csy.nl. Kaar-
ten kunnen via  excursietrein@co-
rusgroup.com gereserveerd worden  

Jaap en de Rest 
in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 25 mei om 17.00 
uur staat Jaap en de Rest in het foy-
erconcert van het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden. 
Het kon niet uitblijven, na de zeer 
succesvol verlopen tweede tour be-
sloot Jaap van Doorn om met een 
nieuwe tour het land door te gaan. 
Deze tour kreeg de naam ‘Tour Jour’ 
mee en doet vanmiddag het stage 
café aan. Vanmiddag is er ook een 
speciale gast namelijk Johan Stolk 
met zijn magische accordeon. Kom 
op tijd want het wordt ongetwijfeld 
weer een vol stage café. Toegang 
gratis.
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Investeer in uw eigen 
lichaam en neem alleen 
genoegen met het beste 

Suikerziekte en bewegen
Meer dan een half miljoen Nederlanders heeft Diabetes Mellitus, 
oftewel suikerziekte. Dit aantal zal de komende 20 jaar drastisch stijgen. 
Er zijn twee types suikerziekte: Diabetes Mellitus type 1 en type 2.  Type 
1 manifesteert zich doorgaans al op jonge leeftijd, type 2 wordt ook wel 
ouderdomsdiabetes genoemd.

Effect van bewegen
Vooral bij Diabetes Mellitus type 2 geldt, dat lichaamsbeweging een 
gunstig effect heeft op de ziekte:

- Verbeterde handhaving van de bloedsuikerspiegel 
(daarbij zijn dieet en medicatie ook van belang);

- Verbetering van de insulinegevoeligheid 
(minder medicatie nodig);

- Verminderen van het  lichaamsgewicht en het vetpercentage;
- Verlagen van de bloeddruk;
- Verminderen van het risico op hart- en vaatziekten;
- Etc.

Fysiotherapie Maas en Kuperus
Voor veel mensen met suikerziekte is het moeilijk om zelfstandig te 
starten met meer bewegen of sporten. Zij kunnen een duwtje in de 
juiste richting goed gebruiken. Misschien geldt dit ook wel voor u, of 
kent u iemand op wie dit van toepassing is. Neem dan contact op met 
onze praktijk en informeer naar ons speciale reactiveringsprogramma 

Zet een eerste stap richting gezond bewegen!

Maas & Kuperus c.s.

Kom langs op de Lange Nieuwstraat 6a of op de Grahamstraat 105 in 
IJmuiden of pak de telefoon 0255-532211. www. fysiomaas.nl

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den 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, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkda-
gen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag 
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apo-
theek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg 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, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 dienstver-
lening: 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-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Dorpsraad Wijk aan Zee over uitzending Zembla

‘Tijd voor uitvluchten 
voor Corus is voorbij’
IJmond - Het programma Zembla, 
dat zondagavond werd uitgezonden 
op Nederland 2, houdt de gemoede-
ren in de IJmond bezig. In de uitzen-
ding werd onder meer gezegd dat er 
hier meer kanker voorkomt. Dit zou 
komen door de giftige stoffen die 
Corus uitstoot. Huisarts Van Oud-
vorst uit Wijk aan Zee vertelde in 
de uitzending dat in zijn praktijk 49 
procent van de sterfgevallen te wij-
ten is aan kanker, terwijl dat elders 
in Nederland zo’n 25 procent is. 
Bij kinderen in Beverwijk en Wijk 
aan Zee is een sterk verhoogde 
concentratie chroom aangetroffen. 
Het onderzoek onder schoolkin-
deren werd verricht door de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen. Ook 
kwam in het programma naar voren, 
dat het aannemelijk is een verband 
te veronderstellen tussen zware in-
dustrie, fijn stof in de lucht en meer 
longkanker in de omgeving.

De gemeenten Beverwijk, Velsen en 
Heemskerk en de provincie Noord-
Holland zeggen de ongerustheid die 
onder de bevolking is ontstaan, se-
rieus te nemen. 
Inmiddels is er een telefoonnummer 
geopend waar inwoners hun vragen 
kwijt kunnen en informatie kun-
nen krijgen. Het nummer is 0251-
279199. 
In een gezamenlijke persverklaring 
stellen de provincie en de drie ge-
meenten dat er niet onjuist is ge-
handeld waar het gaat om het verle-

nen van vergunningen aan Corus. In 
Zembla werd de indruk gewekt dat 
de verschillende overheden onver-
schillig, niet transparant en onde-
mocratisch hebben gehandeld rond 
het verlenen van de milieuvergun-
ning. 
De vergunningverlening is in alle 
openheid tot stand gekomen, zeg-
gen de gemeenten en de provincie. 
,,Op vele momenten is in de perio-
de 2005-2007 overleg gevoerd met 
bewoners en belangengroepen. Elk 
besluit van gemeentebesturen en 
provincie is voorgelegd aan de ge-
meenteraden of provinciale staten’’, 
zo staat in de verklaring te lezen. Dat 
de nieuwe milieuvergunning die Co-
rus heeft gekregen niet voldoet aan 
de Europese normen, zoals in Zem-
bla werd gesuggereerd, is eveneens 
feitelijk onjuist, zeggen zij. 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee 
vindt dat de tijd voor uitvluchten 
voor Corus voorbij is. ,,Het is zaak 
om te onderzoeken of dat verband 
tussen kanker en Corus bestaat. 
,,Alleen zo is het mogelijk de onge-
rustheid bij inwoners en ouders van 
jonge kinderen weg te nemen’’, al-
dus Jan Budding, voorzitter van de 
Dorpsraad. Budding ziet de ontken-
ning van Corus, dat er geen verband 
in het Zembla onderzoek zou zijn 
aangetoond, als te stellig en te voor-
barig, want het verband is ook niet 
uitgesloten. Ook de bewering van 
de provincie en de IJmondgemeen-

ten, dat er  openbaar is besloten is, 
dekt naar zijn mening maar een deel 
van de werkelijkheid. De vooraf ge-
maakte afspraken zijn geheim. ,,Wie 
is er gezwicht voor welk argument 
en wanneer is dat gebeurd. Dat wil-
len wij als burgers weten’’, zegt de 
voorzitter van de Dorpsraad. ,,De 
Dorpsraad heeft nu al sinds het in-
stellen van beroep tegen de milieu-
vergunning van Corus bij de Raad 
van State in maart 2007 de kwaliteit 
van het openbaar bestuur voor zijn 
ogen zien verkruimelen. Want hoe 
heeft de provincie het in zijn hoofd 
kunnen halen om voor de productie 
van 8 miljoen staal, voor gevaarlij-
ke stoffen een uitstoot toe te staan, 
die gelijk staat aan 32 miljoen ton en 
in een enkel geval zelfs gelijk staat 
aan 88 miljoen ton. Steeds meer on-
derzoeken wijzen sinds die tijd als 
zoeklichten naar één punt. De toe-
stand van het milieu in Wijk aan Zee 
omgeving zou wel eens zorgwek-
kend kunnen zijn.’’
 
De VVD-fractie in Beverwijk heeft 
inmiddels bij het college aange-
drongen op een snel en grondig on-
derzoek en ook GroenLinks wil we-
ten of de uitstoot van Corus gevol-
gen heeft voor de gezondheid van 
de inwoners. Met name het gebrek 
aan inzicht over de concentraties 
van zware metalen, PAK-stof en di-
oxine in de lucht boven de IJmond, 
geeft aanleiding tot ongerustheid bij 
GroenLinks.

Persverklaring Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen
Regio - In de uitzending van Zembla 
op zondagavond 18 mei 2008 is naar 
voren gekomen dat er nieuw onder-
zoek naar gezondheidsrisico’s in de 
regio IJmond heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast suggereert Zembla dat 
het verlenen van de milieuvergun-
ning voor Corus op niet transpa-
rante en ondemocratische wijze tot 
stand is gekomen. De gemeenten 
Beverwijk, Velsen en Heemskerk en 
de provincie Noord-Holland kunnen 
zich voorstellen dat de uitzending 
en het onderzoek bij omwonenden 
leidt tot ongerustheid. Via het regio-
naal call center IJmond gemeenten 
(0251-279199) en de websites van 
de drie gemeenten en de provincie, 
kunnen omwonenden hun vragen 
stellen en informatie verkrijgen. 
Het plaatsvinden van het onderzoek 
naar de invloed van Corus op de 
gezondheid van omwonenden was 

ons tot het moment dat het persbe-
richt van Zembla dat op vrijdag 16 
mei 2008 verscheen onbekend. Pas 
in de loop van het weekend heb-
ben wij hierover de beschikking ge-
kregen. Wij nemen de ongerustheid 
die kan ontstaan naar aanleiding 
van het onderzoek en de uitzen-
ding serieus. Om die reden hebben 
de GGD en de regiogemeenten Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen be-
sloten een informatienummer open 
te stellen (0251-279199) en alle be-
schikbare informatie via internet ter 
beschikking te stellen. We zullen de 
resultaten van het onderzoek bestu-
deren en komen met een reactie en 
indien nodig vanzelfsprekend met 
(een verzoek om) de maatregelen 
die vereist zijn.
In de uitzending van Zembla wordt 
de indruk gewekt dat de verschil-
lende overheden onverschillig, niet 

transparant en ondemocratisch 
hebben gehandeld rond het verle-
nen van de milieuvergunning. De-
ze suggestie is feitelijk onjuist. De 
vergunningverlening is in alle open-
heid tot stand gekomen. Op vele 
momenten is in de periode 2005-
2007 overleg gevoerd met bewoners 
en belangengroepen. Elk besluit van 
gemeentebesturen en provincie is 
voorgelegd aan de gemeenteraden 
of provinciale staten. De verschillen-
de momenten en besluiten worden 
in een overzicht op de diverse web-
sites benoemd en toegelicht.
Daarnaast wordt in de uitzending 
meerdere keren gesteld dat de 
nieuwe milieuvergunning die Corus 
heeft gekregen, niet voldoet aan de 
Europese normen. Ook dat is feite-
lijk onjuist.
De betrokken overheden is ge-
vraagd een reactie te geven op het 
proces van vergunningverlening. Er 
loopt echter een bezwaarprocedure 
bij de Raad van State tegen de ver-
gunningverlening door de provincie. 
Omdat de overheid partij is past ons 
terughoudendheid. 

Havenfestival in IJmuiden 
is in aantocht
IJmuiden - Het Havenfestival 
IJmuiden begint alweer flink te le-
ven. Op steeds meer plaatsen dui-
ken de gekleurde flyers en posters 
van het festival op. Wat direct opvalt, 
is de vrouw met een grote vis in haar 
hand. Het thema van het vijfde Ha-
venfestival laat zich dus niet moeilijk 
raden. Op zaterdag 30 en zondag 31 
augustus is het vis wat de klok slaat. 
Het thema is ‘Als een vis in het wa-
ter’. Maar natuurlijk komen ook de 
andere, succesvolle ingrediënten 
van het festival weer aan bod.

Staalproducent Corus grijpt het eer-
ste lustrum van het Havenfestival 
aan om de bezoekers te trakteren 
op een groot vuurwerk dat wordt af-
gestoken vanaf het Forteiland. De 

eerste vuurpijl gaat zaterdagavond 
na het laatste optreden de lucht 
in. ,,Bezoekers die om elf uur naar 
huis zijn gegaan, zullen daar achter-
af spijt van hebben’’, voorspelt Fans 
Baud, voorzitter van de Stichting Ha-
venfestival IJmuiden. Volgens Baud 
wordt het vuurwerk nog spectacu-
lairder dan drie jaar geleden. Toen 
werd Sail IJmuiden met een impo-
sante show afgesloten. Overigens 
werd het vuurwerk ook in 2005 ge-
sponsord door Corus.
Het culturele programma begint 
ook vorm te krijgen. Onder andere 
de Spaanse flamencodanseres Si-
liva Gabeza, de Ethiopische zang-
diva Minyeshu, de swingende Ma-
rokkaanse groep Kasba, de Spaanse 
straatzangers Tuna’s, de Cubaanse 

salsagroep Azucar Negra én de Ne-
derlandse zangdiva Lizet van Beek 
die in haar eentje in een half uur de 
hele opera La Travita er door heen 
jast zullen de kade opfleuren. Als 
uitsmijter voor de zaterdagavond is 
op het hoofdpodium (aan de IJmui-
dense baai van de Vissershaven) de 
hitvoorstelling ‘Dock of the Bay’ ge-
boekt. Een bejubelde ode aan de 
King of Soul, Otis Redding. 
Het Havenfestival heeft in de af-
gelopen vier edities ook een repu-
tatie opgebouwd als festival juist 
voor een groot familie- en dus ook 
jeugdpubliek. Met kindertheater en 
straattheater uit onder meer Austra-
lië en België, een Braziliaans carna-
valsspektakel en nu zelfs een Rei-
zend Minicircus uit Nederland.
Het grote draagvlak van het Haven-
festival wordt ook gevormd door 
de medewerking van veel Velsen-
se amateur theatermakers en muzi-
kanten. Op de diverse podia zijn dit 
jaar onder andere te zien: Soli, de 
IJmuider Harmonie, nagenoeg alle 
shantygroepen, het Noordzee Col-
lege, musicalvereniging Unidos, en 
zanggroep Sparkle.
Ondanks de bouwactiviteiten op de 
Trawlerkade wordt het Havenfesti-
val op dezelfde plek gehouden als 
voorgaande jaren. Wel wordt het 
festivalterrein bijna 80 meter langer. 
Daardoor schuift het hoofdpodium 
op naar het kantoor van Klooster-
boer. In overleg met de aannemer 
wordt geprobeerd om de overlast 
door de bouwwerkzaamheden zo 
beperkt mogelijk te houden. Op de 
Trawlerkade worden de komende 
maanden een aantal bedrijfsunits 
gebouwd.
Het thema ‘Als een vis in het wa-
ter’ is mede gekozen omdat in 2008 
de Nederlandse Zeevisgroothan-
del, opgericht in IJmuiden, 100 jaar 
bestaat. Het Productschap Vis, dat 
jaarlijks de Nationale Visserijdag or-
ganiseert, heeft besloten dit evene-
ment te integreren in het Havenfes-
tival. In samenwerking met het Pro-
ductschap Vis worden diverse acti-
viteiten ontwikkeld zoals een vloot-
schouw van oude vissersboten, be-
drijfsbezoeken, presentatie van een 
vistafel, kookdemonstraties en een 
markt met oude ambachten.
Meer weten over het festival? Kijk 
dan op www.havenfestivalijmuiden.
nl. Deze site wordt regelmatig voor-
zien van nieuwtjes.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Vrijwilligers gezocht die kunnen 
helpen bij diverse activiteiten. 
Voor interesse kunt u contact op-
nemen met mevrouw Nupoort, tele-
foon 06-12650716. Zij is bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Woensdag 28 mei: 
groentesoep, bloemkool met sau-
sijsjes, ananas met slagoom. Vrij-
dag 30 mei (laatste van het sei-
zoen): champignonsoep, witlof met 
tartaar en een verrassing als des-
sert. Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor de open tafel. Aan het eind van 
de maaltijd altijd een kopje koffie. 
Kosten 4,50 euro. Opgeven uiter-
lijk 2 dagen van te voren. Kooken-
thousiastelingen gevraagd voor de 
open tafels. U kunt contact opne-
men met Gerard Schol van het wijk-
steunpunt.
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.00 uur (rond 11.30 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de inter-
netcursus. Voor informatie en kunt 
u contact opnemen met het wijk-
steunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. 
Kosten 15,- per seizoen. Internet-
cursus voor senioren op maandag-
middag. Kosten 10,- voor 3 midda-
gen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur. Kaartverkoop start op 
2 juni van 10.00 tot 11.30 uur (werk-
dagen).
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. 
De kosten bedragen 2,40 euro per 
keer. Gaarne wel even vooraf aan 
melden bij de receptie of het res-
taurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel op vrijdag en dinsdag. 
Kosten 4,50. Aanvang 12.30 uur. 
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt 
is ten behoeve van de Open Ta-
fel naarstig op zoek naar vrijwillige 
medewerkers die het leuk vinden 
een keer per week voor een gro-
te groep senioren te koken, te hel-
pen bij voorbereiding, uitserveren 
van de maaltijd en/of te helpen bij 
de afwas.
Internetcursus zit nog altijd vol. 

Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren 
bij het woon- en zorgcentrum wil 
men een creatieve middag organi-
seren.
B.v. figuurzagen, schilderen enz. 
Deze middagen zullen plaats gaan 
vinden elke eerste dinsdag van de 
maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Muzikale spel activiteit woens-
dag 28 mei om 14.30 uur.
Het menu van de dag is Engelse 
ovenschotel met gehakt en kidney-
bonen. 12.30 Uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. 
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.
Open dag zaterdag 31 mei van 
10.00 tot 14.00 uur. U kunt diverse 
demonstraties bijwonen. Van 11.00 
tot 11.30 uur optreden Delta-sin-
gers. 12.00 tot 12.30 uur kunt u een 
demonstratie en eventueel meedoen 
van de activiteit volksdansen.
Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. 
Voorgerecht, hoofdgerecht en na-
gerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom. Opgeven maandagmorgen 
tussen 9.00 en 10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Vakantiereis naar Lunteren van 9 
juni tot en met 13 juni. Kosten 5 da-
gen volpension 350 euro excl. reis-
verzekering.
Vakantiereis naar Valkenburg van 
21 juli tot en met 25 juli. 
Kosten 5 dagen volpension 350 eu-
ro, excl. reisverzekering.
KBO Velsen en Zorgbalans organi-
seert een 2-daagse reis naar Zee-
land. 14 en 15 oktober.
Kosten 125,- volpension, inclusief 
verzekering. Opgeven bij Wally de 
Vries-Ooms.

Ouderennieuws

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Fietsdriedaagse van 17 tot en met 19 juni. Kosten 4,-. Start vanaf 17.00 
uur. Op de laatste avond wordt ook het seizoen afgesloten en is er een 
hapje en een drankje.
Rock & Roll-avond zaterdag 14 juni om 20.00 uur. Kosten 7,50. Kaarten 
zijn vanaf maandag 26 mei verkrijgbaar.
Straatvoetbaltoernooi voor alle basisscholen in IJmuiden op woensdag 
18 juni. Tot 2 juni kunnen kinderen van groep 5 zich inschrijven. Het toer-
nooi begint om 13.00 uur in de Kanaalstraat.

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
Sollicitatietraining, aangeboden door CNV, woensdag 28 mei om 20.00 
uur in het leslokaal van de Koe. Opgeven mag, en kan t.a.v. Minke Wolker-
rs, minkewolkers@xs4all.nl.

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Feest in jongerencentrum De Branding voor jongeren van 14 tot en met 20 
jaar. Van 20.00 tot 01.00 uur. Toegang 1 euro. 

De Til, Leidseplein 36rd, Haarlem
023-5325014, e-mail www.bcdetil.nl
Enthousiaste en gemotiveerde (aankomende) docent(e) gezocht voor de 
cursus dans en beweging voor kinderen van 4 en 5 jaar. Cursus bestaat uit 
30 lessen. Over de dag dat de cursus gegeven wordt kan worden overlegd. 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Susan Schoo-
ne, sociaal cultureel werkster.
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Mohammed Wahid krijgt als eerste het welkomstcadeau

‘Zet je hart open’
IJmuiden - Na achttien jaar houdt 
Vluchtelingenwerk Velsen op te 
bestaan. De organisatie gaat over 
naar het grotere Vluchtelingenwerk 
NoordWestHolland. Zondag was er 
een laatste bijeenkomst in buurt-
centrum de Dwarsligger. Daar wa-
ren ook alle mensen aanwezig, die 
vanwege het Generaal Pardon in 
Velsen mogen blijven. In totaal zijn 
dat 86 mensen, waaronder 60 ge-
zinnen. Zoals Maddy (27), die de 
oorlog in Siërra Leone ontvluchtte. 
Hij woont nog in een ROA-pand, dat 
staat voor Regeling Opvang Asiel-
zoekers. Een huis dat geheel inge-
richt is door de gemeente, speciaal 
voor asielzoekers. Hij is één van de 
laatste, volgende maand krijgt hij 
zijn eigen woning. Dan wil Maddy 
een opleiding gaan volgen, een ei-
gen bestaan opbouwen. Hij laat zijn 
armen zien: allebei gebroken ge-
weest door oorlogsgeweld en geen 
medische verzorging gekregen. Ze 
zijn in een vreemde stand gegroeid 
en hij kan er niet zo heel veel mee. 
Terug naar zijn geboorteland wil hij 
niet: ,,Ik heb er niemand meer. Mijn 
ouders zijn gedood in de oorlog en 
ik weet niet, waar mijn broer en zus-
ter zijn. Ik weet niet eens of ze nog 
leven.’’ Hij verzucht: ,,Soms wil ik wel 

eens, dat ik mijn hoofd op stop kan 
zetten. Dat ik niet zo hoef te pieke-
ren.’’
Voor veel asielzoekers kwam er door 
het Generaal Pardon een einde aan 
een onzekere periode. Helaas niet 
voor alle mensen. Karina (17) ont-
vluchtte samen met haar vader Oe-
kraïne. Zij wachten nog steeds op 
een definitieve uitspraak, want hun 
papieren raakten buiten hun schuld 
om zoek. ,,Ik zit nu midden in mijn 
eindexamen’’, vertelt Karina. ,,Ik heb 
een intakegesprek gehad bij het 
Mediacollege, een opleiding die ik 
heel graag wil gaan volgen. Als ik 
aangenomen wordt, dan moet ik 
wel mijn papieren kunnen overleg-
gen. Het schijnt dat onze papieren 
nu eindelijk op het bureau van de 
ambtenaar liggen, die een definitie-
ve uitspraak moet doen.’’
Burgemeester Peter Cammaert heet-
te alle nieuwe inwoners van Velsen 
welkom met een boek van Conny 
Braam, een fotoboek van Velsen en 
een potje haring. ,,Zet je deur open 
en zet je hart open’’, geeft hij ze als 
boodschap mee. ,,En neem deel aan 
de samenleving. Ga bij een sport-
vereniging, ga naar een buurthuis. 
Dan zullen jullie je hier echt thuis 
gaan voelen.’’ (Carla Zwart)

De spelersgroep, van links naar rechts: Simone Snel, Douwe Dijkstra,
Marina Dijkman en Gerard van Gelder (foto: René Veenendaal)

Toneelvereniging Advendo
Mussen en Zwanen II
IJmuiden - Toneelvereniging Ad-
vendo bracht deze week in het Witte 
Theater het stuk ‘Mussen en Zwa-
nen II’. Een relatiekomedie geschre-
ven door Haye van der Heyden, on-
der regie van Wim Alberts. Dit stuk 
draait om twee stellen: Frederik (Ge-
rard van Gelder) en Anna (Marian 
Dijkman) en Ger (Douwe Dijkstra) 
en Emmy (Simone Snel).
Anna houdt vreselijk veel van Frede-
rik maar krijgt daar niets voor terug. 
Frederik wordt het liefst met rust ge-
laten. Dan biecht hij haar jarenlange 
ontrouw op en Anna wil alle pijnlijke 
details weten. Ze neemt wraak en 
deelt met allerlei mannen het bed 
in ruil voor schoenen en jurken. Al-
thans, geld voor schoenen en jurken. 
Wat als wraak begon, wordt een le-
vensstijl. Anna leeft helemaal op en 
Frederik wordt steeds zuurder.
Ger is een neuroot die overal bang 
voor is. Vooral voor autorijden bij re-
gen. Emmy is een harde vrouw die 
een kind wil, een dochter. Ze voelt 
de overgang in haar nek hijgen en 
praat daar over in een lotgenoten-
groep: ‘Nageslacht Nu’. Maar ja, van 
praten wordt je niet zwanger. Ger 
weigert om in actie te komen als 

Emmy haar eisprong aan voelt ko-
men. Emmy besluit dan haar heil 
maar elders te zoeken. 
Ger wordt Gerrie, speciaal voor Fre-
derik op wie hij (zij) al die tijd hei-
melijk verliefd was. Die vindt de 
nieuwe Gerrie wanstaltig en Frede-
rik blijkt ook nog eens ongeneeslijk 
ziek te zijn. En dat allemaal op één 
avond.
Leuk waren de commentaren en de 
regieaanwijzingen, die de spelers 
elkaar het hele stuk door gaven. 
,,Zullen we nu even pauze houden, 
want dit was wel een lange scène’’, 
vraagt Frederik op een gegeven mo-
ment. 
,,Ik heb hier weer erg weinig tekst’’, 
pruilt Emmy na de pauze. 
Even later: ,,Ger gaat naar Frede-
rik en belt aan. Tingelingeling.’’ Het 
hoofd van Frederik komt van achter 
het gordijn: ,,Ik heb een dingdong.’’ 
Er stond niet veel op de speelvloer. 
Geen decor, geen rekwisieten. Vier 
stoelen en het licht, daar moesten 
de spelers het mee doen. 
Dat zij toch gedurende het hele stuk 
de aandacht van het publiek vast 
wisten te houden, getuigt van een 
knap staaltje werk. (Carla Zwart)

De Bintangs en John the 
Revelator in Witte Theater
IJmuiden - Het is nauwelijks te be-
vatten, maar op zaterdag 14 juni 
vindt de dertigste editie van Beec-
kestijn Pop plaats. 
Honderden bands hebben zich in 
die dertig jaar aan het publiek ge-
presenteerd. Maar welke bands 
stonden er op de allereerste Beec-
kestijn Pop? Dat waren Mad Mill en 
(hoe kan het ook anders) de Bin-
tangs, zo ongeveer de langst be-
staande band ter wereld. 
Voor hen die er destijds niet bij wa-

ren, of juist wél, onder het motto 
‘Herinnert u zich deze nog nog nog 
nog nog?’, maar vooral om het 30-
jarig bestaan van Beeckestijn Pop 
te onderstrepen daarom op zater-
dag 24 mei om 21.00 uur terug in de 
tijd met optredens van De Bintangs 
en John the Revelator die tijdens de 
tweede editie van Beeckestijn Pop 
een optreden verzorgde(n). Zie ook 
www.beeckestijnpop.nl. 
Toegang 9 euro of 7 euro met WT-
pas.

Nuna 5 even in Velserbroek
Velserbroek - ,,Hé, is dat Wubbo Ockels die daar loopt?’’ zei de jonge Au-
ke Pals uit Velserbroek onlangs tegen zijn moeder. Hij vond het ‘balen’ dat 
hij Wubbo misliep, maar het belangrijkste stond er nog: de Nuna 5, de door 
zonne-energie aangedreven auto waarmee een team van de Technische 
Universiteit jaarlijks zeer succesvol deelneemt aan de Solar Challenge. Of 
was het een ‘kindje’ van de Nuna 5. Wat maakte het ook uit, Auke wilde er 
mee op de foto. Hij wil echter heel graag weten wat deze auto van de toe-
komst in Velserbroek deed. (foto: Fleur Pals)

Meisje gewond na aanrijding
Velserbroek - Bij een aanrijding op de kruising van de Floraronde en de 
Zwanebloembocht zijn twee meisjes uit Velserbroek gewond geraakt. De 
beide 17-jarige dames reden op een bromfiets de kruising op en kregen 
geen voorrang van de bestuurder van een auto, een 41-jarige Duitser. De 
bromfietsster had een flinke snelheid waardoor de klap hard aankwam. De 
bestuurster heeft fors hoofdletsel opgelopen. Ze had enkele kneuzingen en 
zwellingen in haar gezicht, een hersenschudding en mogelijk een gebroken 
jukbeen of oogkas. Ze is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. 
Haar passagiere had een pijnlijk been. De politie onderzoekt de precieze 
toedracht van de aanrijding. (foto: Reinder Weidijk)

Programma Beeckestijn 
Pop 2008 compleet
Velsen-Zuid - De organisatie van 
Beeckestijn Pop heeft de laatste 
twee acts voor het hoofdpodium be-
kend gemaakt: GEM en Exile Para-
de. Claw Boys Claw, All Missing Pie-
ces, Textures, Dreadzone en Pound 
(winnaar IJmond Popprijs) waren al 
eerder bevestigd. Daarmee is het 
programma voor de 30ste editie van 
Beeckestijn Pop compleet. Het gra-
tis festival start om 13.00 uur en is 
afgelopen rond 21.30 uur.
Ook de programmering voor de 
twee andere podia (Oxy-podium 
en het Irrational Library) is rond. 
Het Oxy-podium biedt dit jaar weer 
een brede staalkaart van eigentijd-
se, regionale muziek. Dit jaar: Blue 
Velvet (rock uit Volendam); MINUS 
PLUS, Grumble (punk uit IJmuiden), 
The Tunes (Alkmaars-Amsterdamse 
folkpopformatie), De Shit (vrolijke 
orgelwave uit Haarlem), Fire Walks 
With Us (instrumenteel uit Amster-
dam). 

Het derde podium, Irrational Library 
(kabouterpodium in de volksmond), 
is een begrip op Beeckestijn Pop. 
Een podium voor de echte liefheb-
ber, die op zoek is naar de sponta-
niteit en intimiteit van een optreden 
zoals je die op festivals nog zelden 
tegen komt. Dit jaar wordt de pro-
grammering verzorgd in samenwer-
king met het Patronaat. Optredens 
van: Scram C Baby, Jason Webley, 
T-99, John Carrie and Moor Green, 
Raskaalbomfukkerz en Bulvo. 
De programmering is in samenwer-
king met P60 uit Amstelveen, het 
Patronaat uit Haarlem, P3 uit Pur-
merend en het Witte Theater uit 
IJmuiden gemaakt. Het festival is 
prima met het openbaar vervoer te 
bereiken, maar er is ook een goe-
de fietsenstalling en parkeerruimte 
(betaald parkeren). 
Kijk op www.beeckestijnpop.nl voor 
meer informatie over de bands en 
het tijdschema.
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Folkerts Jeugd Pinkster-
toernooi VSV succesvol
Velserbroek - Tijdens het met zon-
overgoten pinksterweekend, stond 
bij voetbalvereniging VSV alles in 
het teken van een groot voetbal-
toernooi. De firma Folkerts Design & 
Printing uit IJmuiden had haar naam 
verbonden aan dit toernooi, wel-
ke uitgroeide tot een zeer geslaagd 
evenement.
Op zaterdag 10 mei kwamen in to-
taal 24 E-pupillen teams in actie en 
op zondag 11 mei streden nog eens 
12 D-pupillen elftallen om de hoog-
ste eer. Doelstelling van de orga-
nisatie was zoveel mogelijk teams 
uit te nodigen die voetballen in de 
Hoofd- en eerste klasse. Gezien het 
deelnemersveld bleek dit goed ge-
lukt te zijn. Zo waren er onder de 
deelnemers gerenommeerde na-
men als Elinkwijk, Hollandia, De Fo-
resters, De Zouaven, AFC Amster-
dam en enkele anderen. Uit de regio 
waren Velsen, ADO’20 en Pancrati-
us ook van de partij.
Ondanks het zeer warme weer, werd 
er door de teams met de volle inzet 
gespeeld wat mooie en zeer span-
nende wedstrijden opleverde. 
Wel diende er veel water gedronken 
te worden om op de been te kun-
nen blijven bij deze hoge tempera-
turen. In de middag konden de spe-

lers en begeleiding genieten van 
een lekkere lunch welke aangebo-
den was door sponsor Folkerts De-
sign & Printing.
De volgende teams kwamen als de 
nummer 1 tot en met 3 uit de strijd: 
E1 pupillen; E2 pupillen; D1 pupillen; 
D2 pupillen; De Foresters; Elinkwijk; 
De Foresters; Elinkwijk; Noordwijk; 
De Foresters; Elinkwijk; De Zoua-
ven; AFC Amsterdam Pancratius; 
Purmerend Pancratius.
Een dergelijk evenement kan en-
kel gerealiseerd worden door de in-
breng van een tal van vrijwilligers. 
Zij hebben het mooie weer en Moe-
derdag grotendeels aan zich voor-
bij laten gaan om de bezoekende 
teams en de vereniging van dienst 
te kunnen zijn. 
Allen die hieraan bijgedragen heb-
ben, kunnen met trots terugzien op 
een meer dan geslaagd toernooi. 
En van zeer grote waarde was uiter-
aard de steun van toernooi sponsor 
Folkerts Design & Printing gevestigd 
op de Kennemerlaan 1 A in IJmui-
den.
Naast het al jarenlang bekend-
staande Leida de Groote Toernooi 
voor damesteams, kan VSV er nu 
nog een jaarlijks terugkerend toer-
nooi aan toevoegen. 

Edward Metgod
hoofdtrainer Telstar
Velsen - Edward Metgod neemt de 
komende twee jaar het hoofdtrainer-
schap van Telstar op zich. De huidi-
ge assistent-trainer van AZ wordt 
per 1 juli in Velsen-Zuid de opvolger 
van Luc Nijholt, die drie seizoenen 
geleden ook afkomstig was van AZ.
Metgod bekleedde de afgelopen 
zes seizoenen de functie van assi-
stent-trainer bij AZ. 
Daarvoor was de Amsterdammer 
trainer van onder meer EDO en had 
hij de A-junioren van Telstar al eens 
onder zijn hoede.
Als doelman van HFC Haarlem en 
Sparta heeft de eenmalig internatio-

nal meer dan 500 duels in het be-
taald voetbal op zijn naam staan. 
De komst van de 49-jarige Metgod 
naar Sportpark Schoonenberg vloeit 
voort uit het samenwerkingsver-
band dat AZ onlangs aanging met 
Telstar. ,,Ik ben hartstikke blij dat 
ik bij Telstar aan de slag ga. Ik heb 
altijd de ambitie gehad me te ont-
wikkelen en de stap van assistent-
trainer naar hoofdtrainer is een lo-
gische. Ik verwacht dat de samen-
werking tussen AZ en Telstar voor 
beide clubs positief gaat uitwerken 
en kijk er naar uit daar mijn bijdrage 
aan te leveren.”

Pierloop 2008
IJmuiden - Na een onderbreking 
van een jaar gaat de Pierloop dit jaar 
op 13 september weer van start.
Een vernieuwd organisatie comi-
té heeft al afspraken over de route 
gemaakt. Het parcours is voor de 15 
kilometer het klassieke parcours om 
Velserbeek heen, langs de Heeren-
duinweg naar het strand en dan via 
de Boulevard en Kromhoutstraat te-
rug via de Marconistraat naar Plein 
1945. De 7,2 kilometer is gegroeid 
tot 7,8 kilometer maar laat dan wel 
iedereen door de Marconistraat te-
rugkeren naar de finish op Plein 
1945. De kinderloop gaat over het 
gebruikelijke parcours.
Natuurlijk kan de Pierloop niet zon-
der de inzet van de vele vrijwil-
ligers die er samen voor zorgen 
dat de Pierloop een succes wordt. 
Ook voor de Pierloop 2008 doen zij 
graag weer een beroep op alle be-
kende vrijwilligers en zoeken ook  
naar nieuwe mensen die mee willen 
helpen aan de Pierloop, speciaal als 

verkeersregelaar.
Daarvoor willen wij in de eerste helft 
van juni een korte training organise-
ren zodat iedereen als erkend ver-
keersregelaar kan gaan optreden.
Kandidaten voor een post als ver-
keersregelaar langs de route kun-
nen zich per mail aanmelden via 
vrijwilliger@pierloop.nl. De orga-
nisatie vraagt tevens alle bekende 
vrijwilligers hun e-mailadres door te 
geven evenals mogelijke adreswijzi-
gingen.
Degenen die willen deelnemen aan 
de Pierloop kunnen zich daarvoor 
met de Pierloop cursus van atletiek 
vereniging Suomi laten klaarsto-
men. Kosten 60 euro inclusief deel-
name Pierloop. 
Aanmelden kan via www.avsuomi.
nl. Voor algemene informatie kan 
men contact opnemen met Cor van 
der Giesen, telefoon 06-50506960 
of voorzitterorg@pierloop.nl. Voor 
meer Pierloop-nieuws zie www.pier-
loop.nl.

TVS op het NK
Santpoort - Zaterdag vond de fina-
le derde divisie turnen dames plaats 
in Nijmegen. In de pupillen 1 na-
men Jamie Bolhuis en Lara Waas-
dorp deel. Beide meiden lieten op 
vloer en brug een aantal puntjes lig-
gen. Op het laatste toestel balk liet 
Jamie een prachtige oefening zien, 
deze werd beloon met een 8.35 en 
was tevens het hoogste cijfer uit 
het algemeen klassement. Jamie is 
uiteindelijk 34ste geworden. Lara 
haar hoogste cijfer was een 9.05 op 
sprong, een goede prestatie! Verder 
liet zij een aantal strakke wedstrijd-

oefeningen zien en mocht uiteinde-
lijk de 21ste plaats bezetten. Beide 
turnsters stonden dit jaar voor het 
eerst op het NK, dus evengoed een 
succesvol seizoen. 
In de pupillen 2 nam Cynthia Mink 
deel. Zij turnde een redelijk stabie-
le wedstrijd en maakte daarbij een 
klein foutje op balk. Haar sprong en 
brug werden beide beloond met een 
8.90, dat is heel goed voor een finale 
wedstrijd. Tevreden terugkijkend op 
de wedstrijd werd Cynthia uiteinde-
lijk 11e, vorig jaar werd zij 22ste op 
het NK.

Lennart Langbroek weet met mooi tennis weer twee punten binnen te halen 
voor de LTC Brederode op de SuperSunday

SuperSunday op de tennis-
banen van LTC Brederode
Santpoort-Zuid - Afgelopen zon-
dag speelden de beste teams van 
de LTC Brederode thuis op Groene-
veen. Het beloofde een spetteren-
de dag te worden met een optre-
den aan het eind van de dag van de 
band The Mystic Moose. 
Het eerste gemengd speelde tegen 
het Amsterdamse Amstelpark, die 
bovenaan staan en vol voor promo-
tie gaan. Dat het anders ging lopen 
getuigde de tussenstand op 3-3 in 
de middag. De twee gemend dub-
bels zouden de uitslag geven. Voor 
een enthousiaste menigte toe-
schouwers wisten Evelien van Mou-
rik en de van een blessure herstel-
de Bart van Schendel knap de su-
per Tie Break te winnen, 4-3 tussen-
stand. De laatste wedstrijd was op 
het centre court aan de gang. Tha-
mara Jonkman en Jairo Seur ver-
loren de eerste set, maar wonnen 
daarna knap de tweede set. Weder-
om een super Tie Break, wederom 
een uitbundige menigte toeschou-
wers en wederom een overwinning 

voor de thuisclub, einduitslag 5-3 
winst tegen de koploper! Een zeer 
goede uitslag.
Ook het eerste herenteam had een 
superdag. Door vechtlust wisten zij 
alle wedstrijden winnend af te slui-
ten en in totaal 6-0 te winnen. In 
punten voeren zij nu de ranglijst aan 
in de tweede klasse, en daarmee 
voeren ze de druk op voor het nog 
ongeslagen Haagse Lucky Stroke. 
Wanneer ze in Den Haag een steek-
je laten valen wordt de LTC Brede-
rode kampioen.
Ook het tweede heren team wist 
goed te presteren. De debuteren-
de Gert-Jan van Oldenborgh wist 
na 5 jaar niet spelen zijn eerste sin-
gle winnend af te sluiten, en wel 
met 13-11 in de derde set Tie-Break. 
Ook Lennart Langbroek werd geïn-
spireerd door het optreden van zijn 
broer die avond en scoorde in twee 
zwaar bevochten wedstrijden 100 
procent. Einduitslag 4-2. Al met al 
een schitterende tennisdag in Sant-
poort!

Proefduik als Vaderdag cadeau
IJmuiden - Binnenkort is het weer 
Vaderdag (15 juni). Dus voor moe-
ders en kinderen tijd om weer wat 
leuks te verzinnen of misschien zelf 
iets te maken voor vader. Misschien 
is het wel leuk om vader dit jaar 
eens wat anders te geven. Bijvoor-
beeld iets wat hij niet verwacht. 
DuikTeam IJmond organiseert dit 
jaar, speciaal voor de vaders, weer 
de vaderdag proefduik in zwembad 
de Heerenduinen in IJmuiden.
Tijdens deze proefles wordt in het 
kort iets uitgelegd over de gebruik-
te apparatuur en wat het duiken nu 
precies inhoud. Vervolgens wordt 
vader voorzien van een echte duik-
fles en bijbehorende duik appara-
tuur en onder begeleiding van een 
ervaren duiker te water gelaten in 
het ondiepe gedeelte van het zwem-
bad. Mocht vader denken dat hij 
beter duikt dan Jacques Cousteau, 
dan mag hij naar het diepe bad. Ui-
teraard nog steeds onder begelei-
ding van een ervaren duiker. Hier 
kan vader vrij rondzwemmen en 
voelen hoe het nu is om eens echt 
te duiken in plaats van voor de te-
levisie te hangen en te kijken naar 
duikers. Natuurlijk kunnen moeder 
en de kinderen vanaf de tribune kij-
ken hoe vader het er vanaf brengt 
en of hij in het water ook zo stoer 
is als voor de televisie. In het diepe 
bad worden foto’s gemaakt als be-
wijsmateriaal zodat vader ook on-

derwater moet blijven doen alsof hij 
het leuk vindt.
De Vaderdag proefduik wordt ge-
houden op dinsdag 17 juni (de eer-
ste dinsdag na Vaderdag).
De vaders moeten zich om 19.30 uur 
melden in zwembad de Heerendui-
nen in IJmuiden. Na het omkleden 
wordt er in het kort uitgelegd wel-
ke materialen er tijdens het duiken 
worden gebruikt. Tevens wordt er 
kort ingegaan op een aantal basis-
regels van het duiken. De vaderdag-
duik eindigt om 20.45 uur.
De vaderdag proefduik kost 15 eu-
ro en je krijgt hiervoor een ‘Vader 
onderduik cheque’ die je op vader-
dag aan hem kunt geven. Vader kan 
de cheque bij de proefduik inruilen 
voor een leuke en aparte ervaring.
Mocht er echt vreemde dingen ge-
beuren en vader wil serieus gaan 
leren duiken, dan kan dat ook bij 
DuikTeam IJmond. Na de zomerva-
kantie begint de opleiding voor het 
1 sters brevet. Hier kan vader zich 
dan echt uitleven. 

Wil je vader verrassen met een leuk 
en origineel vaderdag cadeau ga 
dan naar www.dty.nl en vul het va-
derdag formulier in. Helaas hebben 
wij slechts een capaciteit van 15 va-
ders. Meer informatie over sportdui-
ken in het algemeen en DuikTeam 
IJmond in het bijzonder is te vinden 
op www.dty.nl.

Arjen Germans en Michiel Langbroek van fysiotherapie Driehuis

‘Heel Coolsingel was voor ons’
Fysiotherapeuten Driehuis 
begeleiden estafettelopers
Driehuis – ,,Het was súper,’’ jube-
len Arjen Germans en Michiel Lang-
broek. ,,We hadden dit niet willen 
missen.’’ Beide therapeuten van Fy-
siotherapie Driehuis hebben de 
acht hardlopers van het team de 
BBQ Specialist, zaterdag, zondag en 
maandag ondersteund met massa-
ges en al wat meer nodig is om de-
ze hardloopestafette van Parijs naar 
Rotterdam te volbrengen. Het Team 
de BBQ Specialist had alle reden om 
trots te zijn, want van alle 255 teams 
kwamen zij als eerste over de meet!
De eerste vier lopers startten zater-
dagmiddag in Parijs aan de 535 ki-
lometer lange tocht, de langste es-
tafette ter wereld. Eenmaal op weg 
werd een hoog tempo gehanteerd: 

over de gehele afstand zo’n 12,5 km 
per uur gemiddeld. 
Tussen de etappes door, wanneer er 
gerust werd en het ‘andere kwartet’ 
liep werden de lopers onder han-
den genomen door de therapeuten 
van Fysiotherapie Driehuis. Naast 
de welkome massages werden er 
blaren geprikt en getaped. Na drie 
dagen van dag en nacht masse-
ren, aanmoedigen en ondersteunen 
kwam het team als eerste aan op 
de Coolsingel, waarbij op de laat-
ste 500 meter gezamenlijk genoten 
werd van de aanmoedigingen van 
honderden toeschouwers. Uiteinde-
lijk is er 13.000 euro voor het goede 
doel (kinderen met kanker, KIKA) bij 
elkaar gebracht.

Johan van Velthuijsen

Johan van Velthuijsen 
slaat toe met torens
IJmuiden - Met nog twee ronden te 
gaan is de strijd om de eerste plaats 
in groep een van de top van schaak-
club Kijk Uit nog zeer spannend, en 
dat was te merken.
André Kunst, de nummer een, speel-
de bijna de hele partij met een stuk 
minder tegen Andries Visser. An-
dries liet zich dit voordeel niet meer 
ontnemen en won de partij, zodat 
de strijd in groep een nog niet be-
slist is, want een andere kansheb-
ber voor de eerste plaats, Sebasti-
aan Westerop, maakte een snelle 
remise tegen Sinclair Koelemij door 
eeuwig schaak. Sebastiaan volgde 
dan ook met spanning de partij van 
André en Andries.
Ook van belang voor de ranglijst 
was de partij van Colleen Otten en 
Jan Jansen die door Colleen gewon-
nen werd toen Jan besloot om zijn 
dame te ruilen voor toren en pion.
Met nog twee competitieronden 
te gaan is Ingmar Visser onbetwist 
koploper en winnaar in groep twee 
en besloot mede daarom tot een 
snelle remise tegen Sjef Rosier die 
dat uiteraard accepteerde.
Dirk Geels, die ondanks een stuk 
vóór moeizaan won van Hajo de 
Vries, is de koploper en zekere win-

naar in groep drie.
Wim Geels wil graag op de tweede 
plaats achter zijn broer eindigen en 
werd daarbij geholpen door Louwe 
Post die in de partij tegen hem een 
ondoordachte dubbele aanval on-
dernam die Louw een stuk kostte 
waarna Wim de partij winnend kon 
afsluiten.
Guido de Waal leverde een schit-
terende prestatie door tegen Dick 
Kruijff remise te spelen en blijft in 
gevecht met Wim om de tweede 
plaats in groep drie. Kees Giesberts 
en Piet Lanser kozen ook voor een 
herhaling van zetten dus remise.
Peter Hamersma tegen Patrick de 
Koning werd 0-1 en voor Patrick 
was dit een bevestiging van zijn 
goede vorm de laatste tijd. Johan 
van Velthuijsen won met een fraai 
toreneindspel op mooie wijze zijn 
partij tegen Andries Kouthoofd.
Het gaat er in de groepen een en 
drie nog om spannen in de laatste 
twee competitieronden!
Afgelopen zaterdag is Kijk Uit be-
kerkampioen van de Noord-Hol-
landse Schaakbond geworden.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.
nl. Informatie op telefoon 0255-
512196.

De prijswinnaars en enkele deelnemers: Sabina Vransen, Sandra van de Werf, 
Sandra de Boer, Kiki Koene, Anne-Roos Kuipers, Simone Meester en een paar 
zéér nieuwsgierige paarden

Kür op Muziek bij
Hofstede de Kruidberg
Santpoort - Afgelopen zondag 
konden de ruiters van Hofstede de 
Kruidberg meedoen aan de onder-
linge wedstrijd Kür op Muziek. Al 
weken van tevoren was iedereen 
aan het denken over de kostuums 
en de muziek. Het is namelijk de be-
doeling dat je verkleed een zelf in 
elkaar gezette dressuurproef rijdt 
op muziek. 
De leukste creaties reden in het 
zonnetje in de buitenbaan rond: on-
der andere James Bond, Lion King, 
Jonkvrouw, Shrek en het ezeltje, 

Chinese dame en Mickey Mouse. 
De muziek en kleding waren hele-
maal op elkaar afgestemd zodat het 
voor de vele toeschouwers erg leuk 
was om naar te kijken en luisteren. 
Na afloop werd de uitslag bekend 
gemaakt: de eerste prijs werd ge-
wonnen door Kiki Koene op Torna-
do. Tweede werd Sandra de Boer 
op Luna en derde Simone Meester 
op Marlo. De originaliteitsprijs werd 
gewonnen door Sandra de Boer met 
haar pas vijf jaar jonge bonte paard 
Luna.

Olympic Velsen 2008
Velsen - Voor de groepen 5 en 6 
van de Velsense basisscholen word 
op 5 en 6 juni voor de vierde keer  
“Olympic Velsen” georganiseerd. 
Een groep afgestudeerde CIOS stu-
denten heeft ook dit jaar de orga-
nisatie op zich genomen. De tradi-
tie van de Olympische vlam en de 
Olympische eed worden voortge-
zet. Alle leerlingen doen een zeven-

kamp met onderdelen als versprin-
gen, sprinten en hoogspringen Voor 
de leerlingen zijn er tien medailles 
te verdelen. Onder het motto mee 
doen is belangrijker dan winnen 
maken we er weer een top dag van.
Gemeente Velsen, atletiekvereni-
ging Suomi en de Rabobank zijn de 
sponsoren  van dit geweldige eve-
nement
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Ronald Schild draagt de kapsalon over aan zijn nichtje Sanne

RoHer wordt Sanne’s RoHer
IJmuiden - Achttien jaar waren ze 
pas, toen ze begonnen. Kapsalon 
RoHer van Ronald Schild en Her-
man Smit begon in de Reggestraat. 
Na drie jaar verhuisde de zaak naar 
de Wijk aan Zeeërweg om veertien 
jaar geleden neer te strijken op de 
huidige plek aan het Oosterduin-
plein.
Ze hadden het goed samen maar het 
was wel stevig aanpoten. Er kwam 
een kapsalon in Velserbroek bij en 
het strandpaviljoen Beach Inn. Daar 
was Herman op het laatst vaker te 
vinden dan in de kapperszaak. ,,Zul-
len we nou niet eens stoppen met 
werken?’’, vroeg Ronald wel eens 
aan Herman. ,,Waarom?’’, vroeg die 
dan. ,,Nou, dan kunnen wij ook eens 
op vakantie’’, antwoordde Ronald. 
,,Voor mij is het elke dag vakantie in 
Beach Inn’’, aldus Herman. Totdat hij 
ziek werd en drie jaar geleden over-
leed. ,,Voor mij is het te laat, maar ga 
jij nog wel genieten’’, hield hij Ronald 
voor. Maar die is na de dood van 
Herman ruim twee jaar niet meer in 
RoHer geweest. ,,Ik kon de zaak niet 
meer zien’’, zegt Ronald. ,,Als ik in 
de auto IJmuiden door moest, reed 
ik het liefst over de Heerenduinweg. 
Als ik over de Lange Nieuwstraat 
reed, was ik bang om een glimp van 
RoHer op te vangen.’’
Hij begon in Haarlem een horeca-
zaak, die goed liep. Vorig jaar deed 
hij die weer van de hand en sinds 
augustus is Ronald weer op zijn stek 
in RoHer. Sanne (21), de dochter 
van zijn broer, werkt sinds septem-

ber bij RoHer. Ze kwam als kind al in 
de zaak, was gek op Ronald en Her-
man en wist al van jongs af aan dat 
ze het kappersvak in wilde. Op ter-
mijn zou ze de zaak overnemen. 
Onlangs gingen ze samen een nieu-
we inrichting voor de zaak uitzoe-
ken, in die veertien jaar was er nau-
welijks iets veranderd. Bij die gele-
genheid dacht Ronald bij zichzelf: 
,,Sanne moest het nu maar overne-
men. Het gaat lekker en ze is bijde-
hand genoeg. Herman zou het daar 
ook mee eens zijn geweest.’’ 
En zo is Sanne Schild sinds 1 mei 
de nieuwe eigenaar van RoHer, dat 
straks Sanne’s RoHer gaat heten. 
Ronald blijft er voorlopig op vrijdag 
en zaterdag werken en voor de rest 
is hij op de achtergrond paraat. On-
langs was hij een keer in Egmond 
aan Zee en hij vond het daar zo 
leuk, dat hij spontaan besloot om er 
te gaan wonen.
Grote veranderingen zal Sanne niet 
doorvoeren bij RoHer: ,,Het is goed 
zoals het is.’’ Van 26 tot en met 29 
mei is de zaak gesloten, dan wordt 
het hele interieur vernieuwd. Don-
derdag 29 mei is er een open huis, 
van 19.00 uur tot 21.00 uur is ieder-
een dan van harte welkom. En van-
af 5 juni gaat de zaak ook open op 
donderdag, van 13.00 uur tot 20.00 
uur.

Sanne heeft ook een welkomstca-
deautje: wie de bon in deze krant 
van volgende week uitknipt, krijgt 
vijf euro korting. (Carla Zwart)

Grandmother Waynonaha Two World

Indiaanse grandmother in Aditi
IJmuiden - Grandmother Wayno-
naha Two World komt alweer voor 
de negende keer naar Nederland 
om haar wijsheid met ons te delen.
In centrum Aditi is haar programma 
als volgt:
Thema op 26 mei: avondworkshop: 
Wat leren onze handen ons. 
Wat betekenen de lijnen in onze 
handen? Al duizenden jaren wor-
den er handen gelezen. Wat kunnen 
we zien in onze lijnen voor de toe-
komst? We leren de basislijnen te 
begrijpen en hoe je ze kunt gebrui-
ken om je leven richting te geven.
Thema 27 mei: avondworkshop Me-
ditation and Relationships. Mensen 
komen in ons leven, soms slechts 
voor even, soms voor de rest van 
je leven. Komen ze voor even, dan 
komen ze om een reden. Als je dat 
weet, weet je precies wat je moet 
doen. Als iemand in je leven komt 
om een reden, dan is het meestal 
omdat je zelf direct of indirect hebt 
aangegeven dat je daar behoefte 
aan hebt. Ze komen om je steun en 
leiding te geven. Of om jou fysieke, 

emotionele of spirituele hulp te bie-
den. Ze lijken wel door God gezon-
den.  Grandmother Waynonaha Two 
Worlds is een verbazingwekkende, 
vrouw, met een degelijke ethiek en 
een ongelofelijke hoeveelheid ken-
nis. Omdat ze het erfgoed van zowel 
de Lakota- als de Cherokee-India-
nen heeft meegekregen, kan ze ge-
bruik maken van de kennis van bei-
de culturen. 
Voor opgave en informatie: Centrum 
Aditi, telefoon 0255-512391.Kijk ook 
op wish1well@quicknet.nl

Voorjaarswijnen proeven
IJmuiden - De lente kwam  laat op 
gang of is de zomer te vroeg begon-
nen? Wat Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck betreft kan de zomer niet lang 
genoeg gaan duren. Iedereen had 
de zon en warmte nodig en direct 
wordt er dan weer heerlijk buiten 
gegeten en wil men echt genieten 
van een Bourgondisch leven.  Wat 
past daar beter bij dan een prachtig 
glas wijn?. Om u kennis te laten ma-
ken met wijn en hun nieuwe wijn-
huizen organiseert Slijterij & Wijn-
huis Zewijck op zondagmiddag 1 ju-
ni van 13.00 uur tot en met 17.00 uur 
hun derde Voorjaars wijnproeverij. 
Strandpaviljoen Noordzee is ditmaal 
het decor voor de bijna 100 te proe-
ven wijnen. Er zijn een aantal leuke 
primeurs. Bijvoorbeeld de ‘Pink Port’, 
de eerste rosé port.  Ook zijn er een 

aantal nieuwe wijnhuizen waaron-
der het CO2 vrije wijn producerende 
wijnhuis Backsberg uit Zuid Afrika, 
het Chileense wijnhuis Bouchon en 
het Nieuw Zeelandse wijnhuis ‘Si-
leni’. Bovenstaande wijnhuizen zijn 
recent exclusief onder gebracht bij 
Esther en Richard Blesgraaf en af-
komstig van voormalig Stevens Wij-
nimport.
Als het weer meewerkt, en dat ziet 
er wel naar uit,  is het heerlijk genie-
ten van de nieuwe zomerse rosé’s, 
fraaie frisse witte en prachtige frui-
tige rode wijnen.
Toegangskaarten voor deze wijn-
proeverij zijn voor vijf euro verkrijg-
baar bij Slijterij & Wijnhuis ZEEWIJ-
CK, Zeewijkplein 25 in IJmuiden. 
Telefonische reservering via 0255-
540331 of via info@zeewijck.nl

Heerlijk onbeperkt opscheppen
Wokken bij de Vuurtoren
IJmuiden aan Zee - Eind 2007 
kwam er aan de boulevard een 
nieuwe horecagelegenheid: Wok 
Restaurant Vuurtoren. Een mooi 
restaurant waar het goed toeven is 
en waar de gast een prachtig uit-
zicht heeft over het binnenmeer en 
de jachthaven.
Wokken is leuk en gezellig om te 
doen en de gasten kunnen onbe-
perkt opscheppen. Lekker genieten  
van onder andere biefstuk, zalm, 
garnalen en kipfilet met een bijzon-
dere saus. Het kan gecombineerd 
worden met groente of snacks van 
het warme buffet. De eters stellen 
hun menu samen en het wordt voor 
ze gewokt.
Er zijn altijd volop combinatiemoge-
lijkheden en die wisselen regelma-
tig. En dan als toetje een heerlijk ijs-
buffet of vers Chinees fruit.
Eten bij Wok Restaurant Vuurto-
ren is een belevenis op zich en heel 
smakelijk.
De openingstijden zijn van dinsdag 
tot en met zondag van 16.30 uur tot 
22.00 uur. Binnenkort is het restau-
rant ook op maandag geopenden 
voor de deur komt nog een terras, 
waar het goed toeven is. De hore-
cagelegenheid is ook zeer geschikt 
voor feesten en partijen en vanaf 

tien personen kan er catering be-
zorgd worden.
Wokken kan onbeperkt, geheel naar 
eigen smaak en voor een vriende-
lijke prijs. Van dinsdag tot en met 
donderdag is dat voor 17,50 per 
persoon, kinderen van 5 tot en met 
12 jaar 9,25. Van vrijdag tot en met 
zondag 19,50 per persoon, kinderen 
10,25. Wok Restaurant Vuurtoren is 
te vinden aan de Kennemerboule-
vard 354. Reserveren is gewenst, dat 
kan telefonisch via 0255 523902. 

Floddertje fotowedstrijd 
Stadsschouwburg Velsen 
zoekt grootste Floddertje
Velsen - ‘Er was eens een meis-
je dat Floddertje heette, omdat 
ze altijd vuil was en altijd vol met 
vlekken zat. Behalve als ze pas 
in bad was geweest. Maar nooit 
kon ze langer dan een half uur 
schoon blijven’, schreef Annie 
M.G. Schmidt. Velsen kent vast 
ook heel veel Floddertjes. Welk 
kind zit niet vaak onder de pin-
dakaas, chocoladepasta of vin-
gerverf? Stadsschouwburg Vel-
sen en de Jutter en de Hofgeest 
gaan op zoek naar de grootste 
Floddertje van Velsen.

Annie M.G. Schmidt’s Floddertje be-
leeft woensdag 4 juni (om 14.00 en 
16.15 uur) met haar hondje Smeer-
kees vrolijke avonturen in Stads-
schouwburg Velsen. Natuurlijk lukt 
het haar weer niet om schoon te 
blijven. Zij wordt bedolven onder 
een grote pot blauwe verf, zij ziet 
de rode tomatensoep door het huis 
stromen, zij wordt verrast door een 
reusachtige vloed van schuim en zij 
zit onder de groene smurrie als zij 
de bakkersknecht uit de sloot wil 
redden. 
Wat voor doldwaze avonturen be-
leven de kleinste inwoners van de 
IJmond en hoe ‘vies’ weten zij ei-
genlijk te worden? Stadsschouw-
burg Velsen en deze krant zijn erg 
benieuwd en nodigen daarom alle 
kinderen uit om mee te doen aan de 
‘Floddertje Fotowedstrijd’.

Floddertje Fotowedstrijd
De opdracht is als volgt: wie is het 
vieste kind van de regio Velsen? 

Maak jezelf zo vies mogelijk en stuur 
je foto, onder vermelding van naam, 
leeftijd, adres en telefoonnummer 
vóór zondag 1 juni naar svdhoe-
ven@stadsschouwburgvelsen.nl.
Wie weet komt jouw foto in de Jutter 
én ben jij de winnaar van twee vrij-
kaartjes voor het Grote Terra POP-
concert met Kikker, Kleine Ezel en 
Muis, volgend theaterseizoen in 
Stadsschouwburg Velsen.
Kaarten voor de ondeugende, mu-
zikale familievoorstelling (vanaf 3 
jaar) ‘Floddertje’ zijn te reserveren 
via www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoonnummer 0255-515789.

Welke avonturen beleeft uw Flodder-
tje? Genoeg om de fotowedstrijd te 
winnen?

Midgetgolfpark Heemskerk 
op zoek naar vrijwilligers
Heemskerk - Midgetgolfpark 
Heemskerk opent de deuren weer 
van 21 juni tot en met 17 augustus. 
Het midgetgolfpark biedt een gezel-
lig uitje voor jong en oud, voor een 
verjaardagsfeestje, een vakantie-uit-
stapje of zomaar even wat ontspan-
ning tussendoor. Er wordt momen-
teel gezocht naar vrijwilligers.
Omdat het Midgetgolfpark een 
werkplek is voor mensen met een 
verstandelijke beperking wordt van 
de vrijwilligers verwacht dat zij affini-
teit hebben met deze doelgroep. Bo-
vendien is het de bedoeling hen de 
mogelijkheid te bieden om het werk 
zo zelfstandig mogelijk te doen. Tot 

de overige taken behoren het ope-
nen en afsluiten, het ontvangen van 
de klanten en het beheren van de fi-
nanciën gedurende de dag. Er wordt 
vooral gezocht naar vrijwilligers die 
in de weekenden van 14 juli tot en 
met 4 augustus willen werken, tus-
sen 11.30 en 17.00, maar ook voor de 
doordeweekse dagen is ondersteu-
ning welkom. 

Daarnaast wordt gezocht naar een 
vrijwilliger die een website wil ma-
ken voor de midgetgolf en de winkel 
Juma. Contactpersonen zijn Hee-
ro van Dam: 06-46245225 of Rona 
Snoek 06-46245221. 

CDA zoekt aspirantleden
IJmuiden - Degenen die het lan-
delijke en plaatselijke nieuws vol-
gen merken dat de politiek in ver-
schillende vormen aan de weg tim-
mert. Enerzijds met  problemen bij 
de uitvoering van de beloofde plan-
nen en anderzijds met activiteiten 
gericht op het behoud en liefst uit-
breiding van de verkregen politie-
ke volmachten. Daarvoor moet veel 
gestemd worden. In de komende 
tijd zal er dan ook geen jaar voor-
bij gaan of de stemmer wordt uit-
genodigd zijn  stem te laten horen. 
In 2008 voor de Waterschapsverkie-
zing, in 2009 voor het Europese Par-
lement, in 2010 voor de Gemeente-
raden, in 2011 voor de de Provinci-
ale Staten.  
Bij al deze verkiezingen wil de CDA 
,haar volmachten uitbreiden. Het 
bestuur van de plaatselijke afdeling 
van het CDA zal aan al deze verkie-
zingen haar steentje bijdragen maar 
zal haar grootste aandacht beste-
den aan de gemeenteraadsverkie-
zing in 2010.  
Hiervoor wil zij niet alleen een goed 

programma uitbrengen maar voor-
al een lijst ontwikkelen met  goe-
de kandidaten. Goede kandidaten 
die voor alles van mensen houden 
en zich willen inzetten voor hun be-
langen. Maar ook goede kandidaten 
die bereid zijn zich vooraf te scho-
len en te oriënteren op een moge-
lijke taak die op hen wacht. 
In Velsen wonen veel CDA-stem-
mers en/of -sympathisanten.
Aan hen vragen wij  te overwegen 
zich beschikbaar te stellen als aspi-
rant-kandidaat. De scholing zal zich 
in hoofdlijnen richten op de ont-
wikkeling van het CDA-gedachten-
goed, het debatteren, de gemeente-
financien en zal verder afgestemd 
worden op wensen en voorkeuren 
van de deelnemers. 
Degenen die reageren behoeven 
zich niet meteen gebonden te voe-
len. Eerst wordt er nader kennis-
gemaakt, daarna spreekt men zich 
voor deelname definitief uit. 
Voor opgave of verdere informatie 
023-5393267, of mail: alfkoopman@
quicknet.nl. 

De Srilankanen met hun gastouders op de gedenksteen in de Galleprome-
nade

Srilankaanse studenten 
bezoeken Velsen
Velsen - In het kader van de ste-
denband met Galle in Sri Lanka no-
digt de stichting Stichting Ontwik-
kelingssamenwerking Velsen (SOS-
Velsen) jaarlijks Srilankaanse stu-
denten, die in Nederland een studie 
volgen, uit een dag naar Velsen te 
komen. SOS-Velsen beoogt daar-
mee de studenten, die veelal op de 
campus verblijven, kennis te laten 
nemen van het (gezins)leven in Ne-
derland om op die manier enigszins  
op de hoogte te geraken van elkaars 
cultuur. 
Rond het middaguur kwamen ze-
ven studenten uit Delft (Unesco-
IHE, Institute for Water Education), 
dertien studenten van het Internati-
onaal Instituut voor Geo-Informatie 
en Aardwetenschappen (ITC) in En-
schede en één student van het Insti-
tuut voor Historisch onderzoek van 
de Universiteit Leiden aan op sta-
tion Santpoort-Noord. Daar ston-
den de ‘gastouders’ klaar om de 
Srilankanen naar kerk Het Kruis-
punt in Velserbroek te brengen. Sri 
Lanka’s ambassadeur, mevrouw Pa-
mela Deen, stelde het zeer op prijs 
haar landgenoten in Velsen te ont-
moeten. Zij werd in het godshuis 
ontvangen door burgemeester Peter 
Cammaert en SOS-voorzitter Guus 
Hartendorf. De laatste sprak het 
openingswoord en gaf daarna Cam-
maert het woord.
Velsens eerste burger ging in op de 
vele contacten die al 32 jaar tus-
sen Velsen en Galle bestaan en de 
diverse projecten die zijn gereali-
seerd. Pamela Deen bedankte SOS-
Velsen voor het vele werk dat voor 
haar landgenoten is verzet en be-
trok daarin ook de Velsense samen-
leving. Het was voor haar de laat-
ste keer dat zij deze ontmoeting 
met haar landgenoten in functie 
bijwoonde, want in de loop van het 
jaar zit haar ambtstermijn erop. 
SOS-secretaris Klaas van Slooten 
vertelde de studenten iets over the 
Netherlands Alumni Association 
of Lanka (NAAL) en wees hen er-
op dat zij daarvan lid konden wor-
den, waardoor zij bij terugkeer in Sri 
Lanka ook een bijdrage kunnen le-
veren aan de contacten tussen de 

beide landen. Bijna allemaal vul-
den ze het aanmeldingsformulier in. 
De studenten blijven tussen de acht 
en achttien maanden in Nederland. 
Die lange tijd van huis, is een van de 
nadelen van hun studie in een ver 
land.
Nadat allen de stedenbandgedenk-
steen op de Galle Promenade had-
den bekeken, lieten de gastouders 
‘hun’ Srilankanen diverse plekken in 
en rond Velsen zien, zoals: de slui-
zen, het strand, de havens, koren-
molen De Zandhaas, het zwembad, 
het politiebureau, Hansje Brinkers 
in Spaarndam en vanaf de Noord-
zee de skyline van IJmuiden, Sant-
poort en Zandvoort. 
Na de rondrit kregen de gasten bij 
de gastgezinnen thuis een diner 
aangeboden. Ieder gastgezin deed 
dat op zijn/haar eigen wijze, van 
rijstmaaltijd tot pannenkoek of wel-
licht snert. Om even over acht uur 
vertrokken de gasten.

Klaverjasclub 
Nieuw Leven
Santpoort-Noord - Iedere za-
terdagavond kunt u klaverjassen 
bij Klaverjasclub Nieuw Leven in 
Dorpshuis Het Terras aan Roos en 
Beeklaan 2 in Santpoort-Noord. Er 
zijn mooie prijzen te winnen en er is 
een loterij. De entreeprijs bedraagt  
2 euro. De aanvang is om 19.00 
uur. Nieuw Leven is een heel gezel-
lige club en u bent van harte wel-
kom. Heeft u vragen of wilt u zich 
aanmelden, belt u dan met de heer 
Hoogsteder via 023-5316423.

Druk bezochte open dag 
bij Westbroekerplas
Velserbroek - Het Recreatieschap Spaarnwoude en de horecaondernemer 
van het pas geopende Villa Westend organiseerden afgelopen zondag een 
open dag bij de Westbroekerplas. Hoewel het weer wat tegenviel, was er 
toch veel belangstelling. Drakenboten gingen te water en er werd naar har-
telust gespeeld op de nieuwe speeltoestellen. (foto: Reinder Weidijk)

Meting 
botdichtheid
IJmuiden - Door botontkalking, of 
osteoporose, kan de kracht van het 
bot zo verminderen dat meer kans is 
op fracturen of inzakking van rug-
wervels. Eén op de drie vrouwen en 
één op de negen mannen boven 
de 55 jaar krijgt hiermee te maken. 
Vrouwen die vroeg met de over-
gant te maken krijgen, bij wie bot-
ontkalking in de familie voorkomt, 
of mensen die bepaalde medicij-
nen gebruiken zoals corticosteroï-
den, die weinig lichaamsbeweging 
krijgen of aandoeningen als reuma 
of diabetes hebben, of als de voe-
ding niet optimaal is, kunnen dins-
dag 27 mei hun botdichtheid laten 
meten in Centrum Aditi aan De Rijp-
straat 1a in IJmuiden. U dient hier 
wel voor te reserveren, dat kan via 
0252-534322. De botmeting wordt 
verricht met een ultrasoon appa-
raat. Het consult, inclusief advies, 
wordt aangeboden tegen een gere-
duceerd tarief van 30 euro.  


