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Woningbouw op terrein 
van voormalig zwembad
IJmuiden - Dinsdagmid-
dag werd er een inloopbij-
eenkomst gehouden in het 
W.F. Visserhuis in de Hout-
manstraat waar belangstel-
lenden kennis konden nemen 
van de nieuwbouwplannen op 
de plek van het voormalige 
zwembad de Hoogeberg.

Hoewel Woningbedrijf Velsen en 
de gemeente nog een ontwik-
kelingsovereenkomst moeten 
sluiten, stond er inmiddels een 
fraaie maquette opgesteld en 
hingen er tevens tekeningen van 

de indeling van de huizen aan de 
wand. Belangstellenden konden 
zodoende een goede indruk krij-
gen van de toekomstige bouw-
locatie en bovendien reeds hun 
voorkeur bepalen voor de ligging 
en de indeling van hun toekom-
stige woning. Voorlopig wordt 
uitgegaan van ongeveer 46 wo-
ningen en een bedrijfsgebouw 
met units. Op basis van de hui-
dige stand van zaken staan er nu 
16 koopwoningen en 28 huurwo-
ningen gepland waarvan 15 wo-
ningen in een zorgcluster. Archi-
tectenbureau Zilt uit Amsterdam 

is ingeschakeld voor het ontwerp 
en naar verwachting zal rond de 
zomer het schetsontwerp gereed 
zijn. Als, na goedkeuring van de 
nog lopende procedures, met de 
bouw kan worden begonnen is 
de verwachting dat eind 2010 / 
begin 2011 met de eerste werk-
zaamheden kan worden begon-
nen.
Met de bouw van het Waterto-
renparck en de geplande nieuw-
bouw van ‘de Hoogeberg’ staat 
er straks rondom de watertoren 
een fraaie nieuwbouwlocatie. 
(Joop Waijenberg)

Velsen - Om te voorkomen dat 
evenementen door de crisis 
niet doorgaans, stelt de provin-
cie Noord-Holland eenmalig een 
bedrag van 75.000 euro beschik-
baar voor vijf evenementen. Het 
Havenfestival in IJmuiden krijgt 
daarvan een bedrag van 10.000 
euro toegekend.

Geld voor 
Havenfestival

Zon, zee en veel wind
IJmuiden aan Zee - Aan het IJmuiderstrand waait altijd wel een 
briesje. Niet altijd leuk voor zonaanbidders. Maar de kitesurfers va-
ren er letterlijk wel bij. (foto: Rob Nieborg)

S E L E C T W I N D O W S

SKG

Noteer alvast 
in uw agenda

Highland 
Games

Zaterdag 6 juni
Park Velserbeek

Zoek je een
vakantiebaan
in de zorg??

bel ons

(023) 5 100 300
of kijk op

www. FlexiCura.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Campanula Addenda
Blue Star
(klokjesbloem)
In hangpot 21 cm
NU voor 8,95

Meer info www.duin-kruidberg.nl
of bel 023 512 18 00

Loungen
in onze tuin!





Zo 31 mei 15.00 - 18.00 uur  
Live muziek CU@SUSIES

Gratis toegang

www.villa-westend.nl
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175
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Friso Huizinga 
06-53911726
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Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp.
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Gerda Ritskes
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Tinka van Leeuwen 
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Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
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E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
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Castricum
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www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
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niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

00 maand 2008 pagina 0

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 bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar 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 Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie 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 raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service 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 we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Campagne Peter 
Cammaert in volle gang
Velsen - De strijd voor een plaats 
in het Europees Parlement is los-
gebarsten. Namens het CDA in 
Noord-Holland staat Peter Cam-
maert op de tiende plaats. Zowel 
lokaal als landelijk worden al-
le CDA kopstukken ingezet om 
voor de huidige burgemeester 
van Velsen met veel voorkeur-
stemmen een plek in het Euro-
pees Parlement te veroveren.
Afgelopen maandag was er een 
campagnebijeenkomst in Alk-
maar, waarbij zowel minister-
president Balkenende als de 
fractievoorzitter van CDA Vel-
sen Robert te Beest zich inzet-
ten voor de kandidatuur van Pe-
ter Cammaert.
In het DSB Stadion kwam de 
CDA-caravaan bij elkaar waarbij 

zowel Peter Cammaert als lijst-
trekker Wim van de Camp en Jan 
Peter Balkenende een speech 
hielden waarbij het belang van 
Europa nog eens onder de aan-
dacht werd gebracht.
Vervolgens werd in de wijk 
Oudorp een CDA-luchtballon 
‘gedoopt’ en werden er door een 
plaatselijke snackbar spontaan 
kroketten uitgedeeld. 
De avond werd afgesloten in het 
DSB Stadion, waar onder het 
genot van een drankje en onder 
de bezielende leiding van Dirk 
Scheringa uitgebreid werd na-
gepraat. Daar werd duidelijk dat 
ook het CDA hoopt op een gro-
te opkomst bij de Europese ver-
kiezingen op donderdag 4 juni. 
(Friso Huizinga)

Verhalen-festival op 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - In het Hemel-
vaartsweekend van 22 en 23 mei 
vindt weer het jaarlijkse Kenne-
mer verhalenfestival plaats, voor 
alle leeftijden. 
In de Ruïne van Brederode staan 
vrijdag 22 mei de 
verhalen en mu-
ziek in het teken 
van de kust en 
de zee en wordt 
verteld rond het 
vuur. Vier ver-
tellers, Henriet-
te Dekkers uit 
Heemskerk, Mar-
jon Rekoert en 
Kitty Hieltjes uit 
Haarlem en Piet 
Paree uit Sant-
poort nemen de 
luisteraars mee 
de duinen in, de 
zee op en zelfs 
mee onder wa-
ter. De muziek-
groep Scric der Zee zal het pu-
bliek tussendoor laten deinen op 
muziek en liederen over de zee 
en over stoere en minder stoere 
zeelieden. De ruïne is open van-
af 19.30 uur. Entree ruïne: vol-
wassenen 3 euro, kinderen tot 

en met 12 jaar 1,50 euro. Muse-
umjaarkaart: gratis. De verhalen-
avond is van 20.30 tot ongeveer 
22.30 uur. 
In Haarlem treden zaterdag 23 
mei vertellers en muzikanten op 

in het Frans Loe-
nen hofje, Zui-
derhofje, Wijn-
bergshofje, Hof-
je Joh. Ensche-
dé, Hofje van Ba-
kenes, Hofje van 
Noblet en Hofje 
In den Groenen 
Tuyn onder het 
Motto: Met ver-
halen langs hof-
jes dwalen. Aan-
vang 13.00, 14.00 
en 15.00 uur. 
Programma’s op 
de dag van het 
festival verkrijg-
baar bij de deel-
nemende hofjes. 

Toegang verhalenprogramma’s 
gratis. Vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Het verhalen-
festival wordt gesponsord door 
SKOB Haarlem. Voor meer infor-
matie vertelkunsthaarlem@kpn-
mail en 023-5575020.



22 mei 2009 pagina 5

Een van de bestaansredenen 
van Democraten66Velsen is de 
zorg voor de leefomgeving. Met 
als argument dat we allemaal 
willen wonen, groeit de Rand-
stad dicht. Ook in Velsen bou-
wen we alles vol, want zolang 
er nog groene plekken zijn, rust 
de politiek niet voordat hier een 
bouwplan wordt gerealiseerd. 
En dat terwijl we in de toekomst 
steeds minder 
inwoners krij-
gen in Velsen. En 
dan zijn er nog 
de open ruimten 
tussen de dorps-
kernen van Vel-
sen. Ook hier zet-
ten we op ter-
mijn weer wonin-
gen neer. Net zo-
als op het RKVV 
terrein in Drie-
huis, waar het 
College van B&W 
de bevoegd-
heid heeft om zo-
dra er een initi-
atief is van een projectontwik-
kelaar,  meer dan 200 wonin-
gen toe te staan. Het lijkt nooit 
op te houden. En natuurlijk zijn 
er best nog bouwlocaties te vin-
den. Denk aan het Nova terrein 
in Santpoort-Zuid of  de oude 
MTS in Santpoort-Noord. Maar 
Democraten66Velsen verzet zich 
tegen de beeldvorming dat je de 
vraag naar woningen kunt op-

lossen door steeds maar weer 
bij te bouwen. Of je moet alles 
in Velsen volbouwen wat groen 
is en troosteloze flatgebouwen 
neerzetten. 
Democraten66Velsen is daar 
mordicus tegen! We zouden in 
Velsen eens wat vaker naar de 
kwaliteit moeten kijken van ons 
leefmilieu. En dat betekent dat 
we moeten koesteren wat er 

aan groene lon-
gen aanwezig 
is en niet over-
al maar bouw-
plannen realise-
ren. Laat de ker-
nen niet aan el-
kaar groeien 
en behoudt de 
groene gebie-
den die Velsen 
nog rijk is. Daar 
staat Demo-
craten66Velsen 
voor. Juist in die 
mierenhoop die 
Randstad heet 
gaan we voor 

een kwalitatief en gezond leef-
milieu. Op maandag 25 mei zul-
len we daar uitgebreid bij stil-
staan op een thema avond 
die door Democraten66Velsen 
wordt georganiseerd. En ook in 
2010 zal dit voor ons weer een 
belangrijk verkiezingsitem zijn.

Henk Wijkhuisen, Democraten-
66Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

SIG krijgt busjes voor 
gehandicaptenvervoer
IJmuiden - SIG is een organisa-
tie die mensen met een verstan-
delijke beperking ondersteunt 
Zij bestaat dit jaar 40 jaar. SIG 
kreeg onlangs twee personen-
busjes die zullen worden inge-
zet bij uitstapjes van cliënten van 
Het Logeerhuis dat de SIG heeft 
in IJmuiden en voor de twee 
woonvoorzieningen voor kinde-
ren in IJmuiden en Uitgeest.
SIG directeur Jan Kroft is zeer te 
spreken over de actie van Ronald 
Steeman, directeur van Goed 
te Doen. Dit organisatiebureau 

houdt zich onder andere bezig 
met fondsenwerving. Steeman 
heeft ervoor gezorgd dat het geld 
voor de busjes er kwam. Vlak na 
het overhandigen van de sleutels 
stroomden medewerkers en vrij-
willigers van de SIG binnen bij 
Sportsbar Lua in Beverwijk voor 
een spetterend feest. Half juni is 
er een groot feest voor alle cliën-
ten in het Kennemer Theater in 
Beverwijk en begin oktober vindt 
in het Thalia Theater in IJmuiden 
een presentatie plaats van een 
boek over 40 jaar SIG.

Peuters maken kunst
IJmuiden – Het was al langer 
een wens van Fernanda Gouda, 
voormalig manager van de peu-
terspeelzalen van Stichting Wel-
zijn Velsen: kunst maken met 
peuters. En dan niet via de ge-
baande paden, met een voorge-
bakken knutselwerk naar een 
voorbeeld. Nee, laat de kinderen 
aan de slag gaan met het materi-
aal, doe een beroep op hun crea-
tiviteit en fantasie. Stichting Wel-
zijn maakte er in samenwerking 
met de bibliotheek een project 
van, dat als onderwerp ‘toveren’ 
meekreeg. Fotokring Polderlicht 
legde het vast in een prachtig 
boek en het project kwam me-
de tot stand dankzij een gift van 
de Rabobank.
Wethouder mevrouw Ineke Ed-
zes-Altena opende vorige week 
woensdag de tentoonstelling 
in de centrale bibliotheek. De 
kunstwerken van de peuters zul-
len daar tot 10 juni te zien zijn, 
ook in het filiaal in Velserbroek. 
Zij nam tevens het eerste exem-
plaar van het boek ‘Toveren met 
Talent’ in ontvangst, waarbij ze 
haar waardering voor het project 
uitsprak.
Er waren verrassende kunstwer-
ken te zien. Wikkel een eierdoos-
je in zilverfolie en je hebt een to-
verdoosje, beschilder schelpen 
en er ontstaat een toverstrand. 
Wat ook opvalt, is het vrolij-

ke kleurgebruik van de peuters. 
,,Het project had veel langer mo-
gen duren, zowel de leidsters als 
de kinderen vonden het gewel-
dig om te doen’’, zegt Jolanda, 
leidster bij peuterspeelzaal Ie-
nie Mienie in Velserbroek. ,,Peu-
ters bedenken niets en hebben 
geen doel. Ze staan er onbevan-
gen tegenover. Zij gaan aan de 
gang met het materiaal, zijn di-
rect bezig met creëren. Volwas-
senen denken er te veel over na, 
moeten vaak een doel hebben. 
Wat kunst betreft kunnen wij 
nog veel van de peuters leren.’’  
Na het officiële gedeelte was er 
een receptie voor de volwasse-
nen en een klein feestje voor de 
peuters. 
Zij mochten onder andere een 
levend kunstwerk maken en ei-
erkoeken versieren. Een klein 
meisje is hier mee bezig en al 
het lekkers, dat bedoeld is voor 
op de koek, verdwijnt recht-
streeks in haar mond. De kunst-
werken worden ook geveild. De 
opbrengst is voor Stichting Euro-
pa Kinderhulp, die vakanties or-
ganiseert voor kinderen uit ge-
zinnen die het niet breed heb-
ben. Een bod doen op een kunst-
werk kan via www.bibliotheek-
velsen.nl. Het boek ‘Toveren met 
Talent’ is in beide bibliotheekfili-
alen verkrijgbaar voor vier euro. 
(Carla Zwart)

Velsen - De PvdA ontvangt op 
dinsdag 26 mei in de Maritieme 
Academie IJmuiden twee blik-
vangende politici. Het zijn Eu-
ropees lijsttrekker Thijs Berman 
en Europarlementariër Jan Cre-
mers. Cremers heeft in Brussel 
werkgelegenheidsbeleid en so-
ciaal beleid in zijn portefeuille. 
Tijdens de avond, die het thema 
‘Een brug tussen Brussel en Bur-
gerij’ meekrijgt, kunnen belang-
stellenden vragen stellen aan de 
politici en wordt er in een debat 
uitgebreid stil gestaan bij de ver-
wachtingen die burgers van Eu-
ropa hebben. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur.

Europees lijst-
trekker PvdA 
naar Velsen

Velserbroek - Soms lijkt het er-
op dat de politiek alleen bezig is 
met het volbouwen van de open 
groene ruimten. Met als argu-
ment dat we allemaal willen wo-
nen, groeit de Randstad dicht 
met huizen. En met huizen vol-
gen wegen, bedrijven, en indu-
strie. Ook in Velsen bouwen we 
alles vol. Tijd om de experts uit 
de politiek eens aan het woord 
te laten. Op 25 mei zullen Boris 
van der Ham (Tweede Kamerlid 
voor D66), Gerard Schouw (Eer-
ste Kamerlid D66 en algemeen 
directeur van het Netherlands 
Institute for City Innovation Stu-
dies) en Henk Wijkhuizen (fracti 
voorzitter Democraten66Velsen) 
onder leiding van Arjen Uyten-
daal, raadslid van Democraten-
66Velsen, hun visie geven over 
bouwen in Velsen. De bijeen-
komst vindt plaats in het Polder-
huis in Velserbroek en begint om 
19.30 uur. De toegang is gratis. 
Zie ook www.d66velsen.nl.

Boris van der 
Ham (D66)
in Velserbroek

Boetes
Driehuis - De politie hield vorige 
week woensdag op de Waterlool-
aan een bromfietscontrole waar-
bij voornamelijk gelet werd op de 
constructiesnelheid. De agenten 
controleerden 20 bromfietsen op 
de rollentestbank. Drie bromfiet-
sers werden bekeurd omdat hun 
brommer was opgevoerd.

Straatspeeldag
in de Abelenstraat
IJmuiden - Woensdag 27 mei 
wordt in de Abelenstraat in 
IJmuiden een geweldige straat-
speeldag georganiseerd. De 
straat wordt afgezet voor gemo-
toriseerd vervoer zodat kinderen 
ongehinderd en veilig op straat 
kunnen spelen.
Ook dit jaar organiseert buurt-
centrum De Spil in samenwer-
king met enkele actieve bewo-
ners van IJmuiden–Zuid een 
straatspeeldag in de Abelen-
straat. 
Voor deze straat is gekozen om-
dat een actieve groep bewoners 
zich al jaren inzet voor meer vei-
ligheid op straat. Het feest bij de 
opening was een daverend suc-
ces en bracht alle buurtbewo-

ners nader tot elkaar. Je met el-
kaar inzetten voor een betere 
leefomgeving is ook een van de 
doelstellingen waar het buurt-
centrum voor staat en daarom 
wil zij deze middag ondersteu-
nen. 
Het feest begint om 14.00 uur 
en eindigt om 17.00 uur. Na aan-
schaf van een strippenkaart kun-
nen de kinderen zich uitleven op 
het springkussen, ballen gooi-
en naar een malle clown, mui-
zen vangen, zich laten schmin-
ken, stoep krijten of zich amuse-
ren bij een van de andere spelen. 
Een strippenkaart kost 2,50 euro 
(dit is inclusief  ijs en limonade). 
Info Buurtcentrum De Spil, tele-
foon 0255-510186
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Highland Games meer dan spierballenfestijn
Brandweer gaat weer voor winst
Velsen - Zaterdag 6 juni wor-
den in Park Velserbeek weer 
de Highland Games gehou-
den. Rotary Club Velsen is or-
ganisator van het evenement. 
In 2009 zullen sponsors en 
teams dankzij hun inzet geld 
bijeen brengen voor een wa-
terproject in Kenia, het Bijna 
Thuis Huis in Velsen, Childs-
life Kenia en Stichting Thuja. 
Het belooft weer een prachtig 
evenement te worden met 26 
teams die hun mouwen zul-
len moeten opstropen om al-
le spierkracht vragende op-
drachten uit te voeren die ho-
ren bij de traditionele Schotse 
Highland Games.

,,Maar de Highland Games is 
meer dan een spierballenfes-
tijn,’’ vindt Pascal Weidijk van 
het team van Brandweer Vel-
sen, dat bij meerdere versies 
van de Highland Games in Vel-
sen de eerste plaats wist te be-
halen en daarom al drie keer 
aan de haal ging met een DFDS 
trip naar Newcastle, met het he-
le team en partners. ,,Wij gaan 
dit jaar weer winnen, op door-
zettingsvermogen en teamspi-
rit,’’ zegt Weidijk overtuigend. Dit 
jaar doen er geen vrouwen mee 
bij Brandweer Velsen. Gaan ze 
dan toch voor die spierkracht? 
,,In het verleden hebben er ook 
vrouwen in ons team meege-
daan. Ondanks de voordelen in 
de weging als er een vrouw mee-

doet, haalden we dat jaar slechts 
een vierde plaats. En we gaan 
natuurlijk wel voor de winst. En 
met die spierkracht valt het wel 
mee, we zijn echt niet allemaal 
sportschoolfiguren. Het is meer 
ons doorzettingsvermogen dat 
de andere teams zullen vrezen. 
Bij het boomstam lopen in 2007 
mocht elk team meer pogingen 
doen. Ondanks het feit dat we al 
de snelste tijd hadden neerge-
zet, gingen we toch door om een 
nog betere tijd neer te zetten. We 
gaan echt altijd tot het gaatje. 
Ook elkaar onderling goed aan-
moedigen is een van onze ster-
ke punten. We kennen elkaar en 
weten wat we kunnen.’’
In het verleden heeft het team 
ook bij het NK Highland Games 

in de Biesbosch wel eens een 
derde plaats behaald. ,,Maar 
daar stoeiden we niet alleen met 
boomstammen, maar ook te-
gen boomstammen van kerels 
van minstens twee meter,’’ ver-
dedigt Pascal Weidijk zijn toch 
mooie derde plaats. De ambi-
tie van Brandweer Velsen is dus 
niet gering. Het team voor 2009 
is wat verjongd. Er doen brand-
weerlieden uit meerdere ploe-
gen mee. ,,Zo leer je elkaar ook 
beter kennen,’’ zegt Pascal Wei-
dijk. ,,En we kijken nu al uit naar 
het tripje naar Newcastle, wat 
altijd heel gezellig is.’’ Desge-
vraagd beaamt hij dat ze er altijd 
een heerlijk feestje van bouwen. 
,,Maar we gedragen ons wel net-
jes, hoor.’’ (Karin Dekkers)

Een kwart eeuw Skon
Velsen - Vorige week vrijdag be-
stond Skon (Stichting Kinderop-
vang Nederland) precies 25 jaar. 
Begonnen in 1984 met een klein-
schalige vestiging in Den Haag 
en nu zijn er ruim 200 kinderver-
blijven met een blauwe dieren-
naam. Enkele jaren geleden fu-
seerde SkoV (Stichting Kinder-
opvang Velsen) met de Skon. 
In totaal telt Velsen negen kin-
derverblijven en twaalf groepen 
voor buitenschoolse opvang. Ze 
vierden vrijdag allemaal feest. 
In de voormalige Juliana van 
Stolbergschool in Santpoort-
Noord zijn drie groepen van de 
Skon gevestigd: het kinderver-
blijf De Blauwe Vleermuis voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar, de bui-
tenschoolse opvang De Blau-
we Vleermuis en de kleine Vleer-
muis, voor kinderen van vier, vijf 
en zes jaar. Susanne (12) en Lin-
de (10) bezoeken de buiten-
schoolse opvang sinds hun vier-
de. ,,Soms wil ik er niet heen, 
maar als ik er eenmaal ben dan 
is het altijd leuk’’, zegt Linde. 
De meiden vinden hutten bou-
wen in de kussenruimte en bui-
ten spelen in de klimboon het 
leukst. Wel missen ze soms mei-
den van hun eigen leeftijd, want 
ze zijn niet altijd samen. Dan zit-
ten ze tussen de ‘kleintjes’. Lin-
de neemt dan haar spelcompu-

ter mee van huis, Susanne duikt 
op zo’n moment in de bak met 
Donald Duckies. Over de leid-
sters zijn ze kort: ,,Daar is niks 
mis mee.’’ Yvonne is zo’n leidster. 
Zestien jaar geleden begon ze 
als invalkracht, daarna werkte ze 
jaren bij nso Vagebond en nu is 
ze tweede aanspreekpunt bij bso 
De Blauwe Vleermuis. Ze maakte 
de overstap van SkoV naar Skon 
mee. ,,Bij de SkoV kende je ie-
dereen, het was gemoedelijker. 
In het begin bestonden de groe-
pen uit 20 kinderen en twee leid-
sters, nu zijn dat vijf leidsters op 

50 kinderen. Het is massaler ge-
worden’’, vertelt Yvonne.
 ,,Bij de SkoV waren de grote lij-
nen gelijk maar ieder team vul-
de dat verder zelf in, we waren 
zelfsturend. De Skon is gecerti-
ficeerd, dat betekent dat we vol-
gens een kwaliteitshandboek 
werken met strenge regels ten 
aanzien van onder andere de 
hygiëne en veiligheid. Maar dat 
brengt ook meer professionali-
teit met zich mee. En wat altijd 
blijft: wij zijn er voor de kinderen. 
Als zij het hier naar hun zin heb-
ben, dan zijn wij ook tevreden.’’

Kennemerpas: korting
in meer dan 100 winkels
Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag vond in Restaurant Bosch-
beek aan de Wüstelaan de offi-
ciële introductie plaats van de 
nieuwe Kennemerpas. Dat ge-
beurde in aanwezigheid van wet-
houder Arjan Verkaik van econo-
mische zaken en Roel Huisman, 
voorzitter van het MKB in Vel-
sen.
De symbolische introductie vond 
plaats door de overhandiging van 
een fors uit de kluiten gewassen 
exemplaar van deze nieuwe pas. 
Vanuit een geheel andere profes-
sie zijn Marco Cornet, Frank La-
gedijk en Nico Fania begonnen 
met het uitwerken van het idee 
om een dergelijke pas in Vel-
sen te introduceren. Na vele be-
zoeken aan ondernemers bleek 
opvallend veel draagvlak te be-
staan voor een dergelijk initiatief, 
waarna met de definitieve uit-
werking kon worden begonnen. 
Meer dan honderd plaatselij-
ke ondernemers hebben zich in-
middels aangemeld voor deelna-
me en met vele middenstanders 

zijn nog gesprekken gaande. 
Ook (sport)verenigingen kunnen 
zich aanmelden voor deelname; 
een toelichting omtrent de werk-
wijze is te vinden op de websi-
te. Voorlopig zijn ook de deelne-
mende bedrijven te vinden op de 
website van Kennemerpas maar 
op termijn verwacht men dit ook 
in brochurevorm onder de inwo-
ners van Velsen en omstreken te 
kunnen gaan verspreiden. Ook in 
omliggende gemeenten wil men 
in de nabije toekomst proberen 
om ondernemers te interesseren 
voor deelname. De Kennemer-
pas kost 17,95 euro per jaar en 
biedt bij de deelnemende bedrij-
ven kortingen die kunnen oplo-
pen van 5% tot wel 25%; de pas 
kan via www.kennemerpas.nl 
worden aangevraagd.
Zowel wethouder Verkaik als 
Roel Huisman reageerden heel 
positief op dit initiatief en spra-
ken de verwachting uit dat de 
Kennemerpas een stimulerende 
invloed zal hebben op de omzet 
van de deelnemende bedrijven.

Positief over financiën
Velsen - Woensdag werd door 
B&W de Voorjaarsnota 2009 ge-
presenteerd waarin de plannen 
voor 2010 worden uitgelegd en 
tevens een intentie voor de be-
grotingsjaren 2011-2013.
Wethouder Karel Ockeloen, die 
onder andere financiën in zijn 
portefeuille heeft, toonde zich 
een tevreden mens vanwege het 
feit dat hij voor de komende ja-
ren een vrijwel sluitende begro-
ting op tafel kan leggen. Ook 
het begrotingsjaar 2009 zal naar 
verwachting zonder tekort wor-
den afgesloten. Een van de op-
vallende zaken die in de nota 
worden genoemd betreft de in-
krimping van het personeelbe-
stand van de gemeente Velsen. 
Dankzij betere dienstverlening 
en automatisering is de doelstel-
ling om in 2010 een bedrag van 
250.000 euro minder te beste-
den aan personeel. In 2011 zou 
dit een bedrag van 500.000 euro 
moeten zijn.
Hoe dit precies wordt vormge-

geven kon Ockeloen nog niet 
zeggen, maar zeker is dat open-
staande vacatures niet zullen 
worden vervuld. Een ander moei-
lijk punt is de geplande renovatie 
van het stadhuis waarvoor veel 
meer geld nodig is dan tot nu toe 
is gereserveerd.
Tengevolge van de aanwezigheid 
van asbest in het gebouw moet 
iedereen het gebouw uit en er 
wordt dus ook naar vervangende 
huisvesting gezocht. Een aparte 
vermelding in de deze Voorjaars-
nota ook voor het Pieter Vermeu-
len Museum waarvoor een nieu-
we huisvesting is gepland aan de 
kust. Binnen het project Stads-
park is daarvoor een budget op-
genomen maar dat is niet toerei-
kend. Door de economische cri-
sis komt er vanaf 2011 geen ho-
gere bijdrage van het Rijk waar-
door de budgettaire ruimte zeer 
beperkt is en moeten nieuwe uit-
gaven helaas ten koste gaan van 
bestaande zaken. (Joop Waijen-
berg)
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Rondleiding in Velserduin
‘Verdwalen ze niet?’
IJmuiden – Het is een jaar ge-
leden dat Velserduin in IJmuiden 
in gebruik werd genomen. 
Vorige week donderdag kregen 
buurtgenoten en andere belang-
stellenden de kans op een kijkje 
in de keuken.
Er werden rondleidingen ge-
geven, om wat meer bekend-
heid aan het huis te geven en de 
drempel te verlagen. Hier werd 
druk gebruik van gemaakt. ,,Ik 
loop hier vaak langs en denk 
dan: wat zou er zich achter die 
muren afspelen?’’, aldus me-
vrouw de Jong, die tegenover 
Velserduin woont. 
Yvonne Diepenhorst, medewerk-
ster van de dagbehandeling, 
leidt een groep van tien mensen 
rond. De rondleiding start bij de 
kapper. ,,Kan ik hier krullen laten 
zetten?’’, roept een kalende man. 
Op de benedenverdieping be-
vinden zich vooral werkruimtes, 
zoals de fysiotherapie en de er-
gotherapie, het maatschappelijk 
werk en de tandarts. In de mooie 
gemeenschappelijke ruimte zijn 
de mensen die de dagbehande-
ling bezoeken onder pianobege-
leiding aan het zingen.
,,Aan de Amsterdamse grach-
ten’’, zingt iemand van de rond-
leiding mee. Dan gaat het ge-
zelschap naar de tweede ver-
dieping, waar de woongedeeltes 
zijn. Een medewerkster van Rijn-
oever 2 geeft uitleg. ,,Hier wonen 
vijf bewoners, in andere huisjes 
zeven. 
In de woonkamer ontbijten we el-
ke morgen gezamenlijk, we pro-
beren het hier huiselijk te ma-

ken voor de bewoners’’, vertelt 
ze. ,,Ze slapen toch wel apart?’’, 
vraagt een mevrouw. De bezoe-
ker mogen de kamer van een be-
woner bekijken. In het begin was 
het de bedoeling dat alle deuren 
open zouden blijven. Dat bleek 
toch niet te werken: sommi-
ge bewoners gingen dwalen en 
kwamen dan op de kamer van 
een ander terecht. De deur be-
staat uit twee gedeeltes: het bo-
venste staat altijd open, het on-
derste is op slot. 
De meeste bewoners komen al-
leen op hun kamer om er te sla-
pen: er worden veel activitei-
ten georganiseerd. Het gezel-
schap is verrast door de ruimte 
van de kamer en de bijbehoren-
de badkamer, die door twee be-
woners gedeeld wordt. ,,Ik vind 
het helemaal zo ruim. Verdwalen 
ze niet?’’, wil een mevrouw we-
ten. ,,Soms komt een bewoners 
op een andere groep terecht. Die 
blijft daar dan koffie drinken en 
wordt dan weer terug gebracht’’, 
vertelt Yvonne. De groep bekijkt 
nog de drie huiskamers van de 
dagbehandeling, waar mensen 
komen die nog zelfstandig wo-
nen maar twee of drie keer per 
week Velserduin bezoeken. De 
deelnemers van de rondleiding 
zijn weer terug in de hal.
Daar krijgen ze nog een hap-
je en een drankje aangeboden. 
Ook kunnen zij meedoen met 
het sjoelen en koersbal. Een me-
vrouw vat de rondleiding samen: 
,,Het is hier prachtig mooi. Toch 
hoop ik dat ik er nooit zelf te-
recht kom.’’ (Carla Zwart) 

Luilakzwemmen 
in De Heerenduinen
IJmuiden - Vrijdag 29 mei  orga-
niseert Zwembad De Heerendui-
nen in plaats van het traditionele 
Luilakzwemmen. Een disco pira-
tenfeest voor de jeugd tot en met 
14 jaar van 18.00 tot 21.00 uur. 
Voor dit feest geldt de normale 
toegangsprijs 3,85 euro voor de 
jeugd.
Het zwembad wordt omgetoverd 
tot een waar piratennest met di-

verse decoraties als palmbomen, 
schatkisten, vlaggen, zwaarden 
et cetra. Om je moed te bewijzen 
zijn er diverse spelactiviteiten die 
ondersteund worden door de DJ 
met passende muziek. 
Voor de ijdele piraten is er een 
wedstrijd, wie is er het mooist 
uitgedost als piraat. De activitei-
ten vinden bij mooi weer uiter-
aard ook buiten plaats.

Eerste huwelijksbootje
meert aan bij Westend
Velserbroek - Burgemeester Cammaert heeft vrijdag 15 mei de eer-
ste huwelijksceremonie in Villa Westend voltrokken. De gelukkigen 
zijn Sander van Bergum en Sandy Meyer. Villa Westend is een offici-
ele trouwlocatie in Velsen. Burgemeester Cammaert nam zelf graag 
de kans waar een rol te spelen bij deze primeur. Ruim 130 genodig-
den waren getuige van het ja-woord van dit bruidspaar.

Openbare
repetitieavond
IJmuiden - COV IJmuiden houdt 
op donderdag 28 mei van 20.00 
tot 22.15 uur een openbare re-
petitieavond waarbij iedereen 
van harte welkom is. De repeti-
tie wordt gehouden in gebouw 
de Rank aan de Koningin Wil-
helminakade 265 in IJmuiden. 
De vereniging wil haar leden-
tal uitbreiden met nieuwe zang-
stemmen, Zij zijn vooral op zoek 
naar bassen, maar andere zang-
stemmen zijn ook welkom. Na 
afloop van de repetitie kan men 
nog even napraten onder het ge-
not van een glaasje. Informatie: 
023–5374842. Zie ook www.cov-
ijmuiden.nl.

‘De Hospita’
in bibliotheek
Velsen - In de maand van het 
spannende boek speelt K’ontour 
op 13 juni om 14.30 uur de voor-
stelling ‘De hospita’ gebaseerd 
op het boek van de bekende au-
teur Roald Dahl in bibliotheek 
Velsen. Kirsten Bischop verbeeldt 
in een dubbelrol zowel de hoofd-
persoon Billy als de hospita. De 
voorstelling duurt circa 40 minu-
ten. Kaarten kunnen van te vo-
ren gereserveerd worden bij de 
servicebalie van de bibliotheek. 
Kosten: leden 2,50 euro, niet le-
den 5 euro. Voor meer informa-
tie: www.bibliotheekvelsen.nl of 
www.k-ontour.nl.

Schilderkunst 
in de Coffee Club
IJmuiden - Vanaf dinsdag 19 
mei is er een overzichtsten-
toonstelling van José Maria van 
Schoor  in de Coffee Club in de 
Velserhof. Door veel te reizen 
naar warme landen, de interes-
se voor kunst, cultuur en men-
sen in hun eigen omgeving, is zij 
gaan tekenen. Met een koffer vol 
herinneringen, honderden foto’s 
en een aantal jaren van studie, 
vooral van de diverse mensen en 

de gelaatsuitdrukkingen, begon 
zij met schilderen. De schilderij-
en zijn te koop en de opbrengst 
gaat naar onderzoek voor  kinde-
ren met kanker, KIKA. De eerste 
koper krijgt een gratis lunch aan-
geboden van de kunstenares. De 
expositie is te zien tot eind au-
gustus, tijdens de openingstijden 
van de Coffee Club. Meer infor-
matie via 06-16876998 of www.
josephina111.exto.nl

Heemskerk - Inge Elsingh is al 
meer dan 17 jaar met haar stijl-
volle instituut Revebel in het 
centrum van Heemskerk geves-
tigd. Persoonlijke aandacht en 
attentie voor de klant staan bij 
haar hoog in het vaandel. Inge 
werkt alleen met de meest ge-
avanceerde apparatuur op po-
dologisch gebied en is daarnaast 
professioneel behandelaar van 
de diabetische voet. 
Anderhalf jaar geleden werd Re-
vebel uitgebreid en versterkt in 
haar service met hairstylist ‘pur 
sang’, Marian Handgraaf. 
Als derde generatie uit een Wijk 
aan Zeese kappersfamilie is het 
vak hairstyling haar op het lijf 
geschreven. 
Sinds kort is er een nieuw ge-
zicht bij gekomen in Instituut Re-
vebel. Huidtherapeute Kim van 
der Linden Vooren heeft de deu-
ren van haar praktijk 100% Huid 
geopend. 
Deze huidtherapeute behandelt 
mensen die, breed gezegd, last 
hebben van hun huid. Dit kan op 
allerlei gebied zijn. Kim kan des-
kundig advies geven bij verschil-
lende huidproblemen (bijv. acne, 
couperose, vlekken, littekens). 

Huidtherapeute opent deuren van 100% Huid
Totaalbeleving bij Instituut Revebel

Voordat zij in 2005 haar studie tot 
huidtherapeute afrondde, werkte 
zij jaren als schoonheidsspecia-
liste. Of men komt voor ontspan-
ning, huidverbetering of een 
huidklacht, neem gerust contact 
op met 100% Huid. Kim is te be-
reiken op 06-30917132. Maak 
een afspraak voor een gratis vrij-
blijvend gesprek. 
Wie meer wil weten over wat 

er bij Instituut Revebel allemaal 
mogelijk is, kan een kijkje nemen 
op de nieuwe website: www.in-
stituutrevebel.nl. Instituut Reve-
bel is te vinden  aan de Maerten 
v. Heemskerckstraat 27 1964 EC  
Heemskerk 0251-245138. 
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Siebren Frolich valt aan
IJmuiden - Dat de zomer eraan 
komt was te merken aan de op-
komst van het aantal schaaklief-
hebbers bij schaakclub Kijk Uit, 
slechts zestien leden waren aan-
wezig dus het was voor de com-
puter een makkie om uit te reke-
nen wie tegen wie moest spelen.
Kees Giesberts werd gekop-
peld aan Guido de Waal, oud te-
gen jong. De partij ging gelijk op 
met een licht po-
sitioneel voordeel 
voor Kees en de 
partij leek in een 
remise te gaan 
eindigen toen 
Kees helaas een 
stuk wegblun-
derde en Guido 
gelijk zijn kansen 
greep.
Dirk Geels, ook 
weer aanwezig, 
moest met zwart 
tegen Siebren 
Frolich. Vaak is 
Dirk de aanval-
lende partij terwijl 
Siebren als verdedigend en be-
dachtzaam bekend staat. In de-
ze partij echter waren de rollen 
omgedraaid en dat ging Siebren 
goed af, want al vrij snel moest 
Dirk zich gewonnen geven.
In de partij van René Koens te-
gen Louw Post waren de kansen 
wisselend. 
Louw bracht een ingestudeer-
de opening voor zwart op het 
bord maar toen de tegenstander 
met wit niet die zetten deed die 
hij verwachtte werd het romme-

lig met de zwarte stukken. Niet-
temin wist hij de partij, doordat 
René een toren weggaf , nog in 
zijn voordeel te beslissen. 
Bij het analyseren van de par-
tij bleek toch dat René rond de 
vijfentwintigste zet vrij makkelijk 
had kunnen winnen.
Özden Tuna hoopte door zijn ho-
ge klassering tegen een topper 
te mogen spelen en dat werd 

André Kunst, 
die al snel met 
wit sterk in het 
centrum kwam 
te staan. Om de 
druk wat te ver-
minderen dacht 
Özden er goed 
aan te doen zo-
veel mogelijk 
te ruilen maar 
deed dat iets te 
drastisch waar-
door de winst 
André niet meer 
kon ontgaan.
De langste wed-
strijd van de 

avond was van Jan Jansen tegen 
Willem de Ruig. In het eindspel 
had Willem één pion meer, maar 
omdat de loper van Jan de juis-
te kleur had kon hij die pion niet 
naar de promotie velden krijgen, 
dus remise.
Colleen Otten gaf met wit 
schaakles aan Dick Wijker, die 
direct na de opening al een stuk 
achterstond en zich al snel ge-
wonnen gaf. 
Zie ook op www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Perfect einde 
dansseizoen Ter Horst
IJmuiden - De laatste wedstrijd 
van het dansseizoen 2008/2009 
was in Kerkdriel. Van danscen-
trum Ter Horst uit IJmuiden de-
den vijf paren hieraan mee. En 
zoals al het gehele seizoen, gin-
gen ook nu weer de paren met 
prijzen naar huis.
Ton Jonkman met Wilma Over-
eem werden bij de senioren 
tweede en behaalden twee pun-
ten voor promotie.    
Andre Quax met Esther van den 
Brink deden mee in de debutan-
ten tweede klasse. Zij kwamen 
tot in de tweede ronde. Vincent 
Mars met Marloes van Ham-
burg, vorige wedstrijd gepromo-
veerd naar de debutanten der-
de klasse, bereikten bij de ball-
room de halve finale. Bij de latin, 
twee wedstrijden eerder gepro-
moveerd, promoveerden zij bij-

na weer. Zij werden vijfde en be-
haalden twee promotiepunten. 
Waren zij vierde geworden dan 
was alweer promotie een feit.     
Tom Mantje met Naomi Ebbe-
ling werden, debutanten vier, bij 
de latin vijfde en bij de ballroom 
eerste. Hierdoor promoveerde 
ook dit paar naar de debutanten 
derde klasse. 
Tot slot Timo Auler met Anne 
Duyn (c-klasse). Soms een beet-
je op en af met dit paar. Maar 
afgelopen zondag hadden zij 
het helemaal. Zij werden eerste 
en behaalden wederom punten 
voor hun promotie naar de B-
klasse. Het op één na hoogste 
niveau van Nederland.   
Een perfect einde dus van een 
geweldig dansseizoen voor de 
wedstrijdparen van danscentrum 
Ter Horst. 

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid – Zaterdag was 
er weer PK gooien. Het weer 
was goed en het gras hoog in 
Spaarnwoude. Het begint nu 
slecht te worden, veel zoekbal-
len. Voor het gewoon gooien wa-
ren er twee teams van vier, die 
hebben hun eigen parcours. Dat 
is de koeienroute maar dan an-
dersom. Team 2 met Lia, Elly, 
Randy en Willem werd eerste met 
84 schoten en 32 meter. Team 1 
met Jan Sch., Lina, Sonja en Ber-
tie werd tweede met 98 schoten 
en 40 meter. Voor het PK gooi-
en waren ook acht deelnemers. 
Op de straatbaan werd Dirk eer-
ste met 24–19. Tweede was Jan 
St. met 25–13 en derde Nico met 
25–7. Op het bospad werd Ton 
eerste met 11–15. Tweede werd 
Dirk met 11–12, derde Nico met 
12–107. De barbecue van 30 mei 
wordt in verband met Pinksteren 
verschoven naar 6 juni. Voor in-
fo bel Nico Prins, telefoon 0255-
518648, Dirk Sieraad, telefoon 
0255–515602 of kijk op www.sv-
fullspeed.nl.

Bridgepaar Han en 
Lieneke clubkampioenen
Velserbroek - Na een spannen-
de competitie van zes series en 
in totaal dertig avonden mochten 
Han en Lieneke aan het eind van 
het seizoen 2008-2009 de bloe-
men in ontvangst nemen. Pas op 
de laatste avond werd duidelijk 
dat het kampioenschap de beide 
dames niet meer kon ontgaan. 
Met nog enkele speelavonden 

voor de zomerdrive te gaan kijkt 
de vereniging terug op een suc-
cesvol en vooral gezellig bridge-
seizoen. 
Bridgevereniging Velserbroek 
speelt elke woensdagavond in 
het Polderhuis in Velserbroek. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen Aad Wessel, tele-
foon 06-51318089.

Dressuur op de 
Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Met trots organi-
seert VarioHippiQue manege De 
Groene Heuvel in het Pinkster-
weekend, op zondag 31 mei en 
maandag 1 juni, een grote dres-
suurwedstrijd. Topruiters uit heel 
Nederland komen naar Velsen-
Zuid om op het hoogste niveau 
deel te nemen aan de wedstrij-
den. Een dergelijk wedstrijd tot 
het allerhoogste niveau van ZZ-
licht tot Grand-Prix (niveau An-
ky van Grunsven) is uniek. Naast 
de wedstrijden zijn er ook acti-
viteiten voor een breder publiek. 
In het Pinksterweekend trekken 
veel mensen er op uit. Zo is het 
mogelijk de allernieuwste mo-
dellen van het automerk Fiat te 
bekijken en zelfs uit te probe-
ren, kan worden meegedaan aan 
een behendigheidswedstrijd met 
personenauto en aanhangwa-
gen en zijn er vele stands aan-
wezig van paardenartikelen tot 
bierproducten. 

Dressuurcompetitie
Santpoort-Noord - Zondag 
werd de eerste wedstrijd om de 
Kruidbergcup 2009 gereden op 
Hofstede de Kruidberg. In to-
taal zijn er drie wedstrijden en 
per wedstrijd kan men twee keer 
starten. De vier beste proeven 
tellen uiteindelijk mee voor de 
jaarlijkse Kruidbergcup. 
Het was een heerlijke zonnige 
dag met een perfekte tempera-
tuur om te rijden, maar ook om 
te kijken en de toeschouwers 
waren dan ook volop aanwezig. 
Na de proeven werden de paar-
den uitgestapt en konden lekker 
terug in de wei om verder van de 
zon te genieten.
De uitslag is als volgt: In de ru-
briek F3a, F4a en B5 ging de 
eerste prijs naar Daphne Brink 
op Ray, tweede werd Renske 
Draeck op Magic en derde Mi-

rella de Bondt op Lola. De ru-
briek F4b en B6 werd gewonnen 
door Anja vogel op Radymaire, 
tweede werd Renske op Magic 
en derde Mirella op Lola. 
In de rubriek L1-9 en L2-13 werd 
Kiki Koene eerste op Tornado, 
Dorottya Lengyel werd tweede 
op Apollo en Kiki Koene werd 
derde op Macho, het paard van 
moeder Marieke.
In de rubriek L1-10 en L2-14 
werd Kiki wederom eerste op 
Tornado, Dorottya tweede op 
Apollo en Kiki derde op Macho. 
Op dit moment is de tussen-
stand: Kiki met haar pony Torna-
do op de hoogste plaats met 194 
punten, Daphne, Renske en An-
ja op de tweede plaats met 193 
punten en Dorottya op de derde 
plaats met 191 punten.

IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
8 mei was de laatste klaverjas-
avond van het seizoen.
Deze keer waren er elf tafels be-
zet. De Diégo’s zorgde op voor-
treffelijke wijze voor de muziek. 
Er was een grote loterij met als 
hoofdprijs een gevulde porte-
monnee er werden twee rondjes 
geklaverjast en daarna brak het 
feest los.

De voorzitter van Stormvogels de 
heer Nico Stoker reikte de prijzen 
over het seizoen uit, op de eerste 
plaats de heer G. Rommers de 
tweede prijs ging naar de heer 
W. Leijen  en de derde prijs ging 
naar de heer W. Mantje.
De marsen prijs ging naar drie 
dames, te weten: mevrouw J. 
Kalkman, mevrouw J. Kossen en 
mevrouw W. Retz.

Klaverjassen Stormvogels
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Vooropleiding dans bij 
Kunstencentrum Velsen
IJmuiden - Een leerling: ,,Ik wil 
heel graag van hobby mijn be-
roep maken. Wat leuk dat ik nu 
een vooropleiding dans kan vol-
gen bij het  Kunstencentrum  
Velsen.” 
Het Kunstencentrum Velsen start 
met ingang van het cursusjaar  
2009-2010 met een vooroplei-
ding dans.
Het is een naschoolse opleiding 
die jonge dansers en danseres-
sen voorbereidt op een MBO of 
HBO dansopleiding die je na je 
middelbare school kunt volgen. 
Als je  minimaal 11 jaar bent en 
naar groep 8 gaat en ben je zeer 
gemotiveerd om tijd te besteden 
aan dans? Dan kun je in augus-
tus auditie doen voor de voorop-
leiding dans.
Je kunt de vooropleiding dans 
volgen als je heel graag van 
dansen je beroep wilt maken. 
Maar ook als je het  nog niet ze-

ker weet. Wie de vooropleiding 
dans volgt, maakt kennis  met 
verschillende dansstijlen om zo 
goed voorbereid aan een vervolg 
opleiding te kunnen beginnen. 
Er zijn lessen in klassiek dans, 
moderne dans maar ook bijvoor-
beeld. jazz en showdans  zijn in 
het programma opgenomen. De 
afgelopen jaren heeft het Kun-
stencentrum gediplomeerde do-
centen aangetrokken met elk 
hun eigen stijl en specialiteit. Zo 
is er een docent  drama/zang en 
een echter echte hiphop docent.
De lessen worden gegeven in 
het gebouw van het Kunsten-
centrum Velsen in IJmuiden.
Met vragen over deze opleiding 
of audities kun je tijdens kan-
tooruren contact opnemen met 
de administratie van het Kun-
stencentrum Velsen aan de P.J. 
Troelstraweg 20 in IJmuiden, te-
lefoon 0255-510684. 

Gall & Gall van Setten en Rutte-
Workshop likeur maken
Velsen-Zuid - In samenwerking 
met distilleerderij Rutte & Zn. 
presenteert Gall & Gall van Set-
ten een workshop likeur maken.
Na ontvangst wordt verteld hoe 
de distillateurs van Rutte de li-
keuren maken en proeft u na-
tuurlijk de verschillende Rut-
te jenevers en likeuren. Daarna 
wordt u de mogelijkheid gebo-
den zelf aan de slag te gaan met 
de rijke variëteit aan distillaten 
en tincturen die Rutte maakt uit 
kruiden en vers fruit. Stap voor 
stap wordt u meegenomen in 
de wondere wereld van de dis-
tillateurs. U krijgt uitgebreid uit-
leg over geur en smaak en over 
het belang van de juiste balans 
tussen de verschillende ingredi-
enten. Wordt het kaneel, aman-
del, citroen of vanille of juist een 
mengsel van dit alles? Het is al-
lemaal mogelijk. Bovendien kiest 
u zelf het alcohol- en suikerper-

centage van uw product. Het 
proeven van de eigen creaties 
mag natuurlijk niet ontbreken! U 
krijgt uw likeur mee naar huis in 
een speciaal likeurflesje met ei-
gen etiket en u krijgt een Rutte-
glas daarbij om van uw likeur te 
genieten. De workshop duurt on-
geveer drie uur. Vanwege het ka-
rakter van deze workshop kun-
nen er maximaal 30 deelnemers 
meedoen. Inschrijving kan tot 6 
juni. Deze workshop zal plaats-
vinden op zaterdag 13 Juni om 
19.00 uur in het clubgebouw De 
Voltreffer,  Tolsduinerlaan 8a in 
Velsen-Zuid. (achter het Telstar 
stadion)
De kosten van deze workshop 
bedraagt 35 euro per persoon. 
Aanmelden kan via de website  
www.gallengallvansetten.nl of in 
één van de filialen in Santpoort 
en IJmuiden, telefoon 0255-
514656.Advertentie Berliner Editie: 8/9
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Geen uitvaart 
zonder muziek
Als de dierbare overledene 
heeft uitgesproken of heeft 
opgeschreven welke muziek is 
gewenst bij het laatste afscheid 
is het simpel. Met respect voor 
deze wensen zal dat worden 
uitgevoerd. Maar wat als dat 
niet het geval is en iemand ook 
nogeens onuitgesproken was 
qua muziekkeuze.
De muziekkeuze hoeft de eerste 
dag na overlijden nog niet 
bekend te zijn. Er zijn meestal 
5 dagen tussen overlijden en 
uitvaart. De dag voor de uitvaart  
moet het definitief bekend zijn 
en is het goed de cd’s te testen 
op de begraafplaats of in het 
crematorium.
Klassiek zijn er de vele 
uitvoeringen van requiems of  
Bachkoralen. Vooral via de cre-
matiediensten sloop vooral ook 
de moderne muziek binnen. 
Er wordt zorgvuldig nagedacht 
over wat ze met behulp van 
muziek nog willen zeggen over 
of tegen hem of haar.
Om tot een muziekkeuze te 
komen kan worden gekozen 
voor muziek dat herinnert aan 
dierbare momenten. Bijvoor-
beeld een concert dat samen 
werd bezocht of muziek waarop 
ze samen dansten. 
Zo koos een familie voor 
Chopin, omdat oma zo trots was 
op haar kleindochter die hierop 
danste. Voordat het muziekstuk 
werd ingezet legde ze haar bal-
letschoenen op de kist.
Omdat vader niet van muziek 
hield, kozen de dochters ervoor 
om elk een eigen muziekstuk 

te kiezen. Een dochter koos 
het lied van Toon Hermans 14 
rode rozen omdat vader erg van 
rozen hield. Het life optreden 
zat vol met humor, gelach en 
geklap. Omdat bekend was 
waarom hiervoor was gekozen, 
was dit niet storend.
Samen zingen tijdens het 
afscheid kan een gevoel van 
verbondenheid geven. In een 
kerkelijke uitvaart is dat heel 
gewoon. Als het gaat om po-
pulaire muziek ligt dat anders. 
Een dochter wiens moeder 
altijd thuis zong stelde voor 
om van een bepaald lied de 
tekst uit te delen en iedereen te 
vragen mee te zingen. Een mooi 
idee, maar thuis kreeg ze al zo 
weinig bijval zodat het hele idee 
sneuvelde.
Muziek bij de uitvaart heeft 
altijd een zekere betekenis. De 
emotie van dat moment blijft 
gerelateerd aan die muziek. Ja-
ren later kan het nog  nagalmen 
en troost geven. Muziek vertaalt 
het gevoel. Muziek is daarom 
troostvol bij de uitvaart.

Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452 

Alice Loeters

De-bezorgbus@xs4all.nl 
vervoert van alles
Velsen - Joost Broekman, 
ook wel bekend van Het Bes-
te Broodje Velserbroek heeft zijn 
werkzaamheden aanzienlijk uit-
gebreid. Hij is namelijk De Be-
zorgbus gestart. 
Wat is dat, die Bezorgbus? Ieder-
een kent het waarschijnlijk wel, 
de kelder of schuur moet nodig 
worden opgeruimd  maar dan is 
er een busje nodig of een gro-
te aanhanger om de spullen weg 
te brengen. Joost ziet het dage-
lijks gebeuren dat mensen gro-
te aankopen doen en zich later 
pas realiseren dat ze het niet zelf 
kunnen vervoeren. Dit leidt vaak 
tot hilarische capriolen door ver 
uit de auto stekende schuttin-
gen of gipsplaten. Mensen twij-
felen vaak of ze een bus of aan-
hanger moeten huren en schrik-
ken van de prijs. Het is vaak om-
slachtig door de huur, borg,  af-
tanken, halen en brengen. De 
kracht van de bezorgbus is het 
snel klaar staan voor de klus en 
verder geen rompslomp. Na de 
klus bent is men van alles af. De 
Bezorgbus is ook in de weeken-
den werkzaam en in de avond-

uren. Ideaal voor de koelkast, het 
bankstel en/of gasfornuis dat 
moet worden verhuisd. De Be-
zorgbus is er speciaal voor het 
transport van de spullen van 
deur tot deur. Uiteraard wordt 
een handje geholpen met tillen 
en kan iemand desgewenst tij-
dens het transport meerijden. De 
bezorgbus is geen verhuisbedrijf 
maar een hulpdienst bij het ver-
plaatsen van te grote spullen. 
Ook voor bedrijven is de Bezorg-
bus beschikbaar, denk dan aan 
het vervoer van kantoormateria-
len en/of meubilair. 
Ook voor scholen die hun klas-
sen met de fiets op kamp stu-
ren is De Bezorgbus ideaal voor 
het vervoeren van alle koffers en 
tassen naar de plaats van be-
stemming. Ook kan de Bezorg-
bus dienst doen wanneer men 
is gestrand met fiets, scooter of 
brommobiel en dergelijke. Via 
de Bezorgbus komt het voertuig 
daar waar men dat wenst.

Kijk voor informatie op De-be-
zorgbus@xs4all.nl of bel direct 
06-22648649.

Hulp van 
sociaal 
raadslieden
IJmuiden – Bij een scheiding 
komt heel wat kijken. Er moet 
veel geregeld worden. De sociaal 
raadslieden kunnen daarbij hel-
pen en de weg wijzen. Er moet 
contact opgenomen worden 
met een advocaat. Dan moeten 
er voorlopige voorzieningen ge-
troffen worden. Soms is de re-
latie tijdens de procedure slecht 
en dan wordt er beslag gelegd 
op alle goederen en bankreke-
ningen. De woning met inboe-
del moet aan één van de part-
ners toegewezen worden. Als 
er geen inkomen uit arbeid is, 
dan dient er een bijstandsuitke-
ring aangevraagd te worden. Als 
er kinderen zijn, dan moet wor-
den besloten bij wie ze gaan wo-
nen, er moet een omgangsrege-
ling komen en vaak ook kinder-
alimentatie. 
Tenslotte kan de emotionele be-
lasting zwaar zijn. Dan kan er 
contact opgenomen worden met 
het maatschappelijk werk. Infor-
matie: telefoon 0255-533885. Zie 
ook www.madi-mk.nl.

Seizoenskaart 
Telstar
Velsen-Zuid - Het seizoen zit 
er op voor de Witte Leeuwen. 
Woensdag 20 mei traint de se-
lectie voor het laatst en kunnen 
ze genieten van hun vakantie.
Op de Seizoen Club Card van 
2009-2010 is een afbeelding te 
zien van Anthony Correia. De-
ze is door huisfotograaf Pieter 
Hoogeveen genomen tijdens de 
wedstrijd Telstar- FC Groningen 
voor de KNVB Beker op woens-
dag 12 november. Sinds maan-
dag 11 mei is het voor ieder-
een mogelijk om een seizoens-
kaart aan te vragen. Een sei-
zoenskaart voor de Oosttribu-
ne kost  135 euro (jeugd, 65+ 
en gehandicapten 70 euro) en 
een seizoenskaart voor de (nieu-
we) Westtribune kost 175 euro 
(jeugd, 65+ en gehandicapten 
105 euro). U kunt uw seizoens-
kaart aanvragen bij het secreta-
riaat van Telstar dat op werkda-
gen is geopend van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Vergeet niet een kopie 
van uw legitimatiebewijs en con-
tant geld mee te nemen. Pinnen 
is niet mogelijk. 

Apparatuur in 
beslag genomen
IJmuiden - De politie kreeg 
donderdag omstreeks 04.45 uur 
een melding van geluidsoverlast 
door harde muziek vanuit een 
woning in de De Noostraat. Dit 
was niet de eerste keer dat de 
agenten de overlast constateer-
den. De politie heeft hierop de 
geluidsapparatuur in beslag ge-
nomen. De eigenaar, een 36-ja-
rige IJmuidenaar, heeft een pro-
ces-verbaal gekregen.



pagina 14 22 mei 2009

Siebren Frolich valt aan
IJmuiden - Dat de zomer eraan 
komt was te merken aan de op-
komst van het aantal schaaklief-
hebbers bij schaakclub Kijk Uit, 
slechts zestien leden waren aan-
wezig dus het was voor de com-
puter een makkie om uit te reke-
nen wie tegen wie moest spelen.
Kees Giesberts werd gekop-
peld aan Guido de Waal, oud te-
gen jong. De partij ging gelijk op 
met een licht po-
sitioneel voordeel 
voor Kees en de 
partij leek in een 
remise te gaan 
eindigen toen 
Kees helaas een 
stuk wegblun-
derde en Guido 
gelijk zijn kansen 
greep.
Dirk Geels, ook 
weer aanwezig, 
moest met zwart 
tegen Siebren 
Frolich. Vaak is 
Dirk de aanval-
lende partij terwijl 
Siebren als verdedigend en be-
dachtzaam bekend staat. In de-
ze partij echter waren de rollen 
omgedraaid en dat ging Siebren 
goed af, want al vrij snel moest 
Dirk zich gewonnen geven.
In de partij van René Koens te-
gen Louw Post waren de kansen 
wisselend. 
Louw bracht een ingestudeer-
de opening voor zwart op het 
bord maar toen de tegenstander 
met wit niet die zetten deed die 
hij verwachtte werd het romme-

lig met de zwarte stukken. Niet-
temin wist hij de partij, doordat 
René een toren weggaf , nog in 
zijn voordeel te beslissen. 
Bij het analyseren van de par-
tij bleek toch dat René rond de 
vijfentwintigste zet vrij makkelijk 
had kunnen winnen.
Özden Tuna hoopte door zijn ho-
ge klassering tegen een topper 
te mogen spelen en dat werd 

André Kunst, 
die al snel met 
wit sterk in het 
centrum kwam 
te staan. Om de 
druk wat te ver-
minderen dacht 
Özden er goed 
aan te doen zo-
veel mogelijk 
te ruilen maar 
deed dat iets te 
drastisch waar-
door de winst 
André niet meer 
kon ontgaan.
De langste wed-
strijd van de 

avond was van Jan Jansen tegen 
Willem de Ruig. In het eindspel 
had Willem één pion meer, maar 
omdat de loper van Jan de juis-
te kleur had kon hij die pion niet 
naar de promotie velden krijgen, 
dus remise.
Colleen Otten gaf met wit 
schaakles aan Dick Wijker, die 
direct na de opening al een stuk 
achterstond en zich al snel ge-
wonnen gaf. 
Zie ook op www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Perfect einde 
dansseizoen Ter Horst
IJmuiden - De laatste wedstrijd 
van het dansseizoen 2008/2009 
was in Kerkdriel. Van danscen-
trum Ter Horst uit IJmuiden de-
den vijf paren hieraan mee. En 
zoals al het gehele seizoen, gin-
gen ook nu weer de paren met 
prijzen naar huis.
Ton Jonkman met Wilma Over-
eem werden bij de senioren 
tweede en behaalden twee pun-
ten voor promotie.    
Andre Quax met Esther van den 
Brink deden mee in de debutan-
ten tweede klasse. Zij kwamen 
tot in de tweede ronde. Vincent 
Mars met Marloes van Ham-
burg, vorige wedstrijd gepromo-
veerd naar de debutanten der-
de klasse, bereikten bij de ball-
room de halve finale. Bij de latin, 
twee wedstrijden eerder gepro-
moveerd, promoveerden zij bij-

na weer. Zij werden vijfde en be-
haalden twee promotiepunten. 
Waren zij vierde geworden dan 
was alweer promotie een feit.     
Tom Mantje met Naomi Ebbe-
ling werden, debutanten vier, bij 
de latin vijfde en bij de ballroom 
eerste. Hierdoor promoveerde 
ook dit paar naar de debutanten 
derde klasse. 
Tot slot Timo Auler met Anne 
Duyn (c-klasse). Soms een beet-
je op en af met dit paar. Maar 
afgelopen zondag hadden zij 
het helemaal. Zij werden eerste 
en behaalden wederom punten 
voor hun promotie naar de B-
klasse. Het op één na hoogste 
niveau van Nederland.   
Een perfect einde dus van een 
geweldig dansseizoen voor de 
wedstrijdparen van danscentrum 
Ter Horst. 

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid – Zaterdag was 
er weer PK gooien. Het weer 
was goed en het gras hoog in 
Spaarnwoude. Het begint nu 
slecht te worden, veel zoekbal-
len. Voor het gewoon gooien wa-
ren er twee teams van vier, die 
hebben hun eigen parcours. Dat 
is de koeienroute maar dan an-
dersom. Team 2 met Lia, Elly, 
Randy en Willem werd eerste met 
84 schoten en 32 meter. Team 1 
met Jan Sch., Lina, Sonja en Ber-
tie werd tweede met 98 schoten 
en 40 meter. Voor het PK gooi-
en waren ook acht deelnemers. 
Op de straatbaan werd Dirk eer-
ste met 24–19. Tweede was Jan 
St. met 25–13 en derde Nico met 
25–7. Op het bospad werd Ton 
eerste met 11–15. Tweede werd 
Dirk met 11–12, derde Nico met 
12–107. De barbecue van 30 mei 
wordt in verband met Pinksteren 
verschoven naar 6 juni. Voor in-
fo bel Nico Prins, telefoon 0255-
518648, Dirk Sieraad, telefoon 
0255–515602 of kijk op www.sv-
fullspeed.nl.

Bridgepaar Han en 
Lieneke clubkampioenen
Velserbroek - Na een spannen-
de competitie van zes series en 
in totaal dertig avonden mochten 
Han en Lieneke aan het eind van 
het seizoen 2008-2009 de bloe-
men in ontvangst nemen. Pas op 
de laatste avond werd duidelijk 
dat het kampioenschap de beide 
dames niet meer kon ontgaan. 
Met nog enkele speelavonden 

voor de zomerdrive te gaan kijkt 
de vereniging terug op een suc-
cesvol en vooral gezellig bridge-
seizoen. 
Bridgevereniging Velserbroek 
speelt elke woensdagavond in 
het Polderhuis in Velserbroek. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen Aad Wessel, tele-
foon 06-51318089.

Dressuur op de 
Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Met trots organi-
seert VarioHippiQue manege De 
Groene Heuvel in het Pinkster-
weekend, op zondag 31 mei en 
maandag 1 juni, een grote dres-
suurwedstrijd. Topruiters uit heel 
Nederland komen naar Velsen-
Zuid om op het hoogste niveau 
deel te nemen aan de wedstrij-
den. Een dergelijk wedstrijd tot 
het allerhoogste niveau van ZZ-
licht tot Grand-Prix (niveau An-
ky van Grunsven) is uniek. Naast 
de wedstrijden zijn er ook acti-
viteiten voor een breder publiek. 
In het Pinksterweekend trekken 
veel mensen er op uit. Zo is het 
mogelijk de allernieuwste mo-
dellen van het automerk Fiat te 
bekijken en zelfs uit te probe-
ren, kan worden meegedaan aan 
een behendigheidswedstrijd met 
personenauto en aanhangwa-
gen en zijn er vele stands aan-
wezig van paardenartikelen tot 
bierproducten. 

Dressuurcompetitie
Santpoort-Noord - Zondag 
werd de eerste wedstrijd om de 
Kruidbergcup 2009 gereden op 
Hofstede de Kruidberg. In to-
taal zijn er drie wedstrijden en 
per wedstrijd kan men twee keer 
starten. De vier beste proeven 
tellen uiteindelijk mee voor de 
jaarlijkse Kruidbergcup. 
Het was een heerlijke zonnige 
dag met een perfekte tempera-
tuur om te rijden, maar ook om 
te kijken en de toeschouwers 
waren dan ook volop aanwezig. 
Na de proeven werden de paar-
den uitgestapt en konden lekker 
terug in de wei om verder van de 
zon te genieten.
De uitslag is als volgt: In de ru-
briek F3a, F4a en B5 ging de 
eerste prijs naar Daphne Brink 
op Ray, tweede werd Renske 
Draeck op Magic en derde Mi-

rella de Bondt op Lola. De ru-
briek F4b en B6 werd gewonnen 
door Anja vogel op Radymaire, 
tweede werd Renske op Magic 
en derde Mirella op Lola. 
In de rubriek L1-9 en L2-13 werd 
Kiki Koene eerste op Tornado, 
Dorottya Lengyel werd tweede 
op Apollo en Kiki Koene werd 
derde op Macho, het paard van 
moeder Marieke.
In de rubriek L1-10 en L2-14 
werd Kiki wederom eerste op 
Tornado, Dorottya tweede op 
Apollo en Kiki derde op Macho. 
Op dit moment is de tussen-
stand: Kiki met haar pony Torna-
do op de hoogste plaats met 194 
punten, Daphne, Renske en An-
ja op de tweede plaats met 193 
punten en Dorottya op de derde 
plaats met 191 punten.

IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
8 mei was de laatste klaverjas-
avond van het seizoen.
Deze keer waren er elf tafels be-
zet. De Diégo’s zorgde op voor-
treffelijke wijze voor de muziek. 
Er was een grote loterij met als 
hoofdprijs een gevulde porte-
monnee er werden twee rondjes 
geklaverjast en daarna brak het 
feest los.

De voorzitter van Stormvogels de 
heer Nico Stoker reikte de prijzen 
over het seizoen uit, op de eerste 
plaats de heer G. Rommers de 
tweede prijs ging naar de heer 
W. Leijen  en de derde prijs ging 
naar de heer W. Mantje.
De marsen prijs ging naar drie 
dames, te weten: mevrouw J. 
Kalkman, mevrouw J. Kossen en 
mevrouw W. Retz.

Klaverjassen Stormvogels
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gang 8,-. 23.00-04.00 uur Dikke 
Dubstep en Dub Infusions invi-
te Rwina Records Taz Buckfaster. 
Toegang vanaf 18 jaar. Café: Ba-
gus en DJ Tabé. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 24 mei

Kennemer Fiets Toertocht. 
Vertrek 09.00 uur vanaf Villa 
Westend, Westlaan 41 in Velser-
broek.
Pim Mulier Run2Dayloop. 
Start 11.00 uur vanaf ateletiek-
vereniging Suomi, sportpark 
Groeneveen in Santpoort-Noord.
Sport en Spel bij de Kuba Mos-
kee. Vanaf 13.00 uur.
Vriendentoernooi bij Rugby 
Club The Smugglers in Velser-
broek. Aanvang 13.00 uur.
Bluestrain FM in het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
Aanvang 17.00 uur.
Trio Acousique in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Café: The Shit. 
17.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 25 mei

Dinsdag 26 mei
 

Debat over Europa met PvdA-
lijsttrekker Thijs Berman, 20.00 
uur Maritieme Academie, Ka-
naalstraat 7 IJmuiden. Aanmel-
den niet nodig.

Woensdag 27 mei

Straatspeeldag in de Abelen-
straat in IJmuiden. Van 14.00 tot 
17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ja-
vier Guzman. Voorstelling is in-
middels uitverkocht.
Daniël Lohues sluit het theater-
seizoen Thalia Theater af. Aan-
vang 20.30 uur. Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dames Voor Na Vieren 
met ‘Binnenstebuiten’ cd-tour 
(try-out). Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 28 mei

Openbare repetitie bij COV 
IJmuiden in gebouw de Rank, 
Koningin Wilhelminakade 265 in 
IJmuiden. 20.00 tot 22.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Co-
medy-thriller ‘De Spooktrein’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Buddha Col-
lasped out of Shame’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: LOS! met DJ Paullie & Co 
ft. Meester Moeilijk. 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Gratis met studentenkaart. Café: 
Left. Aanvang 21.30 uur.

Wat is
er te 
doen

Donderdag 21 mei
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Finalistentour 
Leids Cabaret Festival 2009. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Celluloid Fever: The Freak 
ft. T-99. 21.00 uur. Toegang 
12,50. Kleine zaal: LOS! met DJ 
Paullie en Co. 24.00-04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Gratis 
voor studenten. Café: Love Boat. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 22 mei

Stadsschouwburg Velsen: 
Het Groot Niet Te Vermijden 
met hitshow ‘Take Ten’. Aanvang 
20.15 uur.
Marijke Groenendaal, Joost 
van Tongeren en Jacob En-
gel in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.15 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Finalistentour Leids 
Cabaret Festival 2009. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: The Partysquad en 
Th Fringe. 22.00-02.00 uur. Toe-
gang 15,- vanaf 16 jaar. Kleine 
zaal: Stereo. 20.30 uur. Toegang 
9,-. Café: Narrominded presen-
teert Souvaris. 20.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 23 mei

Bazaar in de Stadskerk, Gij-
enveltplantsoen IJmuiden. Van 
10.00 tot 13.30 uur.
Marsorkest makt een korte 
rondgang bij de zaak van Aris 
Schutte in Santpoort-Noord. 
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of St. 
Bavokerk in Haarlem. Van 13.15 
tot 13.45 uur instrumentaal ge-
zelschap Dulciana.
Smartlappenfestival op het 
Vestingplein, bij het Polderhuis 
in Velserbroek. Aanvang 20.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Stuurbaard Bakke-
baard. Support: Dishking. Aan-
vang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Beef. 21.00 uur. Toegang 
12,-. 23.00-04.00 uur Super-
stijl. Toegang 12,- vanaf 18 jaar. 
Kleine zaal: Waylon en Ralp de 
Jongh. 20.30 uur. Toe

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Creatieve markt op zaterdag 23 mei. Van 10.00 tot 15.00 uur. Via 
het buurthuis kunt u een kraam huren. Afsluitingsavond met 
smarlappenkoor de Tweede Stem. Woensdag 27 mei. Aanvang 
20.00 uur. Rommelmarkt zondag 14 juni. Kramen zijn telefonish te 
reserveren voor 3 euro.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail info@bcdedwarsligger.nl.
Budo-selfdefence (zelfverdediging) voor jongeren van 13 t/m 17 
jaar bij tiener- en jongerenwerk Branding op woensdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur. Kosten 20 euro voor 10 lessen. Opgeven bij de 
Dwarsligger.
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Mishandeling 
en beroving
Santpoort-Zuid - Een 18-ja-
rige jongen Velsen is zondag-
avond rond 23.00 uur door twee 
mannen mishandeld en be-
roofd van zijn scooter. De jongen 
werd op de Brederodeweg door 
twee mannen in een opvallen-
de rode Amerikaanse sportwa-
gen klemgereden. Hij kreeg een 
paar schoppen en wist weg te 
vluchten. Toen hij even later te-
rug kwam waren de mannen én 
zijn scooter weg. De politie stelt 
een onderzoek en vraagt getui-
gen of mensen die weten en wie 
de verdachten zijn, contact op te 
nemen via 0900-8844.

Te jonge
bromfietsers
IJmuiden - Zondag rond 14.30 
uur zag de politie twee jon-
gens zonder helm op een brom-
fiets rijden in de Ampèrestraat. 
De bestuurder van de bromfiets 
bleek een 14-jarige IJmuidenaar 
met als passagier een 13-jarige 
plaatsgenoot. De jongens had-
den de bromfiets zonder toe-
stemming van de ouders meege-
nomen om in de duinen te gaan 
crossen. De politie informeer-
de de ouders die de jongens -in 
bezit van een bekeuring- vanuit 
het politiebureau weer mee naar 
huis namen.

Huiselijk
geweld
Velserbroek - Maandag om-
streeks 17.45 uur heeft de poli-
tie een 67-jarige man aangehou-
den omdat hij ervan verdacht 
wordt zijn vrouw te hebben mis-
handeld door haar de keel dicht 
te knijpen. Het stel had al enige 
tijd problemen met elkaar, wat in 
geweld escaleerde. De man is in 
verzekering gesteld en krijgt een 
proces-verbaal.

Duif bleef
ongedeerd
Haarlem - Een gezin uit Vel-
serbroek is zondagmiddag licht 
gewond geraakt bij een aanrij-
ding op de Vondelweg in Haar-
lem. Een automobiliste uit Haar-
lem remde rond 17.20 uur voor 
de overstekende duif. Een man 
uit Velserbroek die achter haar 
reed kon op tijd remmen maar 
de Haarlemmer die daar ach-
ter reed niet. Die reed achter op 
de auto van het gezin uit Velser-
broek waardoor vader, moeder 
en twee kinderen met lichte ver-
wondingen naar een ziekenhuis 
moesten worden gebracht. Na 
onderzoek konden ze weer naar 
huis. De duif bleef ongedeerd.
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‘s Avonds sfeervol 
genieten in de tuin
Santpoort-Noord – Het begint 
te schemeren en het is warm. 
Lekker genieten van het buiten-
leven in de tuin. Wie dan geen 
zin heeft om met hout te gaan 
slepen om de vuurkorf te stoken, 
kan ook kiezen voor het licht van 
een waxinelichtje. 
Dat zorgt ook voor sfeer, omdat 
het een warm licht geeft. Maar 
het heeft wel als nadeel, dat de 
wind het laat uitwaaien. Ook kan 
het gaan walmen. De oplossing 
daarvoor is een lantaarn. Groen-
Rijk biedt nu lantaarns aan in 
een moderne uitvoering, maar 
gebaseerd op een klassiek mo-
del. Een uitneembare glazen 
houder waarin het waxinelicht-

je even boven de bodem brandt, 
zorgt voor een betere lichtsprei-
ding. Deze gezellige lantaarns 
hebben een handig draagheng-
sel en ze zijn er in wit en donker-
grijs. Ze passen bij iedere huis-
stijl, ze kunnen overal staan en 
zijn dankzij het hengsel makke-
lijk mee te nemen. De doorsnee 
is 24 centimeter, de hoogte 30 
centimeter en ze zijn compact, 
mooi en handig. Let bij de aan-
schaf van waxinelichtjes op de 
brandduur, daarin zijn grote ver-
schillen. 
De meest handige en veilige ma-
nier om waxinelichtjes aan te 
steken is met een gasaansteker 
met lange aansteekbuis.

In Memoriam
Henk Brederveld
Al in 1959 speelde hij toneel bij 
Advendo. Die toneelvereniging 
bleef hij vele jaren trouw en hij 
speelde daar de mooiste rollen. 
In 2000 begon hij bij het revue-
gezelschap VAT ’71. Daar voelde 
hij zich als een 
vis in het water. 
Als spreekstal-
meester was hij 
de rode draad 
van de voor-
stelling en hij 
was onnavolg-
baar in zijn con-
ferences. Met 
een mimiek 
die deed den-
ken aan Tommy 
Cooper en John 
Cleese wist hij 
het publiek keer 
op keer aan het 
lachen te krij-
gen.
 Henk schreef 
zijn eigen tek-
sten, maar soms improviseer-
de hij er ook op los. Hij laat een 
grote leegte achter bij de ver-
eniging. Hij was ook enorm 
maatschappelijk betrokken en 

stond altijd voor iedereen klaar. 
Hij was al jaren vrijwilliger bij 
het Zee- en Havenmuseum.
Vorige week ging hij naar de 
huisarts en daar werd hij niet 
goed. Per ambulance werd Henk 

naar het zie-
kenhuis ge-
bracht. Daar 
was het onder-
zoek nog in volle 
gang, toen hij in 
de vroege mor-
gen van zondag 
17 mei plotseling 
overleed. 
Op 30 mei zou 
hij 75 jaar ge-
worden zijn. Het 
heeft helaas 
niet zo mogen 
zijn. Een schra-
le troost: Henk 
heeft uit zijn le-
ven gehaald wat 
er in zat. Hij was 
een levensge-

nieter pur sang. Zijn markan-
te verschijning en zijn inne-
mende persoonlijkheid zullen 
door velen gemist worden. (Car-
la Zwart)  
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Skipwebmedia Rugby 
Vriendentoernooi
Velserbroek - Zondag 24 mei 
organiseert Rugby Club The 
Smugglers voor de twaalfde keer 
het vriendentoernooi. Dit jaarlijks 
terugkerende evenement zal nog 
feestelijker worden dan andere 
jaren. Maarliefst tien teams heb-
ben zich ingeschreven om kennis 
te maken met rugby. Ieder team 
bestaat uit zeven spelers, waar-
van er vijf beginner zijn die aan-
gevuld worden met twee ervaren 
spelers van The Smugglers. Dat 
rugby niet alleen voor grote zwa-
re kerels is, bewijst de inschrij-
ving van minimaal drie vrou-
wenteams. Iedere speler krijgt t-
shirts van Skipwebmedia.
Rugby is geen rugby, zonder der-
de helft. Na afloop van de wed-
strijden, zullen de bekers wor-
den uitgereikt en de barbecue 
worden ontstoken. Voor slechts 
7,50 euro is er een barbecuepak-
ket te koop en dan krijg je het 
stokbrood en de salades er gra-
tis bij. Mocht het regenen, waar 
The Smugglers niet van uit gaan, 
dan wordt het terras overdekt.
Voor de kinderen worden er ook 

activiteiten georganiseerd. Zo 
kunnen zij waarschijnlijk brood-
jes bakken boven een vuur-
tje. Als afsluiting van het jeugd-
seizoen  is er voor de trainende 
jeugd van rugby club The Smug-
glers een ochtendprogramma 
dat duurt van 11.00 tot 1.230 uur. 
De ouders zijn ’s middags na-
tuurlijk van harte welkom om zelf 
een balletje mee te spelen.
Ondanks het feit dat er reeds 
tien teams zijn ingeschreven is 
er nog voldoende plek voor men-
sen die mee willen doen, dit kan 
met een team (vijf personen) of 
individueel. 
Inschrijfkosten kennen zij niet, 
wel onbetaalbare gezelligheid, 
mede dankzij de sponsor Skip-
webedia.nl.
Het vriendentoernooi wordt ge-
houden op het speelveld van 
Rugby Club The Smugglers te 
Velserbroek. Aanvang van de 
middag is 13.00 uur. Voor meer 
informatie: Ryan Bros, telefoon 
06-41171951 of Ronald Koolen, 
telefoon 06-13399932. Zie ook 
www.thesmugglers.nl.

Zeskamp groot succes
IJmuiden - Woensdag 6 mei 
is er door de voetbalvereniging 
Stormvogels een zeskamp ge-
organiseerd voor de D, E en F-
jeugd. Dat dit zeer geslaagd  
was bleek wel uit het feit dat cir-
ca 55 jeugdleden totaal uit hun 
dak gingen bij de spelletjes. On-
danks dat de zon het af liet we-
ten waren er heel wat bezwete 
gezichtjes te zien op het hoofd-
veld van de vereniging. Initiator 
Alex Beck heeft er alles aan ge-
daan om een zo gevarieerd mo-
genlijk veld uit te zetten waarin 
zo’n beetje alle elementen in za-
ten om te zorgen dat de kinde-
ren vermoeid maar heel voldaan 
op het einde van de middag lek-
ker met zn allen een patatje 
met een frisdrank konden nutti-
gen. Vervolgens was er aanslui-
tend de prijsuitreiking. De kinde-

ren die bij de eerste drie teams 
geëindigd waren, kregen allen 
een beker en verder alle kinde-
ren een mooie medaille die werd 
aangeboden door Jef en Miran-
da Folkert van de gelijknamige 
copyservice IJmuiden. Stormvo-
gels heeft sinds enkele maanden 
een nevenactiviteiten commissie 
in het leven geroepen om meer 
van dit soort leuke en gezellige 
activiteiten te organiseren, zowel 
voor de jeugd als ook de volwas-
senen. 
Hun grootste taak tot nu toe zal 
het organiseren zijn van een su-
per feestavond voor  alle vrij-
willigers van de vereniging die 
hun word aangeboden door het 
hoofdbestuur. De slogan van de 
NAC zal zijn: ‘Stormvogels doet 
meer als u denkt, doet u meer als 
Stormvogels denkt?’ 

Handboogschiet-
vereniging VZOS
Velserbroek - De spannendste 
wedstrijd van het jaar. Zo zien al-
le leden van handboogschietver-
eniging VZOS de jaarlijkse ko-
ningwedstrijd. 
Bij deze wedstrijd wordt de 
hoogste heer koning, de hoogte 
dame koningin, de hoogste juni-
or prins/prinses en de hoogste 
aspirant page. De wedstrijd gaat 
over twee series van 30 pijlen op 
18 meter. Zondag 3 mei was het 
weer zover. 
Na de eerste serie ging bij de he-
ren Johan Verberk met 279 pun-
ten aan kop gevolgd door Alex 
Paap met 276 punten. Bij de da-
mes stond Josien van der Vlis 
met 261 punten vier punten voor 
op Debbie Paap. Barry van Mou-
rik had bij de junioren een voor-
sprong van elf punten op Job 
Ouddeken. Nick Roos stond bij 
de aspiranten gelijk 65 punten 
voor op Job Brent Zwart.
De laatste pijl van de tweede se-

rie miste Johan Verberk waardoor 
hij zijn eerste plaats verloor aan 
Alex Paap. Debbie Paap bleek 
te sterke partij voor Josien van 
der Vlis en werd voor het twee-
de jaar op rij koningin. Volgend 
jaar een spannend jaar voor de 
dames want bij het derde jaar op 
rij wordt zij keizerin. Bij de jeugd 
werd Barry van Mourik met een 
grote voorsprong prins. Hij werd 
dit voor het derde jaar op rij 
waardoor hij zichzelf kroonprins 
mag noemen. eerste page bij de 
aspiranten werd Nick Roos. 
Eerste ridder Ron Heilig, tweede 
ridder Johan Verberk, derde rid-
der Frank Schweitzer, vierde rid-
der Arie Schuurhuis, vijfde rid-
der Jeffrey Ober, zesde ridder 
Lex Wubbolts. Eerste jonkvrou-
we Josien van der Vlis, tweede 
jonkvrouwe Tineke Paap, der-
dee jonkvrouwe Charlotte Visch. 
Schildknaap Job Ouddeken. 
tweede Page Brent Zwart. 

Strawberries H1
sluit seizoen goed af 
Driehuis - Het eerste herenelf-
tal van hockeyclub Strawber-
ries heeft het seizoen afgelo-
pen zondag afgesloten met een 
6-1 overwinning op Voorhout. 
Door deze laatste overwinning 
is Strawberries geëindigd op de 
vierde plaats. De doelstelling 
voor dit seizoen was het behalen 
van de top vijf. Trainer/coach Erik 
van Hofwegen heeft daar in zijn 
eerste jaar dus aan voldaan met 
zijn jonge team. 
Zoals zo vaak dit seizoen speel-
de Strawberries een wisselval-
lige wedstrijd. Voorhout nam 
zelfs, ondanks de hoge druk tac-
tiek van Strawberries, een voor-
sprong in het duel. ‘De Aardbei-
en’ herpakten zich echter goed 
en kwamen voor rust nog op 
een 2-1 voorsprong. Het tweede 
doelpunt was een perfect uitge-
voerde strafcornervariant. In de 
tweede helft stelde de bezoeken-
de ploeg orde op zaken en liep 
het uit naar 6-1. Enkele snelle en 
goede aanvallen gingen aan de 
doelpunten vooraf. De score had 
nog hoger kunnen zijn, maar en-
kele grote kansen werd niet be-
nut door onder andere debutant 
Joris Klein. Hij keerde voor even 
terug uit Singapore, waar hij nu 
een paar jaar woont.
Volgend seizoen keert hij defini-

tief terug in Nederland en gaat 
hij, net als in de jeugd, spelen 
voor Strawberries.
Door de afwezigheid van topsco-
rer Mick Koers was het belang-
rijk wie er scoorden tegen Voor-
hout. De doelpuntenmakers in 
de laatste wedstrijd zijn uitein-
delijk Sander Joustra, Sebasti-
aan Wermenbol, Bart van Hof-
wegen, Bas van Faassen, Daan 
van Poorten en Finn van Leeu-
wen geworden. De drie laatst-
genoemden eindigden opvallend 
genoeg allemaal op een doel-
puntenaantal van negen en wer-
den daarmee gedeeld tweede in 
de topscorerslijst. Bij terugkomst 
in het clubhuis van Strawberries 
volgde een gezellige borrel met 
ouders ter afsluiting van het sei-
zoen. Erik van Hofwegen ontving 
van aanvoerder Niels Corver een 
presentje namens het team. De 
prijs voor meest waardevolle 
speler van het seizoen ging naar 
keeper Wouter Rempt. Topscorer 
Mick Koers ontving dankzij zijn 
zeventien doelpunten de nieu-
we wisselbeker voor de topsco-
rer, de Gouden Duim. 
Tot aan augustus volgt een zo-
merstop. In deze krant volgt rond 
die tijd nieuws over de voorbe-
reiding op het nieuwe seizoen. 
(Finn van Leeuwen)

Tender
naar finale
IJmuiden - Vrijdag 12 juni gaat 
het Tendercollege met twee 
teams naar de landelijke finale 4 
tegen 4 in Utrecht. Voor het meis-
jesteam was dat niet echt moei-
lijk aangezien er slechts 24 aan-
meldingen waren. De organisa-
tie besloot daarom om alle meis-
jesteams rechtstreeks in de fina-
le te plaatsen. Het jongenstoer-
nooi daarentegen kent veel meer 
inschrijvingen en daardoor zijn 
er veel meer voorrondes nodig 
om tot de uiteindelijke finalisten 
te komen. Tender onderbouw en 
Tender bovenbouw moesten zich 
zien te plaatsen via de voorron-
de in Zuidoostbeemster. De on-
derbouwleerlingen deden het 
meer dan prima door eerste in 
hun poule te eindigen. Via over-
winningen op Hoofddorp (8-2 
en 4-0), Alkmaar (5-2 en 16-1) 
en twee maal een gelijkspel te-
gen de Schakel uit Haarlem werd 
dit resultaat bereikt. In de kruis-
finale was de Brug uit Kromme-
nie kansloos met 4-0. De fina-
le werd een eenzijdige partij en 
nu werd de Schakel overtuigend 
met 5-2 aan de zegekar gebon-
den. Door dit resultaat was de 
plaatsing voor Utrecht een feit 
met allemaal spelers die voor de 
eerste keer 4 tegen 4 speelden. 
Een groot compliment voor Virgil 
en Nabil uit 1b, Danny en Pascal 
uit 2b en Sjaak uit 2d. De boven-
bouw deed het beduidend min-
der. Na een prima eerste wed-
strijd tegen Hoofddorp(10-0) 
volgde al een moeizamere par-
tij tegen Hoorn (2-0). Daarna 
kwam de altijd lastige strijd te-
gen de Schakel. Deze wedstrijd 
werd verdiend met 3-1 verloren. 
Daardoor was de laatste wed-
strijd bepalend voor plaatsing 
voor de kruisfinale. Helaas lever-
de dit een nederlaag op. Volgens 
velen was een scheidsrechterlij-
ke dwaling hier mede debet aan. 
Dus op 12 juni mag de onder-
bouw op herhaling in Utrecht. 
Vorig jaar werd daar de derde 
plaats bereikt en gaan de meis-
jes voor het eerst op het lande-
lijke platform acteren. We wen-
sen beide teams veel succes en 
vooral veel plezier.

Jeugdtriatlon
IJmuiden - Op donderdag 28 
mei organiseert Zwembad De 
Heerenduinen van 10.00 tot 
12.00 uur, onder leiding van 
Nienke Blom en Bram Augus-
tin, (Stagiaires CIOS), een jeugd 
triatlon voor de groepen 6 uit de 
gemeente Velsen. 230 Enthousi-
aste basisschoolscholieren strij-
den met hun klas en/of individu-
eel om het eremetaal. Uiteinde-
lijk komen de snelste drie jon-
gens en meisjes op het podi-
um te staan. Ook valt de snel-
ste school in de prijzen. Dit is 
het eerste jaar dat Zwembad De 
Heerenduinen deze triatlon or-
ganiseert, maar het is de bedoe-
ling dat dit evenement jaarlijks 
terug gaat keren op de school-
sportagenda. 
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Ben jij de leukste Pippi?
Velsen - Of het nu in Villa Ka-
kelbont, het Taka-Tuka-eiland 
of Stadsschouwburg Velsen 
is, overal waar Pippi Langkous 
komt gebeuren spannende, vro-
lijke avonturen. Op vrijdag 5 ju-
ni (19.00 uur) en zaterdag 6 ju-
ni  (13.00 en 16.00 uur) komt Pip-
pi met haar vrienden Tommy en 
Annika de IJmuidense schouw-
burg op stelten zetten. Omdat er 
in iedereen wel een Pippi schuilt, 
gaat De Jutter/De Hofgeest met 
de schouwburg op zoek naar ‘de 
leukste Pippi van de IJmond’.
Pippilotta Victualia Rolgordijnia 
Kruizemuntina Tafelkledia Lang-
kous, kortweg Pippi, is terug in 
het theater! Na het overweldigen-
de succes van de musical ‘Pippi 
Langkous’ – vijf Musical Awards 
en vier Vlaamse musicalprijzen – 
schittert het meisje met de oran-
je vlechtjes opnieuw in haar ei-
gen musical ‘Pippi zet de boel op 
stelten’. Wie na de eerste Pippi-
musical denkt dat het niet gek-
ker kan, heeft het mis. Bij Pippi 
kan het altíjd gekker. Samen met 
de buurkinderen Tommy en An-
nika struikelt ze met haar grote 
schoenen van het ene avontuur 
in het andere. Vervelende boef-

jes worden voortvarend over het 
toneel geslingerd. En als vader 
Efraïm Langkous in een droom 
aan haar verschijnt en haar uit-
nodigt naar Taka-Tukaland te ko-
men, is dat het begin van een 
nieuw grandioos avontuur. 
Iedereen die vindt dat zij/hij op 
Pippi Langkous lijkt (al dan niet 
verkleed!), mag strijden om de 
titel ‘de leukste Pippi van de 
IJmond’. Geen verkleedkleren bij 
de hand? Surf snel naar www.
stadsschouwburgvelsen.nl en 
download echte Pippi-vlechten 
(of voor de jongens een stoe-
re piratenmuts). Stuur de mooi-
ste Pippi-foto vóór vrijdag 29 mei 
aanstaande naar actie@stads-
schouwburgvelsen.nl. De leuk-
ste, meest originele inzender 
ontvangt vier vrijkaarten voor 
‘Pippi zet de boel op stelten’ op 
zaterdag 6 juni (13.00 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen. Als 
troostprijs geeft de schouwburg 
één cd van Pippi weg. Prijs: 23,75 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Kinderen tot en met 
12 jaar 20,75 euro. Informatie en 
reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. 

Geslaagde vierdaagse 
Brederode Dalton
Santpoort-Zuid - De afgelopen 
week hebben de kinderen van 
de Brederode Daltonschool uit 
Santpoort-Zuid de Avondvier-
daagse gelopen. 
Ruim honderdzeventig kinde-
ren liepen op vier avonden ver-
schillende routes in de omgeving 
van Santpoort-Zuid. De laatste 

avond werden de lopers getrak-
teerd op een grote hoeveelheid 
regen, maar dat mocht de pret 
niet drukken. 
Onder de muziekale klanken van 
een dweilorkest werden de kin-
deren met luid applaus van ou-
ders en bekenden binnenge-
haald.

Rockopera Tommy op 
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - De Noord-Hol-
landse rockband Shinbone 
brengt op vrijdagavond 12 ju-
ni de Engelstalige versie van 
rockopera Tommy ten gehore 
in een intieme setting op Land-
goed Beeckestijn. Veertig jaar 
geleden verscheen de rockope-
ra Tommy van The Who. Het al-
bum, met bekende nummers 
als Pinball Wizard en See Me 
Feel Me/Listening to you, groei-
de uit tot een klassieker. Recent 
toerde de Haagse popband Di-
rect langs de theaters met een 
Nederlandstalige versie. Voor 
de verstokte Who-fans was dat 
even slikken. Shinbone daaren-
tegen neemt de luisteraars mee 
terug naar de hoogtijdagen van 
de legendarische rockband The 

Who door Tommy te brengen zo-
als The Who dit deed tijdens hun 
weergaloze live optredens op de 
verschillende grote festivals van 
eind jaren 60 en begin jaren 70. 
Pure authentieke rockmuziek 
gebracht door de vier Shinbo-
ne muzikanten, die dit jaar onder 
andere de landelijke halve finale 
in Paradiso van de Clash of the 
Coverbands wisten te bereiken. 
De rockopera Tommy wordt op 
vrijdag 12 juni uitgevoerd in een
overdekte locatie op Landgoed 
Beeckestijn in Velsen. Aanvang 
19.00 uur. Kaarten kosten 6 eu-
ro in de voorverkoop en 8 euro 
aan de kassa. De voorverkoop 
gaat volledig online via www.
beeckestijnpop.nl en www.shin-
bone.nl.

AWV Eigen Haard 
genomineerd
IJmuiden - Woningcorporatie 
AWV Eigen Haard was één van 
de vijf genomineerde woningcor-
poraties voor een KWH-award in 
de categorie tot 1800 woningen. 
De KWH-awards werden op don-
derdag 14 mei tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in Ridderkerk 
uitgereikt. KWH, een kwaliteits-
centrum dat corporaties onder-
steunt bij het verbeteren van de 
kwaliteit van de dienstverlening, 
maakt dan de winnaars van de 
KWH- Prestatie-Index 2008 be-
kend. Duidelijk wordt dan wel-
ke van de 142 deelnemende cor-
poraties in 2008 het best ge-
presteerd heeft met haar kwali-
teit van dienstverlening. 
In de KWH- Prestatie-Index staan 
onder andere de prestaties van 
corporaties op het gebied van de 
kwaliteit van dienstverlening en 
bewonersparticipatie.
AWV Eigen Haard is sinds 2005 
in het bezit van het keurmerk 
KWH-Huurlabel. Het label meet 
de tevredenheid van de klant 
vanaf het moment dat een wo-
ningzoekende binnenkomt en 

huurder wordt tot en met het 
moment dat deze weer vertrekt 
en nagenoeg alles wat de corpo-
ratie in die tussentijd aan dienst-
verlening biedt. De resultaten 
van deze metingen helpen de 
corporatie om de dienstverlening 
gericht te verbeteren. De huur-
der is daarbij uitgangspunt; hoe 
ziet de organisatie er uit door de 
ogen van de klant?  Een huur-
der die huurt van de woningcor-
poratie met een KWH-Huurlabel 
weet dat hij van een kwaliteits-
corporatie huurt. Jaarlijks terug-
kerende metingen bij de corpo-
ratie door KWH zorgen er voor 
dat de kwaliteit van de dienst-
verlening op peil blijft. Door pe-
riodieke metingen ontstaat een 
continu verbeterproces. Het la-
bel moet dan ook elk jaar op-
nieuw worden verdiend. Het be-
halen van het KWH-Huurlabel 
betekent dat de corporatie aan 
ruim 170 kwaliteitsnormen vol-
doet. Een woningcorporatie met 
het KWH-huurlabel is te herken-
nen aan het keurmerk voor zor-
geloos huren.

‘t Mosterdzaadje
Tweestemmige liefde 
en Trio Acoustique
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
22 mei om 20.15 uur gaan in ’t 
Mosterdzaadje optreden de so-
praan Marijke Groenendaal, de 
bariton Joost van Tongeren en 
de pianist Jacob Engel. 
Een prachtige combinatie van 
stem en passie. Een heerlijk ro-
mantisch programma met twee 
prachtige triostukken in de bij-
zondere combinatie van piano, 
fagot en klarinet zijn op zondag 
24 mei om 15.00 uur te beluiste-
ren in ’t Mosterdzaadje.

Te gast zijn de broers Uzi en Ra-
ni Heymann ( piano en klari-
net ) en de fagottiste  Anette 
Champness. Zij noemen zich Trio 
Acoustique en voeren uit werk 
van Schaffrath, Kreuzer, Schu-
mann en Glinka.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Inschrijving
4-daagse 
Velsen-Noord - Vanaf maan-
dag 18 mei kan men zich weer 
inschrijven voor de avondvier-
daagse in Velsen-Noord, die dit 
jaar gehouden wordt van maan-
dag 8 juni tot en met donderdag 
10 juni. De afstanden die gelo-
pen worden zijn de 5 en de 10 
kilometer. Inschrijven vanaf ge-
noemde maandag 18 mei tot en 
met maandag 8 juni kan iedere 
werkdag van 9.00 uur tot 17.30 
uur bij de receptie van buurtcen-
trum De Mel, Wijkermeerweg 1 
in Velsen-Noord. De inschrijving 
kost 3,50 euro per persoon. In-
formatie: Marcel Borst, telefoon 
0251-210050 of marcelborst@
demel.nl.

Velsen 
Centraal op 
Seaport TV
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. Op vrij-
dag 21 mei starten afwisselend 
twee programma’s, die de ge-
hele week iedere dag uitgezon-
den worden. Komende week 
zijn de fractievoorzitters van de 
PvdA, Democraten 66 Velsen en 
Groen Links van de gemeente-
raad van Velsen de studiogasten. 
In het andere programma inter-
viewt eindredacteur Jac. Zuur-
bier de burgemeester van Vel-
sen, Mr. Peter Cammaert. de da-
gelijkse uitzendingen om 17.00 
en 21.00 uur. Kijkers kunnen de-
ze uitzendingen van Velsen Cen-
traal zien via het analoge Ziggo-
kanaal  (12++), het digitale ka-
naal 951 en via de internetsite 
van Seaport TV. Op de teletekst-
pagina’s 331 en 332 van Seaport 
TV staan deze TV- programma’s 
vermeld.

Na-inschrijving 
vierdaagse
IJmuiden - Zondag 24 mei be-
gint de na-inschrijving voor de 
avondvierdaagse in IJmuiden, 
die gelopen zal worden van 8 tot 
11 juni. Het inschrijfgeld is dan 
voor alle wandelaars 4,50 eu-
ro. Opgeven kan nog steeds bij 
mevrouw Boot, telefoon 0255-
510085, mevrouw Koster, tele-
foon 0255–530640 of De Veilige 
Haven, Heerenduinweg IJmui-
den tijdens openings uren. Voor 
Santpoort en omstreken: me-
vrouwVis, telefoon 023–5378563.

Bazaar in
de Stadskerk
IJmuiden - Op zaterdag 23 mei 
wordt er in de Stadskerk IJmui-
den aan het Gijzenveltplantsoen 
32 hoek Dolfijnstraat van 10.00 
tot 13.30 uur, een bazaar gehou-
den. Er zijn weer leuke spulle-
tjes te koop. Iedereen is van har-
te welkom.
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DCIJ-nieuws
IJmuiden - Met nog één ron-
de te gaan lijkt de beslissing in 
de onderlinge competitie van de 
damclub IJmuiden te zijn geval-
len. Casper Remeijer won van 
Conall Sleutel terwijl zijn be-
langrijkste concurrente, Jacqeli-
ne Schouten, met een nederlaag 
werd geconfronteerd. Lange tijd 
zag het er in de partij van Re-
meijer tegen Conall Sleutel naar 
uit dat de leider in de competitie 
met een remise genoegen moest 
nemen. Na een scherpe partijop-
zet was het Remeijer die welis-
waar het beste van het spel ver-
kreeg maar van een klinkklare 
winst was lange tijd geen spra-
ke. Naar gelang de strijd vor-
derde verdwenen de winstkan-
sen. Eerst in het vierde speel-
uur maakte Sleutel een fout en 
slaagde Remeijer er alsnog in 
twee punten binnen te slepen. 
Feroz Amirkhan was niet bereid 
om ook maar een duimbreed 
toe te geven aan het agressie-
ve spel van Jacqeline Schouten. 
Met het verstrijken van de tijd 
kreeg Schouten het steeds moei-
lijker om nog een goede positie 
te bereiken. Met de moeilijkhe-
den kwamen ook de fouten en 
die werden Schouten fataal. Een 
fraaie winst voor Amirkhan was 
het resultaat. Jan Maarten Koorn 
moest lijdelijk toezien hoe Martin 
van Dijk met een fraaie combi-
natie zijn stand vernietigde. Paul 
Smit trof een niet bijster gemo-
tiveerde Nicole Schouten tegen-
over zich. Al kort na de opening 
won Smit een schijf en even la-
ter trapte Schouten in een listige 
lokzet. Opgeven was daarna het 
enige wat nog resteerde. Cees 
Pippel is, zo moest Willem Winter 
ondervinden, nog altijd bijzonder 
bedreven in het eindspel. Na een 
gelijkopgaande strijd leek de re-
mise onafwendbaar. Maar een 
kleine misrekening werd Win-
ter fataal en met een elegan-
te wending kon Pippel de par-
tij in het eindspel beslissen. Leo 
Binkhorst kreeg maar geen vat 
op het spel van de jeugdige Stel-
la van Buuren en moest tevreden 
zijn met een deling van de pun-
ten. Jan Apeldoorn trad aan te-
gen een drietal jeugdspelers. Te-
gen een niet sterk spelende Da-
na van de Wiele ging het cres-
cendo maar tegen Berrie Bot-
telier en Rick Hartman liep het 
iets anders. Bottelier hield in 
een klassieke partij aanvankelijk 
goed stand. Rick Hartman won 
een schijf en omzeilde daarna al-
le klippen met verbazend gemak. 
Even leek het erop dat door het 
openzetten van een damcombi-
natie Apeldoorn nog een kans 
kreeg. Met een fraaie rondslag 
maakte Hartman de partij uit.       

Gordelcontrole
Santpoort-Noord - De politie 
heeft maandag tussen 19.00 en 
22.00 uur een gordelcontrole ge-
houden op de Vlietweg en con-
troleerde hierbij 184 voertuigen. 
Er werden vier bekeuringen uit-
geschreven voor het niet dragen 
van de autogordel.

Schoolvoetbalkampioen
Franciscus naar Uithoorn
IJmuiden - Woensdag 13 mei 
mochten de kampioenen van 
Franciscus 2 aantreden, op be-
kend terrein bij Velsen, voor de 
regiofinale. Er moesten twee 
wedstrijden worden gespeeld. 
De eerste tegen Gaandeweg uit 
Zwanenburg. Het was een span-
nende wedstrijd, die ze door 
een doelpunt van Donny met 
1-0 wonnen. De tweede wed-

strijd moesten ze tegen de Wil-
linkschool uit Bennebroek. Ze 
kwamen al gauw achter met 1-
0, maar door het goede werk 
van alle spelers, kon Dennis de 
1-1 maken. Door dit mooie re-
sultaat kunnen ze door naar de 
districtsfinale in Uithoorn. Suc-
ces Branco, Bret, Dominik, Den-
nis, Michael, Mats, Donny, Nikos 
en Donny.

Jeugdig VSV gaat ten 
onder tegen Westfriezen
Velserbroek - Vooraf zag het 
er niet al te gunstig uit voor de 
Velserbroekers. Voor deze wed-
strijd ontbraken er nu door aller-
lei oorzaken : schorsingen, bles-
sures en ziekte maar liefst twaalf 
basisspelers en hun beoogde 
vervangers. Zodoende leek het 
er op dat VSV met zijn onder 23 
team met drie dispensatiespe-
lers aan deze cruciale wedstrijd 
begon.
Het was daarom niet verwonder-
lijk dat de Westfriezen in de be-
ginfase de bovenliggende partij 
was. Al na tien minuten gaf de 
niet sterk fluitende Bleije de Ho-
rinezen een strafschop cadeau. 
Een correcte sliding van Jacob 
werd door hem als een penal-
ty beoordeeld. Gelukkig maakte 
Ebbeling zijn faam als penaltykil-
ler weer eens waar en wist hij de 
bal uit de hoek te tikken. 
Na twintig minuten kwam VSV 
wat beter in de wedstrijd en met 
name Robert Schippers was een 
voortdurende plaag voor zijn 
directe tegenstander. Helaas 
maakte juist in deze fase Daan 
de Koning een belangrijke in-
schattingsfout en wist zijn direc-
te tegenstander de 0-1 binnen 
te werken. VSV bleef de aan-
val zoeken maar verder dan een 
paar scrimmages voor het vijan-
delijke doel kwam men niet.
De rust leek de rood-witten goed 
gedaan te hebben want na de 

pauze werd vol overtuiging de 
aanval gezocht. Juist toen VSV 
zijn breekijzer Marco Plug in wil-
de brengen beging Schippers 
een stommiteit. Geïrriteerd door 
de voortdurende niet bestraf-
te aanslagen op zijn ledematen 
ging hij te hard een duel aan en 
na enig nadenken besloot de ar-
biter van dienst een rode kaart 
te geven. VSV bleef na deze te-
genslag met tien man de aanval 
zoeken. Maar al snel wist West-
friezen uit een counter de 0-2 te 
scoren. Nog wilde VSV niet op-
geven en een kwartier voor tijd 
wist Metgod uit een strafschop 
de 1-2 binnen te schieten.
Er werd aangezet voor een al-
les of niets offensief, en als zo 
vaak werd het niets. Vlak voor 
tijd strafte Westfriezen dit af en 
scoorde de allesbeslissende 1-3.
Teleurgesteld zocht VSV de 
kleedkamer op. Lichtpuntje , voor 
zover mogelijk, in deze wedstrijd 
was het optreden van de eerste-
jaars A junioren Wesley vd Linde 
en  Tom Picavet. Deze twee jon-
gens deden het zeker niet slecht 
en lieten weer eens zien dat de 
jeugd, ook in belangrijke wed-
strijden, zeker een kans krijgt in 
de Velserbroek.
 Het is nu zaak om de selectie zo 
veel mogelijk in tact te houden 
om zodoende volgend seizoen in 
de derde klasse weer een voor-
aanstaande rol te gaan spelen.  

Gezellige circusshow 
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
hield Hippisch Centrum Vel-
sen haar jaarlijkse manege-uit-
voering. Na weken van voorbe-
reiding onder leiding van Mar-
cel en Josefa Pielanen en hun 
medewerkers zagen de honder-

den toeschouwers vanaf 19.30 
uur een wervelende spectacu-
laire, geestige, adembenemen-
de en onvoorspelbare paarden-
show uitgevoerd door leerlingen 
en medewerkers van het Hip-
pisch Centrum Velsen. 

Schaaktalent Maurits 
van Rees naar NK
Velserbroek - Het schaaktalent 
Maurits van Rees, uit Velsen Zuid 
zal op 21, 22 en 23 mei deelne-
men aan het Nederlands Kampi-
oenschap schaken tot 12 jaar. Dit 
toernooi wordt gehouden in Rijs-
wijk. De organisatie is in handen 
van de Haagsche Schaakbond 
samen met de KNSB. 
De sterkste kinderen uit het hele 
land (52 jongens en 28 meisjes) 
hebben zich via regionale Kam-
pioenschappen geplaatst voor 
dit toernooi. Maurits van Rees 
werd eerst kampioen van Haar-
lem en werd vervolgens derde 
op het Noord Hollands kampi-
oenschap. Daarmee veroverde 
hij een uitnodiging voor het NK.  
Maurits is 11 jaar, zit in groep 7 
van de Jan Campert school en lid 
van schaakclub Santpoort. Mau-
rits van Rees volgen tijdens het 
toernooi kan via de toernooisi-

te www.haagseschaakbond.nl/
content/view/1309/1/. Zie ook 
www.schaakclubsantpoort.nl.

VVH zoekt enkele spelers
Velserbroek - VVH/Velserbroek 
zal volgend jaar met twee senio-
ren teams uitkomen op de zater-
dag en twee teams op de zon-
dag. Door de komst van een zon-
dag afdeling bij VVH/Velserbroek 
komt de zaterdag 1 afdeling en-
kele spelers te kort. De huidige 

selectie bestaat uit onvoldoen-
de mensen en daarom wordt er 
gezocht naar nieuwe enthousi-
aste spelers. Heb je interesse en 
denk je dat je het niveau van het 
zaterdag 1 team aankan, bel dan 
Piet van Leeuwen, telefoon 023-
5382027 of 06-29299445. 

Strawberries neemt 
afscheid van tijdperk
Driehuis - De laatste wedstrijd 
van Strawberries Dames 1 stond 
in het teken van het afscheid van 
vijf speelsters.
Linda Offerman nam na dertien 
seizoenen afscheid, Josien van 
Zomeren hockeyde precies tien 
seizoenen in de hoofdmacht, 
Lobke Vogt en Ellen Huijink ver-
tegenwoordigden Strawberries 
zeven seizoenen en Sanne Fuijk-
schot beëindigde haar carriè-
re bij de club uit Driehuis maar 

speelde daar slechts één sei-
zoen. Het vijftal kreeg enkele mi-
nuten voor tijd een applauswis-
sel met bloemen. De thuiswed-
strijd tegen USHC werd overi-
gens met 1-3 verloren. Het eni-
ge Strawberries-doelpunt werd 
gemaakt door Lesha Schellevis 
op assist van Lisa Post. Ook vol-
gend seizoen spelen de dames 
van Strawberries onder leiding 
van Simon de Hoog en Friso Hu-
zinga in de Tweede Klasse.
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Nieuwe voorstelling 
musicalvereniging ReAnO
Velserbroek - Dinsdag 9 juni zal 
de Velserbroekse musicalvereni-
ging ReAnO, in samenwerking 
met Dorpsvereniging Velser-
broek, haar jaarlijkse uitvoering 
ten tonele brengen. Bij voldoen-
de belangstelling gaat het om 
twee voorstellingen; om 16.30 en 
om 19.30 uur. Dit jaar is gekozen 
voor het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden.

Op 16 mei zal op het Vesting-
plein een manifestatie plaats 
vinden vanaf 12.00 uur waar ook 
ReAnO een voorproefje zal tonen 
van haar nieuwste musical ‘Waar 
blijft de tijd?’ waarbij men van 
de gelegenheid gebruik kan ma-
ken entreekaarten aan te schaf-
fen voor de voorstelling(en) van 
9 juni. 
Voor informatie: 023-5396344.

Samenwerking foto
Aris Schutte en Soli
Santpoort-Noord - Wat be-
gon als een uitdaging voor Aris 
Schutte, het op de gevoelige 
plaat vastleggen van een gro-
te groep muzikanten, groeide uit 
tot een mooie en langdurige sa-
menwerking.
Ongeveer 30 jaar geleden, ter 
gelegenheid van het 40-jarig be-
staan van foto Schutte, kwam 
Aris op het idee om Soli als 
kleurrijke decoratie bij Beeckes-
tijn neer te zetten. Hangend van-
uit een zolderkamer genomen, 
werd het een bijzonder mooie 
plaat. 
Voortaan maakte Aris om de 
vijf jaar een foto van Soli, op el-

ke denkbare plaats in Velsen. De 
fraaie resultaten hiervan han-
gen in het muziekcentrum aan 
de wand. De toevalligheid wil dat 
Duin & Kruidberg net als Soli dit 
jaar het eeuwfeest viert en graag 
als achtergronddecor wilde die-
nen voor de jubileumfoto.
Afgelopen maart heeft de foto-
sessie  plaatsgevonden, het re-
sultaat is te bewonderen in de 
etalage van de fotozaak. Zater-
dag 23 mei gaat het marsorkest 
tussen 10.00 en 12.00 uur een 
korte rondgang maken en zal bij 
de zaak van Schutte na het bren-
gen van een serenade de foto in 
ontvangst gaan nemen. 

Fietsdriedaagse
Santpoort-Noord – Ook dit jaar 
belooft Pinksteren weer heel 
gezellig te worden. Café Bart-
je houdt namelijk weer de Sant-
poortse Fietsdriedaagse met Ca-
fé Bartje als thuisbasis. 
Dat betekent drie dagen op 
de trappers met familie en/of 
vrienden om te genieten van de 
prachtige omgeving in de mooi-
ste periode van het jaar. Want 
buiten is alles weer fris groen. 
En dat kost geen hoofdbrekens 

met de verrassende fietstochten 
van Café Bartje. Een beetje con-
ditie is wel vereist, want 40 tot 45 
kilometer fietsen is niet voor ie-
dereen weggelegd. Maar met de 
gedachte aan het blonde biertje 
dat bij Café Bartje staat te wach-
ten op liefhebbers kom je ook 
een heel eind. 
Op zaterdag 30 mei, zondag 31 
mei en maandag 1 juni kun je 
vanaf 12.00 uur starten. Deelna-
me kost 2,50 euro.

Eerste smartlappen-
festival in Polderhuis
Velserbroek - Zaterdagavond 
23 mei (20.30 uur) opent café het 
Polderhuis in Velserbroek haar 
muzikale deuren voor het eerste 
smartlappenfestival. Doelstelling 
van dit smartlappenfestival is om 
jaarlijks een smartlappenfestival 
te organiseren waar iedereen die 
van het genre houdt op het podi-
um een bestaand of zelfgemaakt 
levenslied ten gehore. 
De bekende dirigent Hinke Hil-
lege is op zaterdagavond 23 mei 
voorzitter van de jury tijdens het 
smartlappenfestival in buurthuis 
de Veste. Hinke Hillige is op dit 
moment dirigent van vrouwen 
shantykoor Grace Darling en 
smartlappen/levensliederenkoor 
Kasian. Samen met onder an-
dere Gertjan Huijbens en trom-
pettist en dirigent Martin Witte-
brood  beslissen zij wie deze eer-
ste editie in de kantine van het 

Polderhuis gaat winnen. Smart-
lappen, solo, duo, een heel koor, 
alles mag. De jury geeft bonus-
punten bij originaliteit ,uit het 
hoofd zingen, kleding enzovoort. 
Er zullen prijzen te winnen zijn. 
De minimale leeftijd voor deel-
name is 16 jaar.
De organisatie zorgt voor een 
begeleidingsband of accorde-
onisten. Het gebruik van or-
kestbanden is wel toegestaan, 
maar mooier vind de organisa-
tie het als men zelf de muziek er-
bij maakt. Deelnemers moeten 
de organisatie wel aangeven op 
welke muziekdrager de orkest-
band staat. Publiek is van har-
te welkom tijdens dit smartlap-
penfestival waarvoor de toegang 
gratis. Opgeven kan tot 21 mei 
via www.buurthuis-de-veste.nl, 
023-5388830 of via Frans Looij, 
telefoon 06-23476546.

Fietstocht naar de 
Jordaan in Amsterdam
Velserbroek - Met forse tegen-
wind vertrokken 20 Velserbroe-
kers vorige week maandag op 
de fiets naar de Jordaan in Am-
sterdam. Een bewoner van Vel-
serbroek had een mooie rou-
te van 22 kilometer door de na-
tuur uitgestippeld. Na een kof-
fiepauze heeft de groep een 
rondwandeling gemaakt door 
de Jordaan, waar de mooie ge-
vels, grachten en pleinen en de 
Noordermarkt werden bewon-
derd. Na een lunch op de Prin-
sengracht ging de helft van de 
groep met de draagvleugelboot 

terug en de andere helft ging 
met het windje in de rug terug 
naar Velserbroek. Deze activiteit 
was georganiseerd door buurt-
huis de Veste in het Polderhuis. 
Wilt u ook een keer een fiets-
tocht maken en weet u een leu-
ke bestemming? Neem dan con-
tact op met buurthuis de Veste, 
telefoon 023-5388830 of info@
buurthuis-de-veste.nl.
Iedere week op dinsdag start 
de fietsclub om 13.30 uur vanaf 
buurthuis de Veste waarna on-
geveer 25 kilometer wordt ge-
reden.

Sport en Spel 
bij moskee
IJmuiden - Zondag 24 mei is 
er vanaf 13.00 uur sport en spel 
voor jongeren op het veld bij de 
Kuba moskee, georganiseerd 
door de werkgroep Lale. Er zijn 
demonstraties van volksdan-
sen, er is een springkussen, su-
mo worstelen, skilopen, broek-
lopen en nog veel meer. Ieder-
een wordt van harte uitgenodigd 
om dit bij te wonen. Op 19 mei 
wordt de onafhankelijkheid van 
de Turkse staat gevierd, dit feest 
is ter ere daarvan. Ook zullen er 
diverse lekkere hapjes verkrijg-
baar zijn voor een klein prijsje. 
De opbrengst gaat naar de aan-
bouw van de moskee.

Tentoonstelling
‘Goede Vis’
Velsen-Zuid – ‘Goede Vis’ is het 
thema van dan de Week van de 
Zee, deze week. Dit is ook de ti-
tel die de tentoonstelling van 
het Kunstenaars Collectief Vel-
sen mee kreeg. Deze is nog te 
zien op vrijdag 22 en zaterdag 
23 mei in het Raadhuis van de 
Kunst, het voormalige raadhuis 
in oud Velsen. Openingstijden: 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Wie maakt de
mooiste foto?
Velsen - De sluizen, pieren, de 
havens, het strand en nog veel 
meer inspireren velen tot het ma-
ken van foto’s. Daarom wordt er 
een fotowedstrijd georganiseerd 
door het Havenfestival IJmuiden, 
de IJmuider Courant en de ge-
meente Velsen. Er zijn drie ca-
tegorieën: historie, natuur en de 
rust, strand, wind- en  water-
sport en sluizen en havens. Voor 
elke categorie zijn er mooie prij-
zen beschikbaar. Een deskundi-
ge jury beoordeelt de inzendin-
gen. De winnende foto’s worden 
tijdens de opening van het Ha-
venfestival bekend gemaakt op 
vrijdagavond 29 augustus. Foto’s 
(maximaal drie per deelnemer) 
kunnen tot en met 5 juli wor-
den ingestuurd via www.toeris-
mevelsen.nl. Daar staat ook het 
reglement voor deelname. Een 
selectie van de ingestuurde fo-
to’s wordt tijdens het Havenfes-
tival tentoongesteld. Iedere ama-
teurfotograaf mag meedoen aan 
de wedstrijd. Zie www.haven-
festivalijmuiden.nl voor informa-
tie over de wedstrijd en het Ha-
venfestival.

Bluestrain FM
IJmuiden - Het seizoen van  
Bluestrain FM wordt woens-
dag 24 mei om 17.00 uur afge-
sloten met een optreden van de 
band Family Style uit Italië. Fami-
ly Style is momenteel bezig met 
hun 15-jarige jubileum tour door 
heel Europa en doet daarbij ook 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 in IJmuiden aan. 

Dorpsfeest Velsen-Noord
Velsen-Noord – Het Dorps-
feest in Velsen-Noord wordt dit 
jaar gehouden op vrijdag 19, za-
terdag 20 en zondag 21 juni. Het 
wordt georganiseerd door buurt-
centrum De Mel en de lokale on-
dernemers, in samenwerking 
met veel vrijwilligers. Er worden 
nog vrijwilligers gezocht, zij kun-
nen zich melden bij het buurt-
centrum. Het dorpsfeest vindt 
plaats rond de muziektent aan 
het Stratingsplantsoen en het 
thema is dit jaar ‘Sport en Be-
weging’.
Vrijdag spelen er allerlei regio-
nale bands. Zaterdag is er van-
af 8.00 uur de thuismarkt, waar 
tal van organisaties zich presen-
teren en particulieren spullen 
te koop aanbieden. Een kraam 
huren kan via De Mel, telefoon 
0251-210050. Kosten 18,50 euro, 

er wordt een borg gevraagd van 
10 euro. 10.00 Uur is de officiële 
opening door een speciale gast, 
tevens worden dan de nieuwe 
speeltoestellen in gebruik geno-
men. Er zullen die dag proefles-
sen, demonstraties en activitei-
ten voor kinderen zijn. Om 17.00 
uur begint de barbecue (geen 
varkensvlees), bonnenboekjes 
hiervoor zijn voor 8,50 euro ver-
krijgbaar bij De Mel. De barbe-
cue wordt opgeluisterd door Cu-
baanse muziek van het Estudian-
tina ensemble. Zondag is er de 
zeskamp, aanmelden hiervoor 
kan ook via het buurtcentrum. 
Het geheel wordt afgesloten met 
een Amsterdamse middag. De 
organisatie is nog naarstig op 
zoek naar sponsors. Zij kunnen 
zich melden bij Herman Slotman, 
telefoon 0251-494041.
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Kampioenen Gefeliciteerd!

IJmuiden C1 DKV B1 FC Velsenoord A1

VSV C1 Velsen D3

Strawberries JC2Terrasvogels F2 VSV B2

IJmuiden F1 Velsen E4 IJmuiden 7

IJmuiden E2
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Op zaterdag 16 mei 2009 heeft er 
een grootschalige reddingsoefening 
plaatsgevonden voor de kust van 
IJmuiden. Deze unieke oefening 
onder de naam Livex 09, is 
geïnitieerd door de Kustwacht en 
georganiseerd in samenwerking met 
de veiligheidsregio Kennemerland, 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM), Haven 
Amsterdam, de Koninklijke Marine, 
Bristow helikopters en DFDS 
Seaways.

Er is niet vaak een gelegenheid om 
een evacuatie van deze omvang in 
de praktijk te kunnen oefenen. DFDS 
Seaways heeft hiervoor de cruiseferry 
King of Scandinavia ter beschikking 
gesteld. Bij deze oefening zijn enige 
honderden vrijwilligers van boord van de 
cruiseferry geëvacueerd. Reddingboten 
en helikopters hebben deze evacuatie 
uitgevoerd, waarna de passagiers aan 
land zijn gebracht in de IJmondhaven in 
IJmuiden.

Hier hebben de evacués de eerste 

medische zorg gekregen waarna de 
mensen zijn overgebracht naar sporthal 
Zeewijk in IJmuiden voor de registratie 
en eerste opvang. Naast operationele 
diensten werd er gelijkertijd ook op 
bestuurlijk niveau geoefend.

De meeste vrijwilligers zijn zonder 
problemen van boord gehaald. Van hen 
bleken 6 mensen last te hebben van 
kou nadat zij van boord zijn gehaald. 
Er is 1 vrijwilliger ter controle naar het 
ziekenhuis gebracht, maar deze kon 
direct het ziekenhuis verlaten Bij de 
voorbereiding van de oefening is met 
deze mogelijkheid rekening gehouden. 
De eerste ervaringen van de deelnemers 
zijn positief. De deelnemers hebben 
laten zien een dergelijke situatie aan 
te kunnen en hebben gelijkertijd 
geleerd met elkaar samen te werken. 
De situatie gaf een goede gelegenheid 
om de samenwerking tussen zee- en 
landorganisaties te oefenen. 
Een compleet beeld van de oefening 
kan pas gegeven worden nadat de 
evaluatieresultaten bekend zijn. 
(foto: Daan Overduin)

Milieuwerkprogramma geeft koers aan
Jaarlijks stelt de Milieudienst 
IJmond voor de gemeente Velsen 
een milieuwerkprogramma op. Het 
plan geeft inzicht in de uitvoering 
van de milieutaken. Daarbij kan 
worden gedacht aan een overzicht 
van de speerpunten, taken, 
producten en planning van het 
milieuwerkveld. 

Het milieuwerkprogramma komt 
voort uit het milieubeleidsplan en 
de millenniumdoelstellingen. Het 
programma is vastgesteld door het 
Algemeen en Dagelijks bestuur 

van de Milieudienst IJmond. In het 
programma staan, naast projecten 
voor de vier IJmondgemeenten, ook 
gemeentespecifieke projecten. Voor 
Velsen ligt dit jaar de nadruk op 
het stimuleren van het fietsgebruik 
en het gebruik van alternatieve 
transportbrandstoffen, waaronder de 
realisatie van een aardgastankstation. 
Overige thema’s zijn onder andere 
luchtkwaliteit en de actualisatie van de 
verkeersmilieukaart. 

Evenals in het milieubeleidsplan, staat 
in het milieuwerkprogramma duurzame 

ontwikkeling centraal. Zo komt de 
voorbeeldfunctie van de gemeente 
terug via een ‘revolving fund’. Dit is 
een fonds waarbij gelden beschikbaar 
komen voor energiemaatregelen 
en waarbij de opbrengst van de 
besparing weer terug het fonds 
ingaat. De gemeente scant dit jaar 
de gemeentelijke gebouwen op de 
mogelijkheden voor energiebesparing.

Verder richt de milieudienst zich 
in 2009 op Oud-IJmuiden, waar 
afspraken op het gebied van duurzaam 
bouwen worden gemaakt én op 

het bedrijventerrein De Grote Hout 
in Velsen-Noord, waar duurzame 
ontwikkeling wordt meegenomen bij de 
vestiging van nieuwe bedrijven. Verder 
wordt er via een Energieprestatie Actie 
in twee buurten in Velsen gekeken naar 
energiemaatregelen voor particuliere 
woningen.

Aan het eind van dit jaar wordt het 
milieuwerkprogramma geëvalueerd. 
De milieudienst gebruikt de uitkomsten 
van deze evaluatie en de ervaringen 
uit 2009 bij het opstellen van het 
milieuwerkprogramma 2010. 

Reddingsoefening

Strand en jachthaven schoon en veilig

De gemeente Velsen heeft voor 
de derde achtereenvolgende keer 
de Blauwe Vlag gekregen. Dit is 
een internationale onderscheiding 
die jaarlijks wordt toegekend aan 
stranden en jachthavens die veilig 
en schoon zijn. Voor Velsen zijn 
dit zowel het Kennemerstrand als 
Marina Seaport.

In de praktijk betekent dit dat 
genomineerden moeten voldoen aan 
een aantal belangrijke criteria zoals 
schoon (zwem)water, goede sanitaire 
voorzieningen en een hoge mate van 
veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar 
geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan 
de hand van controles bekeken of de 
stranden en jachthavens nog aan de 
vereisten voldoen.

De Internationale Jury voor de Blauwe 
Vlag heeft dit jaar in Nederland 110 

Blauwe Vlaggen toegekend. Dit is een 
stijging van 30% ten opzichte van 2008. 
Met dit hoge aantal behoort Nederland 
tot de Europese koplopers van de Blauwe 
Vlag-campagne. De Blauwe Vlaggen zijn 
uitgereikt aan 41 Nederlandse stranden 
en 69 jachthavens.

De Blauwe Vlag is een internationale 
erkenning voor de inspanningen van 
kustplaatsen en jachthavenbeheerders. 
Voor de toerist en recreant is de 
Blauwe Vlag het internationale 
herkenningssymbool voor goede 
stranden, veilig en schoon zwemwater 
en schone en veilige jachthavens. De 
internationale toekenning van de Blauwe 
Vlaggen geschiedt door de Foundation 
for Environmental Education (FEE), een 
onafhankelijke internationale organisatie. 

Kijk voor meer informatie op 
www.blauwevlag.nl.

Weer Blauwe Vlag
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Stickers invalidentoiletten
Op de foto plakken wethouder Ineke Edzes-Altena en Rob Struwer van het  
Gehandicapten Beraad Velsen een sticker nabij de entree van het stadhuis om 
duidelijk te maken dat het mogelijk is voor gehandicapten om in het gebouw gebruik 
te kunnen maken van het toilet. De sticker is door het Gehandicapten Beraad Velsen 
ontwikkeld om de herkenbaarheid van invalidentoiletten te vergroten. In het totaal 
worden er binnen de gemeente Velsen 35 stickers geplakt. Op de website
www.gehandicaptenberaadvelsen.nl staat de volledige lijst. Volgens Rob Struwer is 
het niet alleen voor de inwoners van Velsen belangrijk, maar ook voor bezoekers. 
Die kunnen van tevoren kijken waar ze terecht kunnen. (foto: Ko van Leeuwen)

Partijen tekenen overeenkomsten
MFA De Binnenhaven
Op donderdag 14 mei 2009  is  door 
wethouder H.M. Edzes-Altena en 
mevrouw B.M. van der Pers, lid van 
de Raad van Bestuur van Zorgbalans, 
de huurgarantie-overeenkomst 
MultiFunctionele Accommodatie 
(MFA) De Binnenhaven ondertekend.

In de MFA zullen de Stichting Welzijn 
Velsen,  Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland,  
Zorgbalans en SKON-Kinderopvang een 
breed producten- en dienstenaanbod 
leveren op het gebied van Wonen, Zorg, 
Welzijn en Wellness. Om dit mogelijk te 
maken werd door hen en de gemeente 

Velsen ook een ‘Intentieovereenkomst 
MFA De Binnenhaven’ ondertekend. 
Deze organisaties willen vanaf deze 
locatie, naast een meer integraal aanbod 
van producten en diensten, ook nieuwe 
eigentijdse producten en diensten 
ontwikkelen. Daarmee willen ze veel 
nadrukkelijker kunnen inspelen op de 
toekomstige vraag en behoefte van de 
inwoners van de gemeente Velsen. 
Hiermee is een belangrijke stap gezet 
in de realisatie van deze accommodatie  
binnen het nieuwbouwproject De 
Binnenhaven in IJmuiden, dat mede tot 
stand komt met steun van de Provincie 
Noord-Holland. (foto: Reinder Weidijk)

Actie voor behoud RKZ
Gré Broek en Wil 
Kramer hebben 
zaterdag 16 
mei namens de 
actiecomités
bijna 16.000 
handtekeningen voor 
het behoud van het 
Rode Kruisziekenhuis 
overhandigd aan 
wethouder Baerveldt. 
‘Het is goed dat het 
gemeentebestuur en 
de inwoners proberen 
het RKZ in de buurt 
van Velsen te houden. 
Deze handtekeningen 
zijn een steun in de 
rug’, aldus wethouder 
Baerveldt.
(foto: Andy Schoen)

Eetcafé Toedeloe blijft open
Naar aanleiding van signalen uit de 
buurt, het  wijkplatform IJmuiden-Noord 
en uit rapportages van de politie en 
de Milieudienst IJmond, bestond het 
vermoeden dat er sprake was van de 
exploitatie van een discotheek in het 
pand van Toedeloe aan de Kennemerlaan 
in IJmuiden. Hierdoor zou de woon- 
en leefsituatie in de omgeving van het 
horecabedrijf zodanig negatief beïnvloed 
worden dat dit niet toelaatbaar is.
Daarom had de burgemeester begin 
februari het voornemen om de 
exploitatievergunning in te trekken. Deze 
vergunning was immers verleend op 
basis van een ondernemingsplan voor de 

exploitatie van een eetcafé en niet van 
een discotheek. Daarna is de procedure 
gestart om te onderzoeken of de feiten 
kloppen en of er voldoende juridische 
basis is om de exploitatievergunning 
ook werkelijk in te trekken. Gelijktijdig 
hebben ook de eigenaren van Eetcafé 
Toedeloe de signalen serieus genomen 
en hebben zij zelf extra maatregelen 
genomen om de gesignaleerde overlast 
te beperken. Uit onderzoek is nu 
gebleken dat Toedeloe geen discotheek 
is, maar voldoet aan de eisen zoals 
deze in de exploitatievergunning zijn 
gesteld. Er is dus geen grond om deze 
vergunning in te trekken.

De provincie Noord-Holland 
investeert in veiligheid op de 
provinciale wegen en verbetering 
van het leefmilieu voor de bewoners 
in Noord-Holland. 

Eén van de plaatsen waar de roep om 
verbetering groot is, is het verlengde 
van de westelijke randweg in Haarlem 
dat aansluit op de Velsertunnel (bekend 
als de A208). Vooral de geluidsoverlast 
is groot. Zeker daar waar de huizen 
dicht langs de weg staan, zoals in 
Santpoort-Noord. Dit probleem wordt 
door de provincie Noord-Holland, de 
gemeente Haarlem en de gemeente 
Velsen gezamenlijk aangepakt, door 
middel van het verlagen van de 
maximum snelheid naar 70 km/uur in 
combinatie met het aanbrengen van 
geluidsarm asfalt. Het instellen van 70 
km/uur als maximumsnelheid is in de 
huidige situatie echter niet mogelijk. 
Dit is namelijk een maximumsnelheid 
die alleen gevoerd kan worden op 
wegen binnen de bebouwde kom, 
terwijl de A208 op dit moment buiten 

de bebouwde kom is gesitueerd. De 
grens van de bebouwde kom van 
Santpoort loopt op dit moment al langs 
de westelijke zijde van de A208, maar 
moet in de toekomst langs de oostelijke 
zijde gaan lopen. De wijziging van de 
bebouwde komgrens is daarom zeer 
beperkt en heeft, anders dan dat de 
maximumsnelheid op de A208 verlaagd 
wordt, geen gevolgen voor de inwoners 
van Velsen. De verlaging naar een 
maximumsnelheid van 70 km/uur gaat 
pas in nadat de reconstructie gereed is. 
Deze herinrichting start naar verwachting 
in september 2009. De huidige grens 
van de bebouwde kom is vastgesteld 
voor Santpoort als geheel. Gezien het feit 
dat binnen de gemeente Velsen wordt 
gesproken over Santpoort-Noord en 
Santpoort-Zuid wordt dit onderscheid 
bij deze komgrenswijziging direct 
vastgelegd. Ook in dit geval geldt dat er 
in feite geen verandering plaatsvindt. De 
blauwe komborden staan al jaren langs 
de wegen op plekken waar de grens 
tussen Santpoort-Noord en Santpoort-
Zuid loopt. Hieraan zal niets veranderen.

Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid
Komgrens vastgesteld
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deze tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail:
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 
 
Raadsvergadering - aanvang 22.30 uur
 
Raadzaal
 
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-

vergadering 7 mei 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
4R Jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
5R Treasurystatuut Velsen 2009 
 Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website www.velsen.nl 
 
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
 
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op 
raadsplein@velsen.nl 
 
Extra Raadsplein 3 juni 2009
 
Woensdag 3 juni 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de 

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

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en 
voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

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

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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail  meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering 

(van de erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 
en hulp bij het huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 
en urgenties

Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot 
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, 
e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u 
zich wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, 
jeugdbeleid (jeugdzorgketen), openbaar vervoer, 
project Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u 
zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), 
welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, 
kunst en cultuur, monumentenbeleid, projecten 
KG-terrein, Groot Helmduin kunt u zich wenden 
tot wethouder Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 

- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek 
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 28 MEI 2009
 
Donderdag 28 mei 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
 
Raadzaal
 
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur  Ruimtelijk Functioneel Kader 

Zuidoostrand Driehuis (voorheen 
Wijde Weideveld)

 
Commissieruimte 1
 
Sessie 2-1
19.00 – 20.00 uur  Kadernota Handhaving en 

jaarkader 2009
 
Commissieruimte 2
 
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur  Uitvoering Openbare Geestelijke 

Gezondheid (OGGZ) in Velsen

Raadzaal

Sessie 4-1
20.30 - 22.30 uur  Jaarrekening en Jaarverslag 2008

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de agendapunten 2-1 en 3-1 kan worden inge-
sproken. Hiervoor kunt u kunt zich tot uiterlijk woens-
dag 27 mei 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
telefoon (0255) 56 75 02 of via 
e-mail: griffier@velsen.nl 
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
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gemeenteraad in een extra Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda is als volgt:
 
Raadzaal
 
1R
19.00 - 20.30 uur  Ruimtelijk Functioneel Kader 

Keetberglaan
 
2R
20.30 - 22.00 uur  Ruimtelijk Functioneel Kader 

Blekersduin (voorheen Nova-
terrein)

 
Inspreken in deze sessies is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.

INFORMATIEAVOND

Op 24 april is de inspraak gestart voor het vooront-
werpbestemmingsplan ‘Industrieterrein Corus’. 
Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Velsen, 
Beverwijk en Heemskerk, waarvoor een gezamenlijk 
bestemmingsplan is opgesteld om te komen tot 
uniforme regelgeving. De inspraak is samen met de 
andere gemeenten georganiseerd.
Op dinsdag 26 mei 2009 vindt er een gezamenlijke 
informatieavond van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen plaats in de burgerzaal van het 
stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden. 
U kunt die avond tussen 19.00 en 21.00 uur vrij-
blijvend binnenlopen om informatie te krijgen over 
het bestemmingsplan. 
 
Wilt u inspreken?
Het voorontwerpbestemmingsplan (gedeelte Velsen) 
‘Industrieterrein Corus’ met bijbehorende stukken ligt 
nog tot en met 4 juni ter visie.
U kunt uw mening tijdens de ter visietermijn schrifte-
lijk naar voren brengen. Uw schriftelijke reactie kunt u 
richten aan Burgemeester en Wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (voor zover het gaat 
om het Velsense deel van het plan; voor de andere 
delen wordt u verwezen naar de andere gemeenten. 
Wel worden alle reacties gezamenlijk behandeld). 
Uw reactie dient voor een juiste verwerking van de 
gegevens uiterlijk te zijn ingediend op de laatste dag 
waarop de stukken ter visie liggen.

BESTEMMINGSPLAN ‘ZUIDERSCHEG’
 
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij 
voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan op te 
stellen voor het volgende gebied: Zuiderscheg te 
gemeente Velsen. 
Het gebied Zuiderscheg is gelegen ten oosten van 
Velsen-Zuid en wordt in het noorden grofweg begrensd   
door het midden van het Noordzeekanaal, in het 
oosten door de A9, in het westen door de A22 en in 
het zuiden door Knooppunt Velsen. 
 
Met betrekking tot dit voornemen zullen geen stukken 
ter inzage worden gelegd en wordt geen gelegenheid 
geboden zienswijzen in te dienen. Evenmin worden 
onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld 
advies uit te brengen over het voornemen. 
 
GEMEENTEGIDS VELSEN
 
Gemeente Velsen laat haar gemeentegids, die in 
oktober van dit jaar uitkomt, verzorgen door FMR 
Producties uit Den Helder. 
Heeft u veranderingen of aanvullingen op de nieuwe 

gemeentegids, neemt u dan contact op met FMR 
Producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, 
tel. (0223) 65 00 35, fax (0223) 66 10 54. 
E-mail: sandra@fmrproducties.nl
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort  
P.C. Hooftlaan t.o. no. 79 1 kastanjeboom      
(de boom is direct gekapt omdat deze door een slechte 
conditie een ernstig gevaar vormde voor de directe 
omgeving) 
Herenlaan 4A 1 eik   
                                               
Dagtekening van deze kapvergunningen is 19 mei 
2009. 

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meld-
punt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-91-2009   Julianakade 64 te IJmuiden; het 

veranderen  en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-92-2009  4e Havenstraat 16 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een garagebox

BP-93-2009  Hagelingerweg 46 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woonwinkelhuis met een dakopbouw

BP-94-2009  4e Havenstraat 18 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een garagebox

BP-96-2009  Orionweg 576 te IJmuiden; het plaatsen 
van een noodlokaal

 
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-92-2009  Valckenhoeflaan 59 te Santpoort-Noord; 

het oprichten van een berging
BL-93-2009  Elzenstraat 24 te IJmuiden; het verande-

ren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BL-94-2009  Steenbokstraat 1 te IJmuiden; het plaat-
sen van een dakkapel (achtergevel)

BL-95-2009  Bilderdijklaan 12 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-96-2009  Lierstraat 40 te IJmuiden; het plaatsen 
van een erker (voorzijde)

BL-97-2009  J.T. Cremerlaan 68 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend; bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 

Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-60-2009  Molenveltlaan 31 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel)

BL-69-2009  P.C. Hooftlaan 83 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en een dakkapel

BL-78-2009  Stelling 16 te Velsen-Zuid; het oprichten 
van een berging

BP-35-2009  Ladderbeekstraat 73 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

BP-36-2009  Ladderbeekstraat 79 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

BP-37-2009  J.T. Cremerlaan 65 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 25 mei t/m 6 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoek adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-30-2009  Kweekensteinsweg ong. te Velsen-Zuid; 

het oprichten van een ketenpark 
(tijdelijk)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 25 mei t/m 6 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoek adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-6-2009  Koningin Wilhelminakade 219 te 

IJmuiden; het veranderen van een 
gemeentelijk monument tot Thomas -
huis

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen 
gedurende 2 weken na deze publicatie worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 25 mei t/m 8 
juni 2009 ter inzage.
BL-67-2009  Piet Heinstraat 68 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en een berging

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
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 BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-66-2009  Frans Netscherlaan 15 te Santpoort-

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

BL-70-2009  Grote Boterbloem 51 te Velserbroek; het 
plaatsen van een erfafscheiding (zijkant)

BL-75-2009  Van Dalenlaan 57 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BP-296-2008  Hagelingerweg 220 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een woonwagen 
(tijdelijk)

BP-29-2009  Emplacementsweg ong. te Velsen-
Noord; het oprichten van een ketenpark 
(tijdelijk)

BP-49-2009  Anna van Saksenlaan 3 en 5 te Santpoort- 
Zuid; het veranderen van een spiritueel 
centrum en een woning

BP-56-2009  Beecksanghlaan ong. te Velsen-Noord; 
het oprichten van een fiets- en voet-
gangersbrug

BP-65-2009  Breesaperhof 52 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een boven-
woning met een uitbouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 

IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-22-2009  Broekbergenlaan ong. te Santpoort-

Noord; het plaatsen van 8 stuks foto-
doeken aan het Broekbergerplein en 
Vlugthovenplein (tijdelijk)

BL-45-2009  Hagelingerweg 153 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (achter-
gevel)

BP-31-2009  Wijkeroogstraat 170 9000 te Velsen-
Noord; het plaatsen van een overdekte 
opstelplaats voor fietscrossers

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-27-2009  Hyacinthenstraat 1 t/m 21 en 6 t/m 20, 

Tulpenstraat 9 t/m 21 en 10 t/m 28) te 

Santpoort-Noord; het verwijderen van 
diverse asbesthoudende materialen bij 
36 woningen 

SL-30-2009   Casembrootstraat 42 t/m 52, 
De Ruyterstraat 26 en 109 t/m 157, 
Van Speijkstraat 28 t/m 48 en 29 t/m 41, 
Tussenbeeksweg 19 t/m 75 en Vlierstraat 
2 t/m 12) te IJmuiden; het verwijderen 
van diverse asbesthoudende materialen 
bij 84 woningen

 
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).
 
TOESTEMMING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-33-2008  Waterloolaan 1 te Driehuis NH; verzoek 

wijzigen bestemming i.v.m. realiseren 
buitenschoolse opvang

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Regenachtig optreden
Regio - Met het album ‘Brussel’ 
leverde De Dijk in het voorbije 
jaar volgens de jury van de Pop-
prijs 2008 ‘de belangrijkste bij-
drage aan de Nederlandse pop-
muziek’. Een zomer in Bloemen-
daal zonder de koningsband van 
de Nederlandstalige popmuziek 
in nu dus helemáál ondenkbaar. 
‘Mooier dan nu zal het nooit 
gaan’ zingt Huub van der Lub-
be op ‘Brussel’, het album waar-
voor de bandleden twee weken 
achtereen bivakkeerden in de 
gerenommeerde Brusselse ICP-
studio’s. Afgelopen weekein-
de stond De Dijk dan ook twee 
avonden bij het openluchtthe-
ather Caprera in Bloemendaal. 
Helaas waren de weergoden niet 
helemaal goed gezind en had het 

op zaterdagavond behoorlijk ge-
regend. Uitgedost met regenjas-
jes nam het publiek onverstoord 
plaats op de tribune’s van het 
theater. Niets kon hen een leuk 
avondje De Dijk ontnemen. Even 
na negenen komen Huub van 
der Lubbe, Antonie Broek, Ni-
co Arzbach, Hans van der Lub-
be, JB Meijers, Pim Kops, Peter 
van Soest en Roland Brunt de 
bühne op gekleed in regenjas-
jes. Dit voor de samenhorigheid 
met het publiek. Als het eerste 
nummer is afgelopen gaan de 
regenjasjes van de heren uit en 
swingt het publiek al behoorlijk 
mee met zowel oude als nieuwe 
nummers die Huub en zijn cor-
nuiten ten gehore brengen. (fo-
to: Michel van Bergen)

Film in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 28 en vrij-
dag 29 mei draait het Witte The-
ater om 20.30 uur de film ‘Bud-
dha Collapsed out of Shame’. De 
film speelt zich af in de Afghaan-
se vallei Bamiyan, de plek waar 
Taliban in 2001 de gehele wereld 
provoceerden door er eeuwen-
oude, in de bergen uitgehouwen 
Boeddhabeelden op te blazen. 

Het is daar waar tussen de over-
blijfselen van de beelden duizen-
den mensen proberen te overle-
ven. Een van hen is het 6-jarige 
meisje Bakhtay. Een buurjongen 
moedigt haar aan naar school te 
gaan, maar dat blijkt verre van 
eenvoudig. Een documentair en 
realistisch portret van een ver-
woest land waarin duizenden 

Daniël Lohues sluit 
seizoen Thalia Theater af
IJmuiden - Het oer-Nederland-
se muziekfenomeen Daniël Lo-
hues kreeg zijn eerste bekend-
heid als boegbeeld van de band 
Skik. Van zijn succesalbum ‘Al-
lennig’ maakte Daniël een min-
stens even mooie en enthousi-
ast ontvangen theaterversie. Op 
woensdag 27 mei (20.30 uur) 
speelt Daniël ‘Allennig III’, alweer 
de tweede opvolger van dat suc-
cesprogramma, in het fraaie 
Thalia Theater. Lohues schrijft 
inmiddels ook liedjes voor ande-
ren: onder andere Freek de Jon-
ge, Guus Meeuwis, Jenny Arean 
en Kinderen voor Kinderen voe-
ren zijn nummers uit. Ook schreef 
hij muziek voor de film ‘Van God 
Los’. Op zijn reizen door Ameri-
ka en Canada kreeg Lohues het 
idee om zijn haat/liefde verhou-
ding met de blues eens om te 

zetten in iets concreets. Hij zocht 
en vond een studio en bluesmu-
zikanten in het diepe zuiden van 
Amerika. Lohues & the Louisia-
na Blues Club was geboren. Ver-
volgens komt het moment dat 
Daniël zijn liedjes wil gaan spe-
len zoals hij ze zelf in zijn een-
tje thuis speelt. Een theater-
tour volgt onder de naam ‘Allen-
nig’. Met liedjes in hun puurste 
vorm wordt door middel van bij-
komende verhalen een voorstel-
ling gemaakt die indruk maakt. 
Volle theaters, genietende men-
sen en een blije Lohues als ge-
volg. Nummers over de liefde, 
religie en het platteland komen 
wonderschoon tot hun recht. 
Prijs:  20,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Alcoholcontrole
Velserbroek - Het team Ver-
keershandhaving van politie 
Kennemerland controleerde za-
terdagavond op de Vlietweg en 
op de Velserbroekse Dreef het 
verkeer op het rijden onder in-
vloed van alcohol. Op de Vliet-
weg werden twee drankrij-
ders aangehouden: een 23-jari-
ge Haarlemmer en een 45-jari-
ge automobilist uit Velserbroek. 
De automobilist uit Velserbroek 
bleek zo ernstig onder invloed 
van alcohol dat zijn rijbewijs di-
rect werd ingevorderd. De Haar-
lemmer bleek niet in bezit van 
een geldig rijbewijs.

Te hoge wagen
Velsen - Een 41-jarige Roe-
meense vrachtwagenbestuur-
der is vrijdag om 15.00 uur be-
boet omdat hij met een te hoge 
vrachtwagen de Velsertunnel is 
ingereden. Voor het rijden door 
rood licht, zijn te hoge vrachtwa-
gen (4.19 meter) en het aanvra-
gen van een ontheffing moest hij 
in totaal een bedrag van 900 eu-
ro afrekenen. 

Fietstoertocht
Velserbroek - Zondag 24 mei 
wordt de eerste editie van de 
Kennemer Fiets Toertocht ge-
reden. Vertrek en aankomst  bij 
Villa Westend in Velserbroek. De 
vertrektijd is van 09.00 tot 12.00 
uur. Zie  www.villa-westend.nl.


