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Iedere week 
in deze krant:

Informatie
van de 

gemeente
Velsen

IJmuiden - Maandag heeft aan het begin van de avond een kleine brand gewoed in het duingebied tus-
sen de Heerenduinweg en de Ampèrestraat. De duinbrand heeft een klein stuk natuurgebied verwoest. 
De brand is snel opgeschaald naar middelbrand maar door het kordate optreden van de brandweer kon 
erger worden voorkomen. Na een klein uurtje had de brandweer haar taak volbracht en konden ze te-
rug naar de kazerne. (foto: Michel van Bergen)

Brand snel onder controle

Drugsvangst op zee
IJmuiden - Een zeiljacht met 
3000 kilo hasj aan boord is vori-
ge week donderdag door de Ma-
rechaussee en het Korps Lande-
lijke Politiediensten (KLPD) aan-
getroffen op de Noordzee. De 
boot werd 100 meter uit de kust 
van Schoorl aangetroffen. Het 
schip was op dat moment onbe-
mand. De vondst houdt verband 

met de onderschepping van een 
ander zeiljacht op de Noordzee, 
vorige week zaterdag. Aan boord 
van dit schip werd zaterdag ook 
3000 kilo hasj gevonden. Don-
derdagavond zijn de pakketjes 
drugs van boord gehaald. Ze zijn 
in een gepantserde wagen onder 
politie begeleiding afgevoerd. 
(foto: Michel van Bergen)

‘Mik de spin’, project 
met meerdere pootjes
IJmuiden – Het project ‘Mik de 
Spin’ van Cees Pootjes heeft on-
langs De Rabo Senioren Idee-
enprijs van Rabobank Velsen en 
omstreken gewonnen. Het kin-
derboek ‘Mik de Spin’ is nu een 
half jaar uit en krijgt een vervolg 
als musical.
Cees Pootjes uit IJmuiden, die 
vroeger ook reisverslagen heeft 
geschreven, heeft het verhaal nu 
zelf op rijm gezet. Nu nog met 
muziek erbij voor de kindermu-
sical, welke bedoeld is voor kin-
deren van 7 tot 10 jaar. Dit gaan 
ze waarschijnlijk heel leuk vin-
den, door de humor en rap die 
erin verwerkt is. Het doel van de 
musical is samenspel en muziek-
vorming aan jongeren op de ba-
sisscholen. Wanneer de musical 
uitkomt is nog niet bekend, maar 
eind volgend schooljaar is wel 
het doel voor Cees Pootjes.
De opbrengst van de musical 
en de boeken gaat naar Stich-
ting Roberto met als belangrijk-
ste doel: het werven van fondsen 
ten behoeve van de kindertehui-
zen van Amanecer, gelegen in 
Bolivia. Er wordt daar momenteel 

aan een nieuw project gewerkt: 
het oude dak met asbest van 
een weeshuis vernieuwen. Van 
het gewonnen geld dat in totaal 
2500 euro bedraagt, worden het 
drukwerk, de teksten van het lied 
en de begeleiding die er nodig is 
voor het uitbrengen van een cd 
betaald. Cees Pootjes is blij met 
zijn prijs, want nu kan hij zijn 
doel verwezenlijken en zo ook de 
Stichting Roberto steunen. 
(Katinka Stiensma)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Buxusdag bij 
Groenrijk!
Op zaterdag 29 mei - Advies 
en snoeidemonstraties over 
de Buxus
10% korting op ALLE Buxus

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  

Komt uw project in 

aanmerking voor het 

Coöperatiefonds?

Ga naar: 
www.rabobank.nl/velsen

Zoek je een
vakantiebaan
in de zorg??

bel ons

(023) 5 100 300
of kijk op

www. FlexiCura.nl

Zie onze advertentie elders in deze krant

P R I N S

Makelaardij in
onroerende goederen

Uw droom-
appartement?
Zie pagina 23
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Toetjesbar geopend
Velsen - Tijdens de grande fina-
le van het theaterseizoen 2009-
2010 trakteert de Stadsschouw-
burg Velsen op smakelijke toe-
tjes. Niet alleen kan het publiek 
smullen van heerlijke toetjes die 
uitgedeeld worden aan de spe-
ciale Toetjesbar, ook kan gepro-
fiteerd worden van een aantrek-
kelijke toetjeskorting: 2,50 euro 
korting per kaartje. Vorige week 
opende muzikaal entertainer 
Hans Liberg de bijzonder fees-
telijke Toetjesbar in de foyer van 
het theater.

In de finalemaanden mei en juni 
heeft de Stadsschouwburg Vel-
sen nog een aantal smakelijke 
voorstellingen voor het publiek 
in petto. Deze heeft de schouw-
burg inmiddels omgedoopt tot 
de ‘Toetjes van het Seizoen’. Zie 
ook www.detoetjeslijn.nl of de 
Toetjeslijn, 0255-515789. Op het 
menu onder meer de hilarische 
geschiedeniscanon ‘Van Hune-
bed tot hyves’ (28 mei) - met een 
gastrol voor burgemeester Weer-
wind’ - en cabaretvoorstellingen 
van Veldhuis & Kemper (1 juni).s

‘Geen kind op straat’
IJmuiden – Vorige week woens-
dag vond de eindmanifesta-
tie plaats van de landelijke ac-
tie ‘Geen Kind Op Straat’, die op 
Moederdag begon. Door het he-
le land zaten mensen in bushok-
jes om aandacht te vragen voor 
de actie en om handtekeningen 
te verzamelen. In het bushok-
je aan het Plein ’45 bivakkeer-
de Klaas Strooker. ‘Geen Kind 
op Straat’ protesteert tegen het 
feit, dat uitgeprocedeerde asiel-
zoekers en dan met name gezin-
nen met kinderen, op straat ge-
zet worden. ,,Het trieste is, dat 
zo’n gezin eerst een uitzettings-
bericht krijgt en dan een strip-
penkaart, ze moeten het ver-
der zelf maar uitzoeken’’, vertelt 
Strooker. ,,Zij verdwijnen dan in 
het onbekende met alle gevol-
gen van dien en komen op straat 
terecht, samen met hun kinde-
ren.’’ Volgens Richard Pilon van 
Vluchtelingenwerk Velsen zijn er 
momenteel in Velsen geen ge-

zinnen met kinderen die uitge-
procedeerd zijn. In het verleden 
is het gemeentelijke beleid altijd 
goed geweest, er werd alles aan 
gedaan om te voorkomen dat 
gezinnen met kinderen op straat 
belandden. Klaas Strooker kreeg 
veel positieve reacties: ,,Ik heb al 
veel handtekeningen verzameld. 
Mensen hebben over de actie 
gelezen en vinden het goed, dat 
er iets voor deze kinderen wordt 
gedaan.’’ Gwendoliene Verboom, 
zelf werkzaam bij het vluchtelin-
genwerk, komt samen met stagi-
aire Zeyneb haar handtekening 
zetten. ,,Het is onmenselijk, als 
kinderen op straat moeten leven. 
Er was een noodvoorziening, 
maar die moesten de gemeentes 
opheffen. Sommige gemeentes 
weigeren dat, maar in steden als 
Haarlem en Amsterdam gaat het 
mis. Nogmaals: het is onmense-
lijk, er moet weer een noodvoor-
ziening voor deze kinderen ko-
men.’’ (Carla Zwart)
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Optreden shantykoren Norta-
de, Grace Darling en Kassian in 
het amfitheater Duinpark- Zee-
wijk. Aanvang 14.00 uur.
Samenloop voor Hoop van 
15.00 tot de volgende dag 15.00 
uur op Atletiekbaan Suomi, Ha-
gelingerweg 319 in Santpoort-
Noord. Er zijn diverse optredens.
Bingo- en loterijavond, speel-
tuin De Veilige Haven IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Diederik van Vleuten 
in ‘Daar werd wat groots ver-
richt’. Aanvang 20.30 uur.
Afrikaanse vrouwen op het 
podium van Openluchttheater 
Caprera, Hoge Duin en Daal-
seweg in Bloemendaal. Zie ook 
www.openluchttheaterbloemen-
daal.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Hazmat Modine en Red & Blues. 
20.30 uur. Toegang 20,- Café: A 
Bright Day. 22.30 uur. Toegang 
gratis. Van 24.00 tot 03.00 uur 
Vetpot. Dommelsch zaal: Club 
Colombo. 23.00-03.00 uur. Toe-
gang 10,- vvk/12,50 add. Vanaf 
16 jaar.

Zondag 30 mei
Samenspraak door dr. Marlies 
ter Borg en Senay Cemek in De 
Kapel, Potgietweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Rondrit met de stoomtrein 
over het staalbedrijfsterrein Co-
rus. Vertrek 10.45 uur vanaf sta-
tion Velserbosch. Toegang 3,-, 
kinderen t/m 12 jaar 2,-.
Voorjaarsproeverij, georga-
niseerd door Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck, in Strandpaviljoen 
Noordzee. Van 14.00 tot 18.00 
uur. Toegang 7,50.
Stadsschouwburg Velsen: 
Schrijfster Annejet van der Zijl 
vertelt over koninklijk mysterie 
Bernhard. Aanvang 14.30 uur.
Dichterliebe in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Blues Band in Fort-Zuid, Boe-
zemkade 11 in Spaarndam. Van 
15.00 tot 18.00 uur. Toegang gra-
tis. Zie ook www.fort-zuid.nl.

Dinsdag 1 juni
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Advendo met ‘Amuse’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 2 juni

Voetdespecialist bij Leemans 
Schoenen, L. Nieuwstraat IJmui-
den. Het is zaak van tevoren een 
afspraak te maken via 0255-
511117.
Nationale Straatspeeldag in 
de Johanna Westerdijkstraat in 
Velserbroek van 11.00 tot 17.00 
uur.
Kindermiddag bij de Baptisten 
Gemeente IJmuiden aan de Eem-
straat. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 

IJmuiden: Advendo met ‘Amuse’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Hit Finale: Dans, Kleinkunst 
en Mode. 20.00 uur. Toegang 7,-. 

Donderdag 3 juni

IVN Zuid-Kennemerland: Na-
tuur en cultuur op Huize Voge-
lenzang. Vertrek 19.00 uur bij in-
gang Panneland van de Amster-
damse Waterleidingduinen in 
Vogelenzang.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dnsgroep Amsterdam 
met ‘Raak’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Hit Finale: Eigentijdse mu-
ziek: Solisten & Duo’s. 20.00 uur. 
Toegang 7,-. Kleine zaal: Electric 
Eel Shock en Peelander-Z. 20.30 
uur. Toegang 9,-. 24.00-04.00 uur 
LOS!. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Intelli-
gence en Feeling of Love. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 27 mei

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

Vrijdag 28 mei
Vertelvoorstelling ‘Slang is 
ziek’ in het Pieter Vermeulen 
Museum, Driehuizerkerkweg in 
Driehuis. Aanvang 13.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Van Hunnebed tot Hyves’ met 
burgemeester Weerwind in een 
gastrol. Aanvang 20.15 uur.
Optreden Bernd Brackman 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Diederik van Vleuten 
in ‘Daar werd wat groots ver-
richt’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Sellfish en Sweet Empire 
en De Aanslag. 21.00 uur. Toe-
gang 6,-. Café: Aftershow Sell-
fish. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Dommelsch zaal: Spektrum XL. 
23.00-04.00 uur. Toegang 12,- 
vanaf 18 jaar. 

Zaterdag 29 mei
Zeeviswedstrijd van 07.00 tot 
23.00 uur in het Noordzeeka-
naal.
Welvaartsmarkt De Roestige 
Pot en Stichting voor de Der-
de Wereld in het Solidariteitsge-
bouw, Eenhoornstraat IJmuiden. 
Van 09.00 tot 13.00 uur.
Open huis bij Rijkswaterstaat 
aan de Amsterdamseweg 25 in 
Velsen-Zuid.
Rommelmarkt op Plein 1945 
van 09.00 tot 16.00 uur.
Verhalenfestival Kennemer-
land in de Ruïne van Brederode 
en diverse Haarlemse hofjes.
Fancy Fair bij de IJmondtrek-
kers, Heerenduinweg in IJmui-
den. Van 12.00 tot 16.00 uur.
Lunchconcert in de Grote of St. 
Bavokerk in Haarlem. Van 13.15 
tot 13.45 uur Vocaal Ensemble 
La Notte.

Wat is
er te 
doen

DCIJ-nieuws
IJmuiden - In de laatste par-
tij van het seizoen legde het 19-
jarige damtalent Casper Reme-
ijer op overtuigende wijze beslag 
op de eerste plaats. Hij passeer-
de Stijn Tuijtel op de ranglijst en 
slaagde erin de clubtitel te pro-
longeren. Gedurende het gehe-
le seizoen speelde hij geconcen-
treerd en met een grote theoreti-
sche bagage won hij de ene par-
tij na de ander. Ook in het laat-
ste optreden tegen een zich he-
vig verzettende Koop de Vries, 
toonde hij andermaal aan dat 
hij met agressief aanvalsspel 
tot grote hoogte reikt. Het voor-
deel werd in het middenspel be-
haald en vervolgens in het eind-
spel beslist. Dana van der Wie-
le wist Jack van Buuren met een 
damzet te verschalken. Van Buu-
ren slaagde erin nog een punt 
aan het duel over te houden. 
Max Doornbosch moest in Van 
Buuren wel zijn meerdere er-
kennen na een even fraai als ge-
compliceerd spel. Jurrien Fischer 
liet de zich matig verdedigende 
Berrie Bottelier alle hoeken van 
het bord zien en won op impo-
nerende wijze. Harrie van der 
Vossen ging in het eindspel ten 
onder tegen een agressief spe-
lende Conall Sleutel. Sleutel be-
wees daarmee dat hij wel dege-
lijk goed en aanvallend kan spe-
len. Joop Wind was zeer te spre-
ken over het spel van Rick Hart-
man. Eerst in het vierde uur na 
goed verweer moest Hartman 
het onderspit delven. Cees van 
der Steen is voor veel sterke spe-
lers een lastig te nemen horde. 
Cees van der Vlis kreeg geen vat 
op het spel en moest in een pun-
tendeling berusten. Willem Win-
ter was uiterst content met zijn 
wint tegen Stella van Buuren. 
Jan Apeldoorn had weinig moei-
te met de enkele malen mistas-
tende Vince van der Wiele. Met 
eenvoudige middelen werd Van 
der Wiele van een punt afgehou-
den.

Velserbroekse
in droomrol Aïda
Velserbroek - Renate Rouwen 
uit Velserbroek staat te trappe-
len. Op 10, 11 en 12 juni schit-
tert zij in de droomrol van haar 
leven: Aïda, in de prachtige mu-
sical die The Cast ter gelegen-
heid van het 20-jarig bestaan op 
de planken zet. 
Musicalgroep The Cast is na 
bijna een jaar van hard repe-
teren klaar om Aïda uit te voe-
ren in het Kennemer Theater. Na 
het grote succes van The Wiz in 
2009, waarin Renate zeer profes-
sioneel de hoofdrol Dorothy ver-
tolkte, doet iedereen zijn best er 
weer een voorstelling van te ma-
ken zoals men van The Cast ge-
wend is; enthousiast en bruisend 
spel, zang en dans waar de von-
ken vanaf vliegen, zoals altijd in 
een prachtig decor en in schitte-

rende kleding. Alle leden zijn zo-
wel op het toneel als achter de 
schermen actief.
De in Driehuis woonachtige Do-
rine Swartberg en de Haarlem-
mers Kyra Hurkmans, Chris van 
Bokkem en John Stam maken 
deel uit van de decorploeg. Roos 
Dusseljee heeft voor het eerst 
een solo rol gekregen waar ze 
heel erg blij mee is. Zij speelt 
Nehebka, de vriendin van Aï-
da. The Cast speelt donderdag-
avond 10 juni en zaterdagmid-
dag 12 juni (de avondvoorstellin-
gen voor vrijdag en zaterdag zijn 
inmiddels uitverkocht). Kaarten 
zijn verkrijgbaar via de kassa van 
het Kennemer Theater in Bever-
wijk,0251-221453 of te bestellen 
via de website www.kennemer-
theater.nl. Zie www.thecast.nl.

Folkerts Toernooi
was groot succes
Velserbroek - Afgelopen week-
end werd bij VSV weer het jaar-
lijkse Folkerts Toernooi gehou-
den voor E- en D-teams, uitko-
mend in de eerste- en hoofd-
klasse. Dit toernooi is, mede 
door het mooie weer, wederom 
een groot succes geworden. Za-
terdag speelde de E-pupillen de 
sterren van de hemel. De deel-
nemende teams waren, per ca-
tegorie, ingedeeld in twee poules 
en er werd fel gestreden om de 
eerste plaatsen. Nadat de fina-
les gespeeld waren bleek uitein-
delijk dat in de categorie hoofd-
klasse Pancratius met de eer 
ging strijken, gevolgd door VVC 
en SVW. De E1 van VSV bezette 
een zwaar bevochten 4e plaats. 
In de poule van de 1e-klasse 
ging Roda ’23 met de beker naar 
huis. Pancratius en SVW wer-
den respectievelijk 2e en 3e. Ook 
hier werd het team van VSV-E2 
uiteindelijk 4e. Nadat alle win-
naars gehuldigd waren stond 
nog een verrassing op het pro-
gramma. VSV heeft in het afge-
lopen seizoen goed gescoord op 
de velden en dat resulteerde in 
een aantal kampioenschappen. 
De teams die in de diverse klas-
sen de eerste plaats veroverd 
hadden werden door de Jeugd-

coordinator Wilfred de Waal ge-
huldigd en kregen allemaal een 
fraaie oorkonde. Uitblinkers bij 
deze huldiging waren de spelers 
van de A3.
Met slechts een klein aantal vas-
te spelers wist dit team, steeds 
aangevuld met spelers uit de 
B-teams, de regionale beker te 
pakken. Dat de vereniging, be-
geleiders en uiteraard spelers 
daar trots op zijn spreekt voor 
zichzelf. Zondag was het veld 
bestemd voor de spelers uit de 
D. Ook hier werd op het scherpst 
van de snede gestreden om zo 
hoog mogelijk te eindigen in 
de poules. Aan het eind van het 
toernooi bleken de teams van 
Blauwwit uit Amsterdam en On-
ze Gezellen uit Haarlem met de 
eer te zijn gaan strijken. Nieuw 
Sloten en Pancratiius bezetten 
de tweede plaats en WSV en 
VSV D2 zijn derde geworden. 
Helaas moest VSV D1 zich hier 
tevreden stellen met een vierde 
plaats. De hoofdsponsor van het 
toernooi had voor alle deelne-
mers en begeleiders een fraaie 
poster verzorgd waarop het 
speelschema voor het komende 
WK staat. Daarnaast krijgen al-
le deelnemende teams nog een 
fraaie teamfoto toegezonden. 
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Speeltuin De Prethoek 
feestelijk geopend
Santpoort-Zuid - Wat verscho-
len achter de flat aan de Van 
Dalenlaan en op de hoek met de 
Rusburglaan
vond woensdagmiddag om 15.00 
uur de feestelijke opening plaats 
van speeltuin De Prethoek. De 
speeltuin heeft zijn plek gekre-
gen op het hier gelegen voor-
malige speelveldje dat enkele ja-
ren geleden nog op de nominatie 
stond om te worden omgetoverd 
in een parkeerplaats. Toen dit 
bekend werd hebben een aantal 
buurtbewoners, onder aanvoe-
ring van Bep Maarleveld, de no-
dige initiatieven ontplooid rich-
ting gemeente en Woningbouw- 
vereniging Brederode om te pro-
beren dit snode plan te voorko-
men. Uiteindelijk zijn de initi-
atiefnemers erin geslaagd be-
trokken partijen met argumen-
ten te overtuigen van het belang 
van een goede speelplek voor 
de buurtkinderen. Leo Salman, 
directeur van Woningbouwver-
eniging Brederode, sprak in zijn 
openingswoord ook over de lan-

ge weg die, voor de realisatie 
van dit project, moest worden 
afgelegd. Hij sprak tenslotte zijn 
waardering uit voor de omwo-
nenden en de huurders die me-
rendeels positief op de enquête 
over de realisatie van de speel-
tuin hadden gereageerd. Annet-
te Baerveldt, wethouder voor on-
dermeer sport en jeugdzaken, 
prees in deze situatie ook de 
goede samenwerking tussen de 
betrokken partijen en zij toon-
de zich verheugd over deze pri-
ma speelplek voor de jeugd, die 
ook goed is voor de samenhang 
binnen de wijk. Na het officiële 
gedeelte was het de beurt aan 
de kinderen die eindelijk de bal-
lonnen mochten oplaten om zich 
daarna te storten op de chips, li-
monade en andere lekkernijen. 
Tenslotte mag niet onvermeld 
blijven dat ook aan de ouderen is 
gedacht waarvoor een zithoek is 
ingericht en er komen nog twee 
banken en een picknicktafel, die 
door de gemeente is geschon-
ken. (Joop Waijenberg)

Open huis bij
Rijkswaterstaat
Velsen-Zuid - Rijkswaterstaat 
houdt op 29 mei op vijf locaties, 
verspreid door heel Nederland, 
open huis. Bezoekers zijn tijdens 
het open huis welkom bij de ver-
keerscentrales in Velsen-Zuid 
Op deze locatie kan men ervaren 
hoe Rijkswaterstaat werkt aan 
het in goede banen leiden van 
de verkeersstromen op de weg 
en op het water. Bij de Verkeers-
centrale Noord-west Nederland, 
gelegen aan de Amsterdamse-
weg 25 in Velsen-Zuid, organi-
seert Rijkswaterstaat een aantal 
speciale activiteiten, zoals een 
ongevallensimulatie in de Wijker-
tunnel en een rondleiding in het 
zenuwcentrum van de verkeers-
centrale. Ook staat er het nodige 
materieel opgesteld, waaronder 
tekstkarren, een strooimachine 
en een sneeuwblazer. Voor de 
jeugdige bezoekers is er vertier 
in de vorm van het maken van 
‘asfalt’-snoep en radiografisch 
bestuurbare auto’s. Daarnaast 
is er de hele dag een informarkt, 
waar bezoekers hun kennis van 
Rijkswaterstaat kunnen testen 
door deel te nemen aan een quiz. 
Op een ideeënmuur kunnen be-
zoekers hun ideeën, vragen, er-
gernissen en tips achterlaten. Op 
www.rijkswaterstaat.nl/openhuis 
staat het volledige programma. 
Daarnaast kunnen bezoekers 
van de site hier alvast een virtu-
eel kijkje nemen op twee van de 
vijf locaties. Rijkswaterstaat wil 
de mobiliteit op de weg en op 
het water vergroten en de reis-
tijden betrouwbaarder maken. 
Dat vraagt om innovatieve tech-
nieken en het slim inplannen 
van werkzaamheden aan wegen 
en vaarwegen. Tijdens het open 
huis geeft Rijkswaterstaat tekst 
en uitleg over alle gebruikte in-
zichten, technieken en materieel 
voor een veilig en beter bereik-
baar Nederland.

Rabobank Ouder-
kindtoernooi bij RKVV
Velsen - Dit jaar is weer het ra-
bobank ouderkindtoernooi ge-
houden bij de RKVV Velsen. Al-
le min’s, f- en e-pupillen kon-
den meedoen aan dit festijn. Sa-
men met hun vader of moeder of 
grootouder of grotere broer of 
zus worden teams samengesteld 
die in toernooivorm tegen elkaar 
spelen. Vanzelf sprekend staat 
het hebben van plezier hier-
bij voorop en zijn de spelregels 
aangepast aan het spelen met 
zoveel verschillende leeftijden 
in één team. Zo mogen er niet 
meer ouderen in het veld staan 
dan jongeren en mogen ouderen 
niet op doel staan of een doel-
punt maken. 
Ook wordt van de ouderen ver-
wacht dat zij niet te fanatiek zijn 
in het veld, want het toernooi is 
in principe opgezet om samen 
met je familielid gezellig te voet-
ballen. Gelukkig wordt dit door 

de deelnemers goed begrepen 
en wordt er vooral in een jolige 
stemming geprobeerd het doel 
van de tegenstander te bereiken 
om daarna één van de pupillen 
vrij te spelen en te laten scoren. 
Over de 120 kinderen kwamen 
opdagen en van tien tot ca. twee 
uur werd er door ongeveer 250 
deelnemers gestreden om de 
bekers.
Tussen de wedstrijden door werd 
er uitgeblazen en onder het ge-
not van een drankje en een hap-
je gekeken naar de verrichtingen 
van de andere teams. Na afloop 
werden de standen opgemaakt 
en volgde de prijsuitreiking. Door 
de sponsoring van de Rabobank 
Velsen en omstreken en de sub-
sponsors Brederode Sport, Vis-
groothandel Langbroek en Swier 
sleutel- en slotservice gingen al-
le kinderen met meerdere prijzen 
voldaan naar huis.

Santhappen
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 5 juni, van 17.00 tot 22.00 
uur, wordt alweer voor de tien-
de keer het culinaire evenement 
Santhappen gehouden. Ook dit 
jaar wordt evenement mede mo-
gelijk gemaakt door hoofdspon-
sor Rabobank Velsen en Om-
streken. Deze jubileumeditie 
kent een recordaantal van 14 
deelnemende bedrijven. Zij zul-
len allemaal weer hun speciali-
teiten presenteren, van gemari-
neerde Lamshaasjes tot een zo-
mers kaasplateau en van Scro-
pino tot een Chocolade mousse 
met roodfruit. Santhappen wordt 
muzikaal ondersteund door 
Yvonne Weijers. De deelnemers 
zijn Shoarma en Grill restaurant 
Ramses, Santpoortse Verleiding, 
L’Amuse, Ambachtelijke  sla-
ger Duijn,  Only Pasta, Keursla-
ger Dick Reus, Restaurant Bos-
chbeek, Villa Westend, Wijnhuis 
ten Bilt, Primeurshop Bol, Poelier 
van Ofwegen, Café Bartje, IJssa-
lon en Santpoort aan Zee.

Ontsnapping van VSV
Velserbroek - Na de 2-1 over-
winning in eigen huis moest VSV 
trachten deze voorsprong vast te 
houden in Bovenkarspel. Op pa-
pier een opgave die wel te doen 
moest zijn. In praktijk echter een 
totaal ander verhaal. De eerste 
tegenvaller was dat aanjager en 
man in vorm Noureddine Abdel-
aziz niet in staat was om te spe-
len. Meevallers daarentegen wa-
ren het meespelen van Wilmink, 
Schol en Hille die ‘s morgens 
door fysio Rico Pauletta speel-
klaar werden gekregen. 
Al na tien minuten keek VSV te-
gen een 1-0 achterstand aan. 
Slordig balverlies van Metgod 
werd na een opeenstapeling van 
fouten afgestraft door de KGB 
voorwaartsen. Dit was nu net het 
scenario dat niet moest gebeu-
ren. Het werd zelfs nog erger. Na 
twintig minuten was het 2-0 na 
wederom niet doortastend ingrij-
pen van de VSV defensie. Na de-
ze tegenslagen ging VSV weer 
met drie spitsen spelen om de 
tegenstander onder druk te krij-
gen. Deze opzet lukte niet echt 
en VSV werd alleen via corners 
en verre ingooien van Hille ge-
vaarlijk. 
In de tweede helft eigenlijk het-
zelfde liedje. VSV veel meer aan 

de bal tegen een inzakkende te-
genstander maar niet echt ge-
vaarlijk. Hoe langer de wed-
strijd vorderde hoe meer aanval-
lers er in het veld kwamen. Aan 
het eind van de wedstrijd speel-
de VSV met maar liefst zes aan-
vallers. Kandousi op links, Pitstra 
op rechts en v.d. Wal en v.d. Ma-
nakker centaal voorin met vlak 
daarachter Maat en Schol. In de-
ze fase had KGB de genadestoot 
kunnen uitdelen maar slecht uit-
spelen van de diverse moge-
lijkheden leidde tot niets. VSV 
kreeg steeds meer kleine moge-
lijkheden uit wederom corners 
en ingooien. Uiteindelijk resul-
teerde zo’n corner vier minuten 
voor tijd in de 2-1. V.d. Manakker 
kopte bij de eerste paal binnen 
en zorgde voor een enorme ont-
lading bij de VSV-ers. Vlak hierna 
moesten er strafschoppen geno-
men worden en VSV toonde zich 
hier uitermate bedreven in. Alle 
strafschoppen werden benut en 
aangezien penaltykiller Germain 
Ebbeling de tweede penalty van 
KGB wist te keren betekende dit 
promotie naar de tweede klasse. 
Na een seizoen met veel ups en   
iets te veel downs toch de stap 
naar de tweede klasse. Maar o,o, 
wat ging het moeizaam. 

De Kennemers sluiten 
wintercompetitie af
Santpoort-Noord - Met het uit-
reiken van Meesterpunten sloot 
bridgeclub De Kennemers tij-
dens de slotdrive  haar winter-
competitie af. Meesterpunten 
zijn te verdienen door vaak deel 
te nemen aan en hoog te ein-
digen op de wekelijkse bridge-
avonden.  Bij bridgeclub De Ken-
nemers is de slotdrive tevens de 
start van de wekelijkse zomer-

drives waar iedere bridgelief-
hebber welkom is, leden spelen 
gratis niet-leden wordt een klei-
ne tegemoetkoming in de kosten 
van 2 euro gevraagd. Heeft u be-
langstelling, meldt u zich dan op 
donderdag uiterlijk om 19.15 uur 
aan bij de recreatiezaal van Vel-
serhooft, Valckenhoeflaan 1B in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
nbbportal.nl/6006.

‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 28 
mei om 20.15 uur speelt de pi-
anist Bernd Brackman de aller-
mooiste pianowerken van Beet-
hoven. Op het programma de 
Pathétique, de Mondschein, das 
Lebenwohl en opus 111. 
‘Im wunderschöne Monat Mai’. 
De warme en diepe stem van 
de bariton Frank Hermans zal 
op zondag 30 mei om 15.00 uur 
te beluisteren zijn in een op en 
top romantisch programma met 

behalve de prachtige liederen-
cyclus ‘Dichterliebe’ van Robert 
Schumann ook beroemde lie-
deren van Schubert en Brahms. 
Op de vleugel wordt hij bege-
leid door Frans van Tuyl. Het 
concert opent met drie liederen 
van Schubert. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord, 
telefoon 023-5378625. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.
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Reekalfje, vooral niet 
aankomen, niet verstoren
Santpoort-Noord - Bij een la-
te wandeling in Duin en Kruid-
berg trof fotograaf Rob Nieborg 
vlak bij een pad een reekalfje, 
niet veel groter dan een konijn. 
De moeder stak net daarvoor het 
wandelpad over. Rob Nieborg 
nam zijn kans waar en schoot 
een plaatje. ,,Door de schemer 
(lange sluitertijd en geen statief) 
niet erg scherp. En direct weer 
doorgelopen want ik ken de re-
gels: niet aankomen, niet bij blij-
ven, niet verstoren. Opvallend is 
dat dit pad door veel trimmers 

en wandelaars wordt gebruikt.’’ 
Reekalfjes worden tussen half 
april en eind juni geboren. De 
eerste tien dagen brengen ze in 
dekking door en verplaatsen ze 
zich bijna niet. Bijzonderheid: ze 
scheiden in die periode weinig 
geur af om geen roofdieren aan 
te trekken. Natuurlijke vijanden 
zijn honden, wilde katten en de 
vos. Omdat de reekalfjes bij on-
raad doodstil blijven liggen, kun 
je ze haast niet waarnemen. Laat 
ze vooral met rust. Net als de fo-
tograaf.

Stadsfotograaf gekozen
IJmuiden – Selma Schepel is 
het komende jaar de stadsfoto-
graaf van Velsen. Dit maakte ju-
ryvoorzitter Willem Gorter afge-
lopen zaterdag bekend in RC de 
Ruimte. Zo’n 30 fotograven had-
den zich aangemeld voor deze 
erefunctie. Twintig daarvan gin-
gen door naar een volgende ron-
de. Tenslotte bleven zeven fo-
tograven over voor de eindron-
de. Zij maakten een foto naar 
aanleiding van een gedicht van 
stadsdichter Jantje Bosch. Dat 
had een naamloze beek in Sant-
poort-Zuid als onderwerp. ,,De 
jury was verrast door de kwaliteit 
van de inzendingen’’, aldus Gor-
ter. ,,Zeker omdat de kandidaten 
nu niet meer de vrije hand had-
den, maar de woorden moesten 
vertalen in een daarbij passend 
beeld.’’ De jury koos voor de fo-
to van Selma omdat deze opviel 
door de originele invalshoek en 
vond haar werk ongedwongen 
en natuurlijk. Nadat bekend was 

gemaakt dat zij de stadsfotograaf 
was ontving Selma uit handen 
van burgemeester Franc Weer-
wind een cheque van 1000 eu-
ro. ,,Er zit ook een stukje bewust-
wording in haar werk, ze houdt 
mensen een spiegel voor’’, aldus 
een vriendin. ,,Ik vind het terecht, 
dat zij gewonnen heeft, ze ver-
dient het gewoon.’’ Selma foto-
grafeerde niet, zoals de mees-
te andere fotograven, het groen 
en de natuur rondom de beek. 
Zij koos voor een hoek, die heel 
smerig en verwaarloosd was. Het 
zwerfvuil ligt er hoog opgesta-
peld en ook stapels huis-aan-
huisbladen en reclamefolders, 
vaak met het sealbandje er nog 
omheen. Bij de foto schreef ze 
de tekst: ‘De beek die bijna ho-
peloos droomt van beek te zijn. 
Zouden de uitgevers van huis 
aan huis bladen en reclamebla-
den dit weten? Dat ze bezorgers 
betalen om een beek te dem-
pen?’ (Carla Zwart)

Kind centraal in 
Logeerhuis Shelter
Velserbroek - In de weeken-
den en vakanties worden kinde-
ren van 4 tot en met 17 jaar in 
Logeerhuis Shelter opgevangen. 
Dit zijn vaak kinderen met een 
gedragskenmerk zoals AD(H)D, 
autistverwante stoornissen en 
hechtingstoornis. Shelter biedt 
deskundige zorg, opvang, warm-
te en liefde. Het logeerhuis is vei-
lig, kleinschalig en huiselijk.
Ferry en Talitha van Iterson com-
bineren met hun twee jonge kin-
deren hun gezinsleven met het 
logeerhuis. Al vanaf 2004 van-
gen zij diverse kinderen op. Ta-
litha: “Juist omdat wij zien hoe 
enorm belangrijk het is voor zo-
wel het gezin als het kind zelf. 
Vandaar dat wij nu onze woning 
voor meer kinderen willen open-
stellen.”
Via een gestructureerd dagpro-
gramma ondernemen ze diverse 

activiteiten voor binnen en bui-
ten, zoals spelen in de binnen- 
en buitenspeeltuin, ballenbak-
ken, paardrijden, gezelschaps-
spelletjes, knutselen en buiten 
spelen. Daarnaast onderneemt  
Logeerhuis Shelter af en toe een 
grote activiteit zoals uitstapjes 
naar K3, pretparken en dieren-
tuinen.
Shelter werkt vanuit een christe-
lijke grondslag, waarin ieder kind 
welkom is, waar respect voor el-
kaar belangrijk is en waar per-
soonlijke aandacht voor ieder 
kind centraal staat. 
Verder vraagt Logeerhuis Shelter 
ook PGB’s en herindicaties aan 
voor kinderen. Daarnaast bieden 
zij desgewenst de volledige ad-
ministratie voor een PGB aan. Dit 
staat los van het zorgaanbod. 
Zie ook www.logeerhuisshelter.
nl.

Velsen voor de 
Derde Wereld
IJmuiden - Traditioneel vra-
gen Velsen voor de Derde We-
reld ‘de politiek’ op de laatste 
markt voor de verkiezingen aan-
wezig te zijn  om in gesprek te 
gaan met de bezoekers. Daar-
om hebben zij vertegenwoor-
digers van alle politieke partij-
en uit de gemeenteraad van Vel-
sen uitgenodigd voor de markt 
van 29 mei. Er stond kort gele-
den een artikel in de NRC met 
de kop: “De poëzie van het pro-
gramma”, en de toelichting luid-
de: dezer dagen verschijnen de 
verkiezingsprogramma’s. Het zijn 
fraaie vlaggen om mee te zwaai-
en naar de kiezer. En naar ande-
re partijen. Maar regeren doe je 
in proza. Taal is één van de mo-
gelijkheden voor politieke par-
tijen om de kiezer te laten zien 
hoe zij denken over zaken, wel-
ke richting zij op willen gaan met 
de samenleving en hoe zij dat 
willen bereiken. Velsen voor de 
Derde Wereld is  benieuwd hoe 
politieke partijen in Velsen den-
ken over solidariteit. Is solidari-
teit nodig in onze samenleving, 
of juist niet; is het een particu-
liere zaak of iets waar de over-
heid zich ook mee moet bezig-
houden? De politici mogen in de 
taal van het beeld, picturaal, op 
een paneel vormgeven aan het 
begrip solidariteit. Twee kunste-
naars, Afke Spaargaren en Kees 
Kalkman, zijn bereid gevonden, 
indien nodig, begeleiding te ge-
ven. Het Kunstencentrum Velsen 
stelt schildersdoeken en acryl-
verf ter beschikking. Nagenoeg 
alle partijen geven gehoor aan 
de uitnodiging. Sommigen pro-
beren een ‘landelijk kopstuk’ 
voor deze gelegenheid hierheen 
te halen. De politici zijn zeker 
tussen 10 en 11 uur aan het werk 
op het schoolplein. De opbrengst 
van de markt is voor een project 
van Raoul Kanazi in Niger: medi-
sche zorg in de woestijn. Stich-
ting Velsen voor de Derde We-
reld. De markt is op 29 mei van 
9.30 tot 12.30 uur in het Solida-
riteitsgebouw aan de Eenhoorn-
straat 4 te IJmuiden.

Velserbroek - Dinsdag 1 juni 
wordt van 10.00 tot 17.00 uur een 
verrassings fietstocht gemaakt 
vanaf buurtcentrum De Veste. 
Men hoeft geen lid te zijn om 
mee te doen. Voor 20 euro krijgt u 
koffie met gebak, lunch en thee. 
Opgeven kan tot 31 mei bij Ton-
ny Paap, telefoon 023-8221747 of 
Mary van Straaten, telefoon 023-
5381964 of per email: ltpaap@
quicknet.nl en boltjalk7@planet.
nl. De overige dinsdagen wordt 
er gefietst tussen 10.00 tot 13.00  
uur. Kosten hiervoor zijn euro 
1,25 euro (incl. koffie of thee).

Fietsclub 
De Veste

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. 
Na 19 mei is er geen open ta-
fel i.v.m. nieuwe plafond. Op 16 
juni is er een speciale open ta-
fel: soep vooraf en daarna obe-
perkt pannenkoeken eten. Daar-
na is de eertvolgende open tafel 
op woensdag 25 augustus. 
I.v.m. verkiezingen op 9 juni is 
het stemlokaal dit maal i.v.m. de 
verbouwing in de hobbyruimte 
van het wijksteunpunt. 
Zomerfeest, zaterdag 26 juni 
van 15.00 tot 18.30 uur. 
Het Wijksteunpunt is geslo-
ten op Beide Pinksterdagen ( 23 
en 24 mei). Maandag 31 mei t/m 
6 juni i.v.m. vernieuwen van het 
plafond en verlichting.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 

maandag en woensdag van 11.45 
tot 13.00 uur. U kunt a la car-
te komen eten, waarbij u naast 
een hoofdgerecht ook een soep-
je vooraf en toetje geserveerd 
krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Vrijdag 4 juni: sala-
de kalfsrosbief, vis van de dag, 
aardappelkroketjes, bietensala-
de en appelcompote met wal-
nootijs toe. 
Reserveren maandag 31 mei tus-
sen 11.00-12.00 uur. Aanvang 
12.30 uur. Kosten 6,-. Dinsdag 8 
juni: tomatensoep, captains din-
ner en vanillevla met ananas en 
slagroom toe. Opgeven donder-
dag 3 juni tussen 11.00-12.00 
uur. Aanvang 17.30 uur. Kosten 
6,-.
Modeshow en verkoop don-
derdag 3 juni vanaf 10.00 uur. 
Toegang gratis.
Sing In. Maandag 7 juni komen 
een aantal kinderen van bais-
school Het Anker Oud Holland-
se liedjes zingen. Toewgan ggra-
tis. Aanvang 10.45 uur.
Expositie van de Hofschilders 
tot en met 7 juni. Iedereen is van 
harte welkom om de schilderijen, 
gedurende de openingstijden, 
gratis te komen bekijken.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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Diederik van Vleuten
in het Witte Theater
IJmuiden - Vijftien jaar lang 
stond Diederik naast Erik van 
Muiswinkel op de planken. Nu 
staat hij vrijdag 28 mei en za-
terdag 29 mei om 20.30 uur er 
als cabaretier alleen voor. In een 
buitengewoon programma. In 
‘Daar werd wat groots verricht’ is 
hij uw vastberaden gids door de 
krankzinnige geschiedenissen 
van zijn voorouders. In ruim an-
derhalf uur ontsluit hij een uniek 
familiearchief. Zeven scheeps-
kisten vol dagboeken, memoires 
en fotoalbums. Glimmende snor-
ren en wuivende avondjurken. 
Schipbreuken. Overspel. Fijn veel 
oorlogen ook. En een toevalli-
ge ontmoeting die de kaart van 
de wereld veranderde. Diederik 
blaast zijn voorvaderen nieuw le-
ven in. Hij projecteert ze op een 
scherm en sleept ze spelend en 
zingend mee naar de 21ste eeuw. 

Zie ook www.harrykies.nl. Zater-
dag 29 mei om 22.30 uur (na de 
voorstelling) kan men gratis naar 
singer/songwriter Channah van 
‘t Riet.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘DieDerik van vleuten’ op 
28 en 29 mei 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Zilveren jubileum 
Honkbalweek
Haarlem - Komende zomer 
schrijft Haarlem toch een stuk 
geschiedenis op het gebied van 
sport. Daarvoor heeft de orga-
nisatie van de Haarlemse Honk-
balweek alle reden toe, want van 
9 tot en met 18 juli aanstaande 
zal de 25e editie plaats vinden.
In 1961, toen aan het Badmin-
tonpad, werd de 1e editie ge-
speeld en gewonnen door Al-
conbury Spartans. Nu bijna 50 
jaar later heeft de organisatie 
het voor elkaar gekregen om in 
het Pim Mulier honkbalstadion 6 
ploegen te strikken uit de top 10 
van de wereld.
Nieuwkomer daarin is Venezuela. 
Venezuela zal als eerste het vas-
teland van Zuid-Amerika verte-
genwoordigen tijdens een Haar-
lemse Honkbalweek en is tevens 
de 17e nationale ploeg die aan 
het evenement deelneemt. Toch 
is Venezuela geen onbekende in 
Haarlem. Zo speelde het in 2009 
vier wedstrijden in Haarlem tij-
dens de tweede ronde van het 
Wereldkampioenschap honkbal. 
De ploeg plaatste zich voor de fi-
naleronde en eindigde, na winst 
op Chinese Taipei, op de zeven-
de plek, één positie onder Ne-
derland. Ook in 1986 nam Vene-
zuela deel aan het in Nederland 
gehouden WK en ook toen werd 
het duel tegen Oranje in Haar-
lem gespeeld. 
De andere vijf deelnemers zijn 
Japan, Cuba, USA (winnaar 
2008), Chinese Taipei en Neder-
land. Het ‘andere’ Oranje staat 
dit jaar onder leiding van Jim 
Stoeckel. De Amerikaan bereidt 
zich in Haarlem met zijn team 
voor op het Europees Kampioen-
schap welke op 23 juli in Duits-
land begint en Intercontinental 

Cup in Taiwan in oktober. In het 
eerste weekend van de Honk-
balweek  is er ook nog het fina-
le weekend van het WK voetbal 
in Zuid AFrica. De strijd op de 3e 
plaats (10 juli) en de grote finale 
(11 juli) vallen precies gelijk met 
de Honkbalweek. Maar niet ge-
treurd want de organisatie heeft 
daar iets op gevonden. Voorzit-
ter Frits Mulder, “We weten dat 
onder de duizenden Honkbal-
week fans wij ook voetbal fa-
naten hebben en daarom heb-
ben wij onze wedstrijden naar 
voren geschoven zodat ieder-
een ’s avonds keurig op tijd voor 
de buis kan zitten voor de laat-
ste twee wedstrijden van het WK 
voetbal. En ach zelf vind ik het 
ook wel leuk om te kijken indien 
Nederland het zo ver red.”
Bij een jubileum als die van de 
Honkbalweek horen natuurlijk 
ook diverse activiteiten om dit te 
vieren. Één daarvan is Jubileum 
Boek. De organisatie is het af-
gelopen jaar druk bezig geweest 
om bijna 50 jaar Honkbalweek 
historie om te zetten in  boek-
vorm. 
Binnenkort rollen de eerste 
exemplaren van de persen en 
dan kan er gezegd worden dat er 
een enorm collectors item is voor 
de honkbal liefhebbers. Iedereen 
kent de bekende Grote Bos At-
las, nu daar valt straks het jubile-
um boek mee te vergelijken. Een 
bijna 170 pagina’s tellend boek 
met schitterende verhalen afge-
wisseld met fotoverslagen uit de 
oude doos. Indien je het honk-
bal spektakel ook een keer wil 
meemaken ga dan naar www.
honkbalweek.nl en bestel daar je 
kaarten of ga naar Nihek aan de 
Rijksstraatweg in Haarlem.

Leerlingen Tender
College lopen stage
IJmuiden - Vorige week hebben 
de leerlingen van de klas van Jo-
di Lenting, 3 vmbo, maar ook an-
dere leerlingen van de tweede 
klas en 3 Pro vijf dagen stage ge-
lopen bij verschillende bedrijven 
en instellingen. Jodi: ,,De school 
waarop ik zit, het Tender Colle-
ge, is een school voor kinderen 
die problemen hebben met le-
ren en gedragsproblemen. Er 
zitten nu circa 140 LWOO-leer-
lingen en circa 100 PrO-leerlin-
gen op school. De klassen tellen 
maximaal 14 leerlingen. Er wer-
ken meer dan 40 leerkrachten. 
De heer de Custer en mevrouw 
V.d. Kraan zijn de mentoren van 
mijn klas. Ik heb een aantal leer-
lingen die stage liepen geïnter-
viewd en gevraagd wat ze nou 
van het stage lopen vonden. Het 
was voor deze leerlingen niet de 
eerste stage. In de tweede klas 
en ook dit schooljaar hebben zij 
al eens stage gelopen. De leer-
lingen die ik heb geïnterviewd 
hebben onder andere bij  de ba-
sisschool de Zandloper, op onze 
eigen school, bij kinderdagver-
blijf Humpie Dumpie, de Praxis in 
Velserbroek en bij het Grandcafé 
Kruiten in IJmuiden gewerkt. Op 
de Zandloper en Humpie Dum-
pie hadden ze met kinderen ge-
werkt. Mijn vraag: ‘Hoe ziet een 
stagedag er voor jou uit?’  Ze 
zeiden: ‘Veel met kinderen wer-
ken, en op ze letten. Ik vind het 
eigenlijk wel leuk zo’n stagedag.’ 
Op het Tender College moesten 
ze helpen met gymlessen geven.

Ik stelde dezelfde vraag aan hen. 
Ze zeiden: ‘Veel gymlessen ge-
ven.’ En ze zeiden allebei: ‘Ja, ik 
vind het wel leuk maar, het zou 
niet iets zijn wat ik later zou wil-
len gaan doen.’ Bij de Praxis zei 
degene die daar stage liep: ‘Rus-
tig aan doen, het zou misschien 
wel iets voor later zijn als ik de 
baas ben.’ Bij Grandcafé Krui-
ten zei de gene daar: ‘Het mees-
te bestaat uit: snijden, ‘hosse-
len’ en brood klaarmaken. Het 
zou misschien iets voor later zijn 
maar daar twijfel ik aan.’ Toen ik 
aan de leerlingen de vraag stel-
de: ‘Wat vind je ervan om nu sta-
ge te lopen?’ vertelden de mees-
te leerlingen dat zij het niet erg 
vonden om stage te lopen. Er 
waren ook leerlingen die het ei-
genlijk onzin vonden: ‘Ik zit toch 
op school, en als ik klaar ben met 
school ga ik wel kijken wat ik ga 
doen.’ 
Veel leerlingen vonden het juist 
goed om nu stage te lopen, zo-
dat je nu juist kan kijken wat 
werken inhoudt. Het samenwer-
ken met anderen, omgaan met 
klanten, andere tijden van werk.  
Een aantal leerlingen vond het 
ook zwaar: ‘We maken lange da-
gen en we staan heel veel’. 
Stagelopen is een verplicht on-
derdeel op school. Iedere leer-
ling in onze klas moet twee keer 
vijf dagen stage lopen en tevens 
een verslag van de stage maken. 
Dus een stage week is nog niet 
zo slecht als het lijkt. (Jodi Len-
ting)

Act zoekt voorzitter
IJmuiden – Het bestuur van to-
neelvereniging Act zoekt een 
voorzitter. Act is een kleine ver-
eniging met enthousiaste en ge-
motiveerde leden. Het streven is, 
om drie keer per twee jaar een 
voorstelling in het Witte Theater 
te brengen. De voorzitter hoeft 
niet zelf de toneelvloer op, maar 
enige affiniteit met het thea-
ter is een pré. Act repeteert el-
ke woensdagavond van 20.00 tot 

22.30 uur in het gebouw Jan Lig-
thart aan de Eksterlaan 8. Het 
zou prettig zijn als de voorzitter 
daar af en toe zijn of haar gezicht 
liet zien. Verder vergadert het 
bestuur eens in de zes weken. 
Dan worden de grote lijnen in de 
gaten gehouden en bestuurlijke 
en organisatorische zaken be-
sproken. Meer inforamtie: Nelly 
Bloemzaad, 0255-785945 of 06-
45025869.

Geld verdienen 
met spullen
van zolder
Velsen - Staat er al jaren een 
oud ledikant te verstoffen op zol-
der? Heeft u nog babykleding 
die de kinderen al lang niet meer 
dragen? Zaterdag 12 juni is in 
Bibliotheek Velsen een kraam-
markt waar men babyspullen 
kunt verkopen. Inwoners van 
de gemeente Velsen kunnen via 
een advertentie (A4) van alles 
aanbieden waarmee men jon-
ge ouders of zwangere vrou-
wen blij zou kunnen maken. Tij-
dens deze kraammarkt worden 
de advertenties duidelijk zicht-
baar opgehangen in de biblio-
theek, zodat alle bezoekers op 
de tweedehands materialen wor-
den geattendeerd. In de adver-
tentie moet duidelijk omschre-
ven worden (liefst met foto) wat 
men te bieden heeft. Daarnaast 
is het vermelden van een con-
tactadres (email en/of telefoon-
nummer) noodzakelijk. Aanmel-
den via info@bibliotheekvelsen.
nl. Of breng de advertentie langs 
bij de Centrale Bibliotheek, Du-
dokplein 16, IJmuiden, t.a.v. Thea 
Kroon. Zie ook www.bibliotheek-
velsen.nl.

IJmuiden - Een 60-jarige vrouw 
uit IJmuiden is vorige week don-
derdagmiddag gewond geraakt 
bij een aanrijding. De vrouw reed 
rond 12.15 uur op haar snorfiets 
op Velserhof en werd aangere-
den door een auto bestuurd door 
een 29-jarige vrouw uit Alkmaar. 
De IJmuidense is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ge-
bracht. De politie onderzoekt de 
precieze toedracht van de aan-
rijding.

Vrouw gewond 
na aanrijding

Velsen - Politiemensen hebben 
zaterdagochtend toezicht gehou-
den op een ordelijke viering van 
luilak. Het aantal vernielingen is 
beperkt gebleven. Wel hebben 
agenten van tientallen kinderen 
‘smeermiddelen’ in beslag geno-
men. Het gaat om eieren, zeep, 
tandpasta, pap, scheerschuim, 
mayonaise, kaarsen en waxine-
lichtjes. In IJmuiden werden drie 
14-jarige meisjes bekeurd omdat 
ze met smeermiddelen op staat 
werden betrapt.

Rustige luilak

IJmuiden - Politiemensen hoor-
den zaterdagnacht rond 04.45 
uur geschreeuw vanuit een wo-
ning aan de Kennemerlaan. Het 
bleek dat een 34-jarige vrouw 
uit IJmuiden in de woning van 
een vriendin flink door het lint 
was. Agenten hebben getracht 
de vrouw tot bedaren te brengen 
maar dat lukte niet. Uiteindelijk 
is ze aangehouden en met wat 
geweld in de boeien gewerkt. 

Door het lint
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Maak kans op gratis dvd
Geboorte van Calimero
Santpoort-Noord - Het teken-
filmfiguurtje Calimero met de le-
gendarische uitspraak: ‘Zij zijn 
groot en ik is klein en dat is niet 
eerlijk, o nee,’ is nu verschenen 
op dvd. Uitgever Just4Kids van 
Santpoorter Fokko Vonk heeft de 
dvd-rechten verworven van het 
allerliefste kuikentje. Just4Kids 
blaast de klassieke tekenfilmse-
rie uit de jaren ’70 een nieuw le-
ven in, met een compleet nieuw 
vormgegeven dvd-serie.  
De eerste twee titels zijn ‘De ge-
boorte van Calimero’ en ‘De we-
reld is mooi’. Op elke dvd staan 
acht afleveringen, goed voor 
ruim anderhalf uur kijkplezier.  
De dvd’s vol jeugdsentiment zijn 
vanaf half april 2010 verkrijg-
baar bij onder andere Bart Smit, 
Blokker en Intertoys . Later dit 
jaar verschijnen meer dvd’s van 
Calimero. 
Tekenaar Toni Pagot (1921 – 
2001) ontwierp het kuikentje 
Calimero voor een wasmidde-
lenreclame op de Italiaanse tv. 
Dit lieve aandoenlijke kuikentje 
sloeg zo aan, dat de tekenaar in 
de jaren ’70 een serie tekenfilms 
ontwikkelde. Het kuikentje Ca-
limero kruipt uit zijn ei, als zijn 
vader en moeder even niet thuis 
zijn. De pasgeborene gaat na-
ief op onderzoek uit in de boze 
buitenwereld. Daar beginnen de 
avonturen van Calimero, die al-
tijd een educatief karakter heb-
ben. 
De ouders kennen Calimero al. 

Maar ook de kleine televisiekij-
ker van nu heeft al kennis kun-
nen maken met het kleine zwar-
te kuikentje, want Calimero 
wordt ook dagelijks uitgezonden 
op  Z@ppelin.  Naast de dvd-se-
rie gaat Just4Kids ook boeken 
uitgeven van Calimero. De ver-
wachting is dat deze serie boe-
ken in de tweede helft van 2010 
worden uitgebracht.

Kans maken op één van de 
2 dvd’s die deze krant in sa-
menwerking met Just4Kids 
weggeeft? Stuur dan vóór 14 
juni en e-mail naar actie@
jutter.nl. De dvd’s worden 
verloot onder de inzenders. 
Winnaar krijgen schriftelijk 
bericht. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd.

Line-up 2 Gerations 
Open Air nu compleet
Regio - Op 2 Generations Open 
Air, 4 september bij de Veerplas 
in Haarlem, zullen twee genera-
ties Dulfer op het podium ver-
schijnen, want naast vader Hans, 
zal ook dochter Candy een op-
treden verzorgen op dit nieuwe 
festival. Naast Nederlands beste 
saxofonist is ook een van Neder-
lands beste DJ’s, Gregor Salto, 
aan de line-up toegevoegd.
Eerder waren namen als Ro-
berto Jacketti & The Scooters, 
The Beatles Revival Band, Lo-
is Lane en Wolter Kroes al be-

kend gemaakt. Op de website 
www.2Generations is de gehele 
programmering te lezen. 
Tickets kunnen besteld worden 
via de website en zijn te koop bij 
alle Free Record Shops en ver-
schillende lokale voorverkoop-
adressen. Deze adressen staan 
vermeld op de website van 2Ge-
nerations. Let bij het bestellen 
van een ticket op de interessan-
te Vaderdagactie. Samen naar 
2Generations Open Air, een ori-
gineel cadeau dat je samen kunt 
beleven.

Iedereen is welkom op 
Concerto in Memoriam
Driehuis - ‘Alleen de muziek kan 
over de dood spreken.’ Dit citaat 
was in 1994 het uitgangspunt 
van het Concerto in Memoriam, 
een herdenkingsconcert. En dat 
is het nog steeds. Met het in-
middels traditionele concert in 
het monumentale gedenkpark 
wil Begraafplaats & Crematori-
um Westerveld in Driehuis zo-
veel mogelijk mensen een mo-
gelijkheid bieden hun dierbaren 
te gedenken. Vandaar dat het 
openluchtconcert – jaarlijks be-
zocht door vele duizenden men-
sen - voor iedereen vrij toegan-
kelijk is. Iedereen is welkom.
Het Concerto in Memoriam vindt 
dit jaar plaats op 6 juni om 14.00 
uur. Leo Fijen zal het Woord van 
Troost spreken. Leo Fijen is pre-
sentator en programmamaker én 
auteur van boeken waarin hij in-
grijpende ervaringen uit zijn ei-
gen leven verwerkte tot spiritue-
le literatuur. 
De muzikale invulling op 6 juni 
wordt verzorgd door het West-
lands Mannenkoor. Het koor is 

met ruim honderdvijftig leden 
een van de grotere mannenko-
ren in Nederland. Het gerenom-
meerde koor, dat in 1956 werd 
opgericht, is zowel in eigen land 
- met bijvoorbeeld de herken-
ningsmelodie van de tv-serie ‘De 
Glazen Stad’ - als internationaal 
alom bekend. 
,,Het Concerto in Memoriam 
voorziet in een bepaalde behoef-
te en wordt elk jaar weer druk-
bezocht’’, zegt Carla Bosua-Wes-
terman, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Wester-
veld. ,,Niet voor niets is dit al-
weer de zestiende keer dat het 
wordt georganiseerd. Veel men-
sen - jong en oud - zien het Con-
certo echt als een mooie gele-
genheid om, samen met anderen 
en toch individueel, dierbaren te 
gedenken. De rustieke omgeving 
en natuurlijk de prachtige mu-
ziek helpen daar zeker bij.’’
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld nodigt u van harte 
uit het concert bij te wonen. Ie-
dereen is welkom!

Beautycentre 
Renaissance 
bestaat 1 jaar
Santpoort-Zuid - Begin ju-
ni 2009 is Beautycentre Renais-
sance verhuisd van Velserbroek 
naar het prachtige punt aan 
Bloemendaalsestraatweg 93 te 
Santpoort-Zuid. Wie in het pand 
naar binnen stapt is meteen on-
der de indruk van de bijzonde-
re en warme sfeer die licht en 
luxe is. Beautycentre Renaissan-
ce combineert de praktijkruim-
te met een gezellige winkel  met 
zeer aantrekkelijke cadeau-ar-
tikelen. In het voorste gedeelte 
staat tevens een grote praattafel 
waar klanten zich onder het ge-
not van een kopje thee of koffie 
al heerlijk kunnen ontspannen. 
Daarachter bevinden zich twee 
praktijkruimte’s,  een voor de 
pedicure-klanten en een waar 
de schoonheidsbehandelingen 
plaatsvinden. Ook voor een des-
kundige behandeling van de ‘dia-
betes voet’ kan men hier terecht. 
Op verzoek is een duo behande-
ling (bijvoorbeeld moeder/doch-
te) mogelijk. Om het eenjarig be-
staan in Santpoort-Zuid te vieren 
is op 5 juni  een open dag. Van 
elf tot drie uur is een  consulente 
van Filorga Glykopeel aanwezig. 
Op afspraak (023-5380683) kan 
men dan kennis maken met on-
derstaand uniek produkt. Filorga 
Glykopeel is een behandelme-
thode  die het verouderingspro-
ces van de huid vermindert, dit 
wordt ook wel ‘anti-ageing’ ge-
noemd. Dit is een geavanceerde 
behandelmethode die bij Beauty-
centre Renaissance wordt toege-
past, het is een unieke en zicht-
baar doeltreffende anti-aging 
behandeling. Non-invasieve be-
handelingen (dus zonder nar-
cose en operatie) ter verfraaiing 
van het uiterlijk hebben nog altijd 
de voorkeur bij de meeste men-
sen. Het anti-aging concept van 
Filorga zorgt ervoor, dat de huid 
van onder meer gezicht, decolle-
té en/of handen steviger, gladder 
en gaver wordt gemaakt, zonder 
dat hierbij een ingreep nodig is. 
Tijdens de open dag krijgt men 
tien procent korting op alle pro-
ducten, dus ook op cadeau-arti-
kelen. Zie ook www.beautycen-
tre-renaissance.nl.

IJmuiden - Vrijdag 4 juni treedt 
gospelkoor SIGN (Samen In 
Gods Naam) op in de Petrakerk. 
Deze avond zal ook het kinder-
koor van basisschool ‘Het An-
ker’ uit Velserbroek optreden en 
wordt er een drumsessie gege-
ven. De aanvang is om 19.45 uur, 
de kerk is om 19.15 uur open.  
Locatie: Petrakerk, Spaarnestraat 
8, IJmuiden. De entree is gratis. 
SIGN is een gospelkoor dat be-
staat uit 24 leden. SIGN is op 
zoek naar nieuwe leden. Er zijn 

op dit moment vier mannen-
stemmen, negen sopranen en 
elf alten. SIGN is vooral op zoek 
naar sopranen en mannenstem-
men. Iedere woensdagavond ko-
men zij van 20.00 tot 22.00 uur 
bij elkaar in de Petrakerk om sa-
men te zingen. Regelmatig tre-
den zij op in kerken. Op woens-
dag 16 juni zal er een open oe-
fenavond zijn waar eventueel ge-
interesseerde toekomstige koor-
leden een avond kunnen mee-
zingen.

SIGN in Petrakerk
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24 uur
samen
tegen
kanker

Atletiekbaan Suomi, Hagelingerweg 319 te Santpoort-Noord

24 uur       
DJ Screen

15:00 uur 
Opening door burgemeester Franc 
Weerwind en Maarten vd Weijden met
(bijna) alle lopers onder begeleiding van 
‘t Klein Orkest van Soli

Programma
zaterdag 29 mei

16.00-17.00 uur
Optreden Alderliefste
17.15 uur
Zanger Arjan Hilbers 
18.00 uur
Optreden Full Count

19.30 uur
Optreden Stijl Achterover
20.15 uur
Optreden M.I.S.
21.00 uur
Optreden Stijl Achterover
21.30 uur
Optreden M.I.S.
22.30 uur
Optreden Sanne (van X6)

23:00 uur
Kaarsenceremonie

10.30 uur
Zumba les door Move 2 Fit
11.15 uur
Optreden streetdancegroep 
Balletstudio Jolein

12.15 uur en 13.00 uur
Shantykoor ‘t Staende Tuygh
13.30 uur
Prijsuitreiking SvH Loterij
14.00 uur
Optreden Dennis Sintenie

15.00 uur
Slotronde 
met aansluitend chequeoverhandiging 
aan KWF Kankerbestrijding en het 
loslaten van 1000 ballonnen

zondag 30 mei

11.00 en 11.30 en 12.00 uur
Rad van Fortuin met
prachtige prijzen o.l.v. Guus Hermans

van 15.00 tot 15.00 uur 
24 uur non stop!

29 en 30 mei 2010 

07.00 uur
Warming up met Brenda Calf

10.00 uur
Koor Obelisk

14.30 uur
Dick's Five

6 x eenakter 
't Voetlicht

www.samenloopvoorhoop.nl/velsen
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Modelvilla in Park
Brederode geopend
Regio - Op het voormalige ter-
rein van het Provinciaal Zieken-
huis is al geruime tijd geleden 
een aanvang gemaakt met het 
bouwrijp maken van het enorme, 
45 ha. grote terrein en aanslui-
tend met de bouw van de eerste 
villa’s in het gebied Duinzicht. 
Het totaal aantal van 63 geplan-
de woningen zal bestaan uit 19 
vrijstaande en 44 geschakelde 
woningen. De bouw van de eer-
ste 33 woningen is al zo ver ge-
vorderd dat vanaf tweede Pink-
sterdag een geheel ingerichte 
modelwoning aan de Duinzicht-
laan 11, op afspraak, kan wor-
den bezichtigd. De modelwo-
ning, evenals de overige villa’s in 
het deelgebied Duinzicht, is ont-
worpen door KOW architecten in 
Den Haag. De inrichting van de 
woning is verzorgd door Dintra 
Interieur in Alkmaar, het tuinont-
werp is van Mien Ruys en de in-
richting van de keuken is van de 
hand van Piet Boon. Zoals ver-
wacht mag worden van villa’s in 

dit prijssegment staat het kwali-
teitsniveau op een hoog peil met 
ondermeer sanitair van Villeroy 
& Boch en kranen van Hans Gro-
he. De modelwoning, op een ka-
vel van 516 m2, is ruim opgezet 
met grote leefruimtes met ho-
ge plafonds en op de eerste en 
tweede verdieping een fiks aan-
tal (slaap)kamers waaronder 
een ‘master-bedroom’ met een 
inloopkast en een eigen badka-
mer met bad, douche en toilet. 
Theo Dole, communicatie advi-
seur Park Brederode en Martha 
Finnema, project assistente, ver-
tellen enthousiast over de unie-
ke locatie, een natuurgebied van 
vele honderden jaren oud, waar 
de villa’s worden gebouwd. In de 
ontwerpfase is hier dan ook ter-
dege rekening mee gehouden 
en je zou kunnen zeggen dat de 
villa’s hier te gast zijn in het na-
tuurlandschap, aldus Dole. Meer 
informatie is te vinden op www.
parkbrederode.nl. (Joop Waijen-
berg)

Straatspeeldag
Velserbroek - Op woensdag 
2 juni wordt weer de Nationa-
le Straatspeeldag van Veilig Ver-
keer Nederland gehouden in de 
Johanna Westerdijkstraat. Buurt-
bewoners organiseren dan in sa-
menwerking met Buurtsport Vel-
sen vanaf 14.00 tot 16.30 uur een 
zeer dynamische spelletjesmid-
dag voor de jeugd. Vanaf 11.00 
tot 17.00 uur is de straat niet toe-
gankelijk voor autoverkeer. Men 
kan boogschieten, waterbal-
lonnen gooien, klimmen op een 
zeephelling, voetvolleyen, spij-
kerslaan, hengelen, kegelschie-
ten, blikgooien, snoephappen, 
zaklopen, tafeltennissen, stel-
ten lopen, sjoelen en skippybal-
len. Voor wie er dan nog ener-
gie over heeft is er nog een gro-
te Kop van Jut van 8 meter hoog 
om op te slaan. Voor suikerspin-
nen, poffertjes en drinken wordt 
gezorgd en er zijn diverse prijs-
jes te winnen. De organisa-
tie zoekt nog steeds vrijwilligers 
om de diverse onderdelen te be-
mannen. Aanmelding en infor-
matie bij Tineke Rendering, te-
lefoon 023-5385729 of Ad Otten, 
telefoon 06-11883720.

Gerard Nijssen stopt
na 20 jaar bij Pijlkruid
Velserbroek - Op zaterdag 29 
mei zet Gerard Nijssen een punt 
achter zijn imposante zaalvoet-
balcarrière bij het straten zaal-
voetbalteam Pijlkruid. Al 20 jaar 
speelt het straten zaalvoetbal-
team Pijlkruid in Het Polderhuis 
in Velserbroek zijn maandelijk-
se zaalvoetbalwedstrijden tegen 
andere straten uit de wijk.
20 jaar lang voetbalde Gerard 

Nijssen met zijn straat mee. Al-
tijd op zaterdag, altijd in Het Pol-
derhuis, altijd van 18.00 tot 19.00 
uur.
Met zijn technische hoogstand-
jes en fraaie doelpunten was 
Gerard een bezienswaardigheid 
in de zaal. Pijlkruid gaat Gerard 
missen en de mede spelers (bu-
ren) zijn hem zeer dankbaar voor 
zijn geweldige inzet.

Verhalenfestival Kennemerland
De Ruïne van Brederode 
en Haarlemse Hofjes
Regio - Zaterdag 29 mei vindt 
voor de vierde maal het jaar-
lijkse verhalenfestival Kenne-
merland plaats. Die zaterdag-
avond worden rond het vuur in 
de Ruïne van Brederode verha-
len uit den vreemde verteld door 
vier vertellers, Henriette Dek-
kers, Eric Lammers, Ria, Schlüter 
en Piet Paree nemen u mee op 
een reis naar allerlei plekken in 
de vreemde. De klezmergroep 
Zelikop zal u tussendoor  muzi-
kaal meenemen op reis. De Rui-
ne is open vanaf 19.30 uur.  En-
tree Ruïne: volwassenen 3 euro, 
kinderen tot en met 12 jaar 1,50 
euro. Museumjaarkaart: gratis.
Deze  muzikale verhalenavond 
rond het vuur start om 20.30 uur 
en zal duren tot ongeveer 22.30 
uur. In Haarlem treden ‘s mid-
dags allerlei vertellers en muzi-
kanten op in het Frans Loenen 

hofje, Zuiderhofje, Wijnbergs-
hofje, Hofje Joh. Enschedé, Hofje 
van Bakenes, Hofje van Noblet, 
Hofje In den Groenen Tuyn en 
het Hofje van Noblet onder het 
Motto: Met verhalen langs hofjes 
dwalen. Aanvang: 13.00, 14.00 
en 15.00 uur. Programma’s op de 
dag van het festival verkrijgbaar 
bij de deelnemende hofjes.
Toegang verhalenprogramma’s 
gratis. Vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Het verhalenfes-
tival wordt gesponsord door het 
Schipholfonds en de gemeente 
Haarlem. Programma’s verkrijg-
baar bij VVV Haarlem, de bibli-
otheken van Velsen, Bloemen-
daal en Haarlem (Centrum en 
Schalkwijk) en op 29 mei vanaf 
13.00 in de zeven deelnemende 
hofjes. Voor meer informatie ver-
telkunsthaarlem@kpnmail en te-
lefoon 023-5575020

Velserbroek - In burger sur-
veillerende agenten zagen vori-
ge week vrijdagavond rond 23.00 
uur op het Vestingplein dat een 
meisje iets kocht van een man in 
een auto. Bij controle bleek dat 
het meisje, een 15-jarige IJmui-
dense, pillen had gekocht. In de 
auto van de man, een 22-jari-
ge Haarlemmer, lagen meer pil-
len. Alles is in beslag genomen 
en de verdachten zijn aangehou-
den. Het meisje ging hierbij vol-
ledig door het lint. Ze is met eni-
ge moeite in de boeien gewerkt. 
Haar ouders zijn in kennis ge-
steld. De verdachten zijn meege-
nomen naar het bureau. Daar is 
proces-verbaal opgemaakt. De 
politie onderzoekt de samenstel-
ling en herkomst van de pillen 
en stelt een nader onderzoek in 
naar de handel.

Handel 
in pillen

Paardenvoetbal 
bij de Hofgeestruiters
Velserbroek - Paardensport is 
een veelzijde manier om met je 
paard of pony bezig te zijn. Van 
dressuurrijden tot springen, maar 
ook de recreatieruiter kan zijn 
manier van ontspanning vinden 
op de rug van het edele dier.
Bij de Hofgeestruiters gaan ze 
net een stapje verder, hier is  
woensdagavond 19 mei de eer-
ste ‘KNVB’ paardenvoetbalwed-
strijd verreden.
De scheidsrechter legt uit: ,,Neem 
één grote bal met een doorsnee 
van 80 cm, een groep fanatieke 
spelers en dat is het recept van 
paardenvoetbal.’’ Er waren twee 
teams, zes paarden en net als bij 
gewoon voetbal twee doelen.
Rond de klok van zeven uur werd 
het startschot gegeven, de fjord 
Orlinde had er behoorlijk zin in 
en galoppeerde recht op de bal 
af. Niet ieder paard is geschikt 
voor dit spel, je paard moet rus-
tig van karakter zijn. Maar niet 
onbelangrijk, paard of pony moet 

niet bang zijn voor de enorme 
bal, want zij moeten tenslotte de 
bal vooruit schoppen. 
Er werd elke keer 10 minuten 
gespeeld en dan was er 5 mi-
nuten pauze voor de viervoetige 
spelers. Na de rustbeurt was er 
ook doelwisseling, dezelfde re-
gels als de echte voetballers.
Het weer was uitstekend, enkele 
supporters van buitenaf maak-
te het tot een zeer geslaagde 
avond.
Het leuke aan z’n wedstrijdop-
komst is dat het zo divers is, van 
Shetlander tot aan Shire. Ieder-
een had er zin in, en deed het 
uiteindelijk voor de lol. De drie 
winnaars die gewonnen heb-
ben met 3-2, kregen na afloop 
een zak met appelen. Deze wa-
ren natuurlijk voor de paarden. 
En de ruiters, die kregen lekker 
wat te drinken. 
Zondag 30 mei is er rondom het 
Hofgeestruitersterrein dressuur 
te bewonderen vanaf tien uur.
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Bettie Serveert
op Beeckestijnpop
Velsen-Zuid - Alle bands voor 
het gratis toegankelijke festival 
in Velsen-Zuid zijn geboekt! Het 
is nu nog een kwestie van aftel-
len tot 12 juni. 
De Nederlandse band Bettie Ser-
veert (foto), misschien wel Ne-
derland’s ultieme indierockband 
die intussen alweer zo’n achttien 
jaar meedraait in de Nederland-
se popindustrie, zal dit jaar ook 
haar opwachting maken op het 
hoofdpodium. Daarmee is de li-
ne-up van het festival compleet. 
Opening van het hoofdpodium 
wordt traditiegetrouw verricht 
door de winnaar van de IJmond 
Popprijs. Op 29 april wist de band 
Against all odds deze zeer gewil-
de prijs in de wacht te slepen. De 
jonge band Damage Contol won 
de tweede prijs, een optreden op 

het Oxypodium tijdens Beeckes-
tijnpop. 
Landgoed Beeckestijn in Velsen-
Zuid is op 12 juni vanaf 13.00 
het decor voor maar liefst drie 
podia. Op het Oxypodium staat 
regionaal talent als Chef’Spe-
cial en Osiris. Op het kleine, in-
tieme Irrational Library Kabou-
terpodium laten underground 
bands uit binnen- en buitenland 
zien wat ze kunnen, met dit jaar 
bands als Shaking Godspeed en 
E.T. Explore Me. Andere acts dit 
jaar op het Hoofdpodium zijn bij-
voorbeeld Juliette Lewis, C-Mon 
& Kypski, Mad Manoush en The 
Inspector Cluzo. Naast muziek 
en een prachtige omgeving biedt 
Beeckestijnpop ook een unieke 
en gezellige sfeer. Zie ook www.
beeckestijnpop.nl.

Bid een nacht voor
de Vervolgde Kerk
IJmuiden - De Baptistenge-
meente IJmuiden in samenwer-
king met andere kerken, houdt 
in de nacht van 28 op 29 mei een 
Nacht van Gebed. Christenen uit 
de omgeving worden van harte 
uitgenodigd om (een deel van) 
deze nacht biddend op de bres 
te staan voor vervolgde christe-
nen. De Nacht van Gebed is een 
initiatief van Open Doors. De 
‘Nacht’ wordt gehouden op ruim 
vierhonderd locaties in Neder-
land en België. Waarom wordt 
er ’s nachts gebeden? ,,Juist ’s 
nachts hebben veel vervolg-
de christenen het moeilijk”, zegt 
Open Doors-woordvoerder Klaas 
Muurling. ,,Dan slaat de twijfel 
toe. Bovendien zien we in de Bij-
bel dat veel christenen ’s nachts 
bidden. Toen Petrus gevangen 
zat, bad de gemeente ’s nachts 
voor hem en kwam hij vrij.”
Open Doors heeft een dvd en 
een informatiemap beschikbaar 
gesteld. Ieder gebedsblok wordt 
ingeleid door een kort filmfrag-
ment. Dit jaar staat de Nacht van 
Gebed vooral in het teken van 
christenen in Noord-Korea en de 

Moslimwereld. Muurling: ,,In de-
ze gebieden maken christenen 
verschrikkelijke dingen mee. Ze 
worden gediscrimineerd, versto-
ten, mishandeld, gevangen gezet 
of zelfs vermoord. Het is een ge-
weldig signaal als wij vervolgde 
christenen kunnen vertellen dat 
er zoveel christenen in Neder-
land en België voor hen bidden.”
Nasira woont in Noord-Afri-
ka. Haar moslimfamilie wil haar 
uithuwelijken, terwijl zij zelf in 
het diepste geheim bijbels ver-
spreidt. ,,Vroeger was ik over-
tuigd moslim. Tot ik een bijbel 
in handen kreeg. Gods Woord 
doorbrak mijn pantser. Nu ben 
ik net als vele andere christe-
nen in de Moslimwereld een ge-
heime gelovige. Eigenlijk zijn wij 
nooit veilig. In feite zijn wij onze 
familie verloren. Gelukkig heeft 
de Here Jezus ons over de hele 
wereld broeders en zusters ge-
geven. Breng ons alstublieft in 
gebed voor Gods troon.”
Tijdens de Nacht van Gebed 
wordt voor Nasira en vele ande-
re vervolgde christenen gebe-
den. Doet u mee?

Velsen-Zuid – Zaterdag 22 
mei waren dertien leden van 
Full Speed afdeling: klootschie-
ten paraat om  de strijd  aan 
te gaan. Onder de spelers, wa-
ren vier nieuwe leden, Raymond, 
Rob, Sander en Saskia. Dat ze 
zich snel aanpassen blijkt uit hun 
vrije tijd , daar zijn ze enthousi-
ast begonnen met een eigen klo-
tendraaierij, een geweldig initia-
tief en ze doen het goed (de klo-
ten). De beeldenroute was aan 
de beurt in Spaarnwoude. En 
het weer was fantastisch, dus 
de jassen konden in de auto blij-
ven. Team 2 met Patrick, Saskia 
en Dirk werd eerste met 77 scho-
ten en 22 meter. Team 3 met Lia, 
Ton en Bertie werd tweede met 
78 schoten en 41 meter. Team 
1 met Rob, Sander, Bertus en 
Harm, werd derde met 79 scho-
ten en 13 meter. Team 4 met, Elly, 
Sonja en Raymond werd vierde 
met 82 schoten en 39 meter. Op 
de agenda staat zaterdag 29 mei 
‘s morgens klootschieten op de 
Beeckestijnroute, daarna is de 
prijsuitreiking over seizoen 2009 
– 2010 en ‘s avonds barbecue om 
18.00 uur. De maand juni is gooi-
en zonder competitiepunten, op 
4 september tellen ze weer mee. 
Voor info bel Harm Jongman via 
0255– 514780 of Dirk Sieraad via 
0255– 515602 of kijk op www.sv-
fullspeed.nl.

Klootschieten

IJmuiden - Komende zondag-
avond is Erik Beekman gast in 
het radioprogramma Stamgas-
ten. Zeer binnenkort 30 jaar als 
dj ‘in de lucht’, aanvankelijk als 
‘piraat’, de laatste jaren bij de lo-
kale omroep Seaport FM. Aan 
de stamtafel haalt hij met Ge-
rard van Broekhuijsen oude her-
inneringen op en komen voor-
vallen ter sprake, die ook ande-
ren zich wellicht kunnen herin-
neren. Het programma Stamgas-
ten ‘zoekt’ deze lokale herken-
ningsmomenten en lardeert de-
ze met muziek uit de cd-collectie 
van de gast. Erik raakt niet uitge-
praat over zijn ‘uit de hand ge-
lopen hobby’ die veel Velsenaren 
dagelijks aan het radiotoestel 
kluistert. Stamgasten wordt uit-
gezonden op zondagavond van 
18.00 tot 19.00 uur.

Erik Beekman 
in Stamgasten

IJmuiden - Enkele van de ve-
le activiteiten van het Hobbyhuis 
zijn onder andere: Darten, kos-
ten hiervoor bedragen 7,50 eu-
ro per maand, houtbewerking, 
mooie dingen uit hout maken, 
met behulp van de juiste machi-
nes en onder deskundige bege-
leiding. Kortom lekker creatief 
bezig zijn. Ook kan men bij het 
Hobbyhuis terecht voor compu-
tercursus, onder deskundige lei-
ding van Armand v/d Ven, tele-
foon 06-13842555. Voor meer in-
formatie: Carrie Nupoort, tele-
foon 06-12650716. 

Het Hobbyhuis

‘Met de groeten van Paulus’
Familiemusical drie 
dagen in Ichthuskerk
IJmuiden - Na anderhalf jaar 
repeteren is het dan bijna zover: 
Oecumenische Musicalgroep 
Jakob brengt de musical ‘Met 
de groeten van Paulus’, kortweg 
‘Paulus’,  voor het voetlicht. Op 
4, 5 en 6 juni is de Ichthuskerk 
het toneel waar het bijbelverhaal 
rond de zendeling Paulus wordt 
opgevoerd. 
Het wordt de vijfde musical die 
de groep iedere twee jaar op het 
podium zet. ‘Jakob’, ‘Jozef’, ‘Saul’ 
en ‘Mozes’, zorgden eerder voor 
een bomvolle Ichthuskerk. En nu 
dus ‘Paulus’. Een veel minder be-
kende bijbelse figuur dan de an-
deren. En ook een heel ander 
verhaal dan de vorige.  Deze mu-
sical speelt voor een groot deel 
in de tijd van vandaag. Een recla-
mebureau dat van de Protestant-
se Kerk Nederland de opdracht 
krijgt om de bekeerde zendeling 
‘Paulus’ bekend te maken bij het 
grote publiek. De medewerkers 
van het reclamebureau reageren 
schamper, want ze kennen Pau-
lus niet, weten niets van hem en 
zijn eigenlijk niet zo geïnteres-
seerd in hem of de bijbel. Maar 
ze moeten zich gaan verdie-
pen in hem, in de reizen die hij 
maakte, in zijn opdracht waarin 
hij zich vastbeet, in… Ze raken 
dan zo geboeid dat ze een suc-

cesvolle reclamecampagne gaan 
voeren, compleet met gadgets, 
tv-uitzending en nog veel meer. 
‘Paulus’ is een prachtige musical, 
met eigentijdse teksten en lied-
jes, van ingetogen, tot snelle en 
vlotte nummers, maar ook een 
prachtige bewerking van een 
psalm: het zit er allemaal in. De 
muziek wordt uitgevoerd door 
een uit zes personen bestaand 
combo.  En geloof ’t of niet: als u 
het heeft mee beleefd weet ook 
u wie Paulus was. Want Oecu-
menische Musicalgroep Jakob 
zet Paulus hiermee uitstekend 
op de kaart.
Kaarten kosten voor kinderen tot 
en met 12 jaar 6 euro en voor ie-
dereen die ouder is 7,50. Inclusief 
pauzedrankje en uitgebreid pro-
grammaboekje bij de ingang.
Kaarten verkrijgbaar bij: Gospel-
boektiek, Kennemerlaan 224, Fo-
to Gans, Kennemerlaan 5, Fam. 
Baalbergen, Gurvenlaan 3, Fam 
Selier, Platanenstraat 23, Fam. 
Redeker, Diezestraat 27, Fam. 
Bax, Velserdijk 2, Velsen-Zuid, en 
vanaf een half uur voor aanvang 
van de voorstelling bij de ingang 
van de kerk. Uitvoeringen: Icht-
huskerk, Snelliusstraat. Vrijdag 4 
en zaterdag 5 juni aanvang 19.30 
uur, zondag 6 juni 14.30 uur. U 
komt toch zeker ook?

Spandoekenwedstrijd
IJmuiden - Voor de kampioens-
wedstrijd van IJVV Stormvogels 
tegen EDO waren verschillen-
de activiteiten georganiseerd. De 
kampioenteams van de E2 en F1 
speelden een voorwedstrijd te-
gen hun leeftijdgenootjes van 
EDO.
Ook was er een spandoeken-
wedstrijd uitgeschreven met als 
resultaat dat er op zondag 2 mei  
heel wat spandoeken rond het 
speelveld waren opgehangen. 
Een deskundige jury heeft de ve-
le inzendingen beoordeeld.
Als nummer één kwam het span-
doek van Jim Adema uit de bus, 
met de korte maar zeer toepas-
selijke tekst: ‘Blauw van trots’. 

Een speciale prijs ging naar de 
makers van het spandoek met de 
tekst: ‘IJVV Stormvogels Kampi-
oen’. Het speciale zat hem in de 
prachtige vogel die dit doek sier-
de. Je kon zien dat er veel aan-
dacht aan dit doek was besteed, 
vandaar de speciale prijs die 
werd uitgereikt aan Jesse Beck 
en Jerre Freriks.
Alle inzenders van een span-
doek worden heel hartelijk be-
dankt want mede door jullie in-
zet en steun eindigde de wed-
strijd in een 1-0 overwinning en 
mochten ‘de vogels’ zich kampi-
oen noemen  Op de foto staan 
van links naar rechts: Jerre Fre-
riks, Jim Adema en Jesse Beck.
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Burgemeester verzorgt opening
Zaterdag open dag 
Kunstencentrum Velsen
IJmuiden - Leerlingen en me-
dewerkers van het Kunstencen-
trum Velsen tonen zaterdag 29 
mei a.s. hun kunsten tijdens de 
jaarlijkse open dag. De open dag 
duurt van 11.00 tot 15.00 uur.
Er zijn balletdemonstraties, mu-
ziekuitvoeringen en er is een 
speciale expositie met werkstuk-
ken van de cursisten van de af-
deling beeldend.
Van deze afdeling staat de ex-
positie ’In het teken van het 
ambt…’ dit jaar centraal. Deel-
nemers van de cursus ‘Ruimte-
lijke vormen in metaal’ hebben 
een aantal ambtketens gemaakt. 
Het Kunstencentrum prijst zich 
gelukkig dat de ambtsketen-
drager bij uitstek, burgemeester 
Weerwind, om precies 11.00 uur 
de expositie zal openen en hier-
bij het startsein zal geven voor 

de open dag.
Bezoekers krijgen bij deze gele-
genheid alle informatie over les-
sen en cursussen, die aan het 
Kunstencentrum worden gege-
ven. Docenten van de afdeling 
muziek, beeldend en dans zijn 
de hele dag aanwezig om vragen 
te beantwoorden en informatie 
te verstrekken over de cursussen 
en workshops.
Tijdens de open dag kunnen en-
thousiastelingen zich al opgeven 
voor de lessen en cursussen in 
het nieuwe seizoen, dat in sep-
tember van start gaat.
Het Kunstencentrum is te vin-
den aan de Troelstraweg 20 in 
IJmuiden. Wie verhinderd is kan 
de brochure voor het nieuwe 
cursusjaar aanvragen via 0255-
510684. Zie ook www.kunsten-
centrumvelsen.nl.

Topprogrammerring op 
Muziek & Meer Festival
Regio - Op zaterdag 3 juli vindt 
de tweede editie van het Mu-
ziek & Meer Festival plaatst aan 
de rand van Spaarnwoude met 
een muzikale mix van pop, rock, 
soul en dance van diverse top-
acts.
Muziek & Meer is een beach-
festival op het privéstrand van 
Villa Westend met een groot 
drijvend podium op het water, 
mega overkapping, lounge, sa-
lades & fingerfood, bier & bub-
bels, massages en nog veel 
meer...
Vanaf 14.00 uur start Muziek & 
Meer met zomerse lounge van 
de lokale DJ’s Good Old Dave 
& Friso waarna DJ Jos van Wil-
de FM vanaf het drijvende podi-
um op het water de laatste zo-

merhits zal draaien. Geniet op 
het strand met de ondergaande 
zon van de band Audioknights, 
finalist van de Grote Prijs van 
Nederland. Hierna staat Miss 
Montreal op het programma, 
rond 20.00 uur gevolgd door 
ruim een uur live on stage Alain 
Clark met zijn band & vader Da-
ne! De DJ’s van Kraak & Smaak 
staat altijd voor een spetterend 
optreden gevold door DJ Mar-
nix. Parkeren is gratis op het 
naastgelegen parkeerterrein. 
Een ruime fietsenstalling en loc-
kers zijn aanwezig. Tickets kos-
ten 29,50 euro exclusief fee en 
zijn nu verkrijgbaar via www.tic-
ketservice.nl, www.muzieken-
meer.nu, Free Record shops en 
de bar van Villa Westend.

Ruitershop en Bloemen-
winckel stoppen ermee
Santpoort-Noord – Bijna 35 
jaar hebben Sylvia en Ine-Claire 
met veel plezier een bloemen en 
ruitersportwinkel gehad aan de 
Hoofdstraat. Sylvia wordt in juli 65 
jaar en gaat met pensioen. Daar-
om stoppen ze half juni met de 
zaak, Ruitershop Kennemerland 
en de Bloemwinckel.
Op 1 april 1976 zijn ze begon-
nen met de bloemenwinkel in het 
pand waar nu Bram Bosch zit. 
Na een aantal jaren kwam de af-
deling ruitersport erbij. Wat wel 
een beetje voor de hand lag om-
dat ze destijds zelf paarden had-

den. Toen het huidige pand, aan 
Hoofdstraat 172, vrij kwam, beslo-
ten ze te verhuizen, want het bood 
betere mogelijkheden om de afde-
lingen paardensport en bloemen 
te splitsen. Sylvia en Ine-Claire: 
,,We hebben altijd een goede win-
kel gehad en zullen het best mis-
sen. Nu nog de winkel leeg verko-
pen. Alles moet weg: vazen, man-
den en ruitersportartikelen. Bloe-
men en planten worden voorlopig 
nog gewoon ingekocht.’’ Sylvia en 
Ine-Claire bedanken al hun klan-
ten voor het jarenlange vertrou-
wen en klandizie.

IJmuiden - Gemeenteraadsle-
den van PvdA, LGV en VVD dis-
cussiëren over de actuele poli-
tieke zaken in de gemeente Vel-
sen. Het gesprek over het nieu-
we winkelcentrum van IJmuiden 
onder leiding van eindredacteur 
Jac. Zuurbier is deze week het 
andere bestanddeel van de ko-
mende dagelijkse Tv-uitzendin-
gen van Seaport. Op vrijdag 28 
mei starten deze programma’s, 
die de gehele week iedere dag 
om 17.00 en 21.00 uur uitgezon-
den worden. Kijkers kunnen de-
ze uitzendingen van Velsen Cen-
traal onder regie van Peter Den-
kema bekijken via het analoge 
Ziggokanaal (12++), het digita-
le kanaal 951. Op de teletekst-
pagina’s 331 en 332 van Seaport 
TV en op de website van Seaport 
TV staan deze TV- programma’s 
vermeld.

Velsen Centraal 
op Seaport TV

Velsen-Zuid – In galerie Parter-
re aan Torenstraat 7 is een ten-
toonstelling van de in Velsen ge-
boren Frits Klaver (1964) te zien. 
Zijn werk in gemengde tech-
niek verraadt een zekere roman-
tiek van verweerde monumenten 
en objecten in een verstilde at-
mosfeer. Elk schilderij vertelt het 
verhaal van het schilderproces 
zelf. De expositie is te zien tot en 
met 20 juni, van donderdag tot 
en met zondag, tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Expositie
Frits Klaver

Aanvraag 
Langdurig-
heidtoeslag
Velsen - De langdurigtoeslag is 
een vorm van bijzondere bijstand 
voor personen van 21 tot 65 jaar. 
De toeslag is bedoeld voor huis-
houdens die langdurig (tenmin-
ste 36 maanden) zijn aangewe-
zen op een inkomen op het mi-
nimum. Hoe hoog die inkomens-
grens is hangt af van uw woon-
en leef situatie. Per twaalf maan-
den kan iemand maar één keer 
recht hebben op een langdurig-
heidtoeslag. Wat zijn de voor-
waarden voor een langdurig-
heidstoeslag? Voor een langdu-
righeidtoeslag gelden in ieder 
geval de volgende voorwaarden:
U bent 21 jaar of ouder, maar 
niet ouder dan 65; U bent vol-
gens de gemeente niet in staat 
met werk een hoger inkomen te 
krijgen; U bezit niet méér ver-
mogen dan u voor de bijstand 
mag hebben; En u ontving voor 
de afgelopen periode van twaalf 
maanden niet eerder een lang-
durigheidtoeslag. Een afspraak 
maken kan via telefoonnummer 
0255-533885 of  formulierenbri-
gadevelsen@madi-mk.nl. Zij zijn 
op werkdagen bereikbaar.

Reünie G.J.V. Ichthus
IJmuiden - De Ichthuskerk in 
IJmuiden heeft jarenlang een 
bloeiende jeugdvereniging ge-
had. Helaas is, door een teruglo-
pend ledental, de vereniging in-
middels opgeheven. De goede 
herinneringen zijn er nog steeds. 
Kortom, de hoogste tijd voor een 
reünie op zaterdag 18 septem-
ber! 
Gezien de grote verwachte op-
komst, is gekozen voor een pas-
sende IJmuidense locatie: pavil-
joen Noordzee. De reünie start 
om 16.00 uur met een gezel-
lig samenzijn en vervolgens een 
uitgebreide barbecue. ’s Avonds 

volgt een spetterende jaren ‘80 
disco! Ook is het mogelijk om al-
leen ’s avonds te komen. Echter, 
zonder oud-leden géén feest. 
Ben je oud-lid van G.J.V. Ichthus 
en heb je zin in de reünie, stuur 
dan een e-mail naar reunie.gj-
vichthus@gmail.com. 
Je ontvangt dan de ook de na-
menlijst met het verzoek deze 
compleet te maken. Alle infor-
matie over de reünie ontvang je 
via e-mail. Opgeven voor de reü-
nie kan tot en met 30 juni, maar 
het liefst zo spoedig mogelijk. 
Bezoek ook de speciale Hyves-
pagina: reunie-ichthus.hyves.nl.
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Lange rijen bij
afscheid wethouders
IJmuiden - Lange rijen mensen 
stonden dinsdagmiddag te wach-
ten in de burgerzaal van het stad-
huis. Zij wilden de hand schud-
den van drie wethouders, die af-
scheid namen van het college: In-
eke Edzes – Altena (CDA), Karel 
Ockeloen (PvdA) en AnneMie-
ke Korf (PvdA). Er waren lovende 
woorden van burgemeester Franc 
Weerwind.
Ineke Edzes – Altena was veer-
tien maanden wethouder, zij had 
onder andere de wijkgerich-
te dienstverlening en de multi-
functionele accommodatie Groot 
Helmduin in haar portefeuille. ,,Je 
stond voor duidelijkheid, voor een 
goede trefzekerheid en besluit-
vorming. Je was open en benader-
baar, als wethouder van buitenaf 
(Uitgeest) was je al gauw thuis 
in Velsen’’, aldus burgemeester 
Weerwind. ,,We zullen je korda-
te optreden missen.’’ Karel Ocke-
loen was volgens de burgemees-
ter de gentleman in de gemeen-
tepolitiek, niet in de laatste plaats 
door zijn tact en luistervaardig-
heid: ,,Je wist hoe te handelen, 
met degelijkheid en een enor-
me kennis van zaken. Je kreeg 
de gemeentelijke schatkist met 
veel discipline weer op orde, dat 
is een grote verdienste. Ook het 

dossier Forteiland wist je tot een 
goed einde te brengen. Ik ben blij 
dat we je niet helemaal kwijtra-
ken en dat je als fractievoorzitter 
voor de PvdA in de gemeenteraad 
blijft.’’ AnneMieke Korf vond dat 
het na 24 jaar gemeentepolitiek 
mooi was geweest. Zij werd door 
de burgemeester een authentie-
ke rode politica genoemd: ,,Je 
was met je lange staat van dienst 
een boegbeeld voor de Velsense 
politiek.’’ Tot 2006 had Korf een 
zogenaamde zachte portefeuil-
le, met onder andere kunst en 
cultuur. Daarna had zij een har-
de portefeuille, met onder andere 
wonen. ,,Daar waren grote, zwa-
re projecten bij’’, vertelt Weer-
wind. ,,Door jouw grote bestuur-
lijke verantwoordelijkheid wordt 
oud-IJmuiden weer een mooie 
wijk. En ook van het winkelcen-
trum van IJmuiden, een project 
onder voortdurende spanning, 
staat de besluitvorming op jouw 
conto.’’ Verder zette Korf zich on-
der andere in voor het milieu en 
voor de nieuwe tribune voor Tel-
star. De vrijgekomen plaatsen in 
de collegebanken zijn inmiddels 
ingenomen door Robert te Beest 
(CDA), Ronald Vennik (PvdA) en 
Wim Westerman (GroenLinks). 
(Carla Zwart)

Schapen geschoren
Velsen-Zuid – Traditiegetrouw 
werden afgelopen zondag, eer-
ste pinksterdag, de schapen ge-
schoren op de kinderboerderij in 
Velserbeek. ,,Er worden vandaag 
25 schapen geschoren. Tien 
die hier horen, de andere scha-
pen zijn van hobbyboeren uit 
de buurt’’, vertelt beheerder Ni-
co Nanne.
,,Daaronder zijn drie schapen 
van het kleinste ras: de Ouessant 
schaap. Makkelijke beestjes die 
weinig ruimte in beslag nemen, 
ideaal voor een kinderboerderij. 
Ouessant is een eiland voor de 
Franse kust, daar komen ze oor-
spronkelijk vandaan.’’ Schaap-
scheerder Harry van Schie is in 
het dagelijkse leven advocaat: 
,,Maar ik scheer mijn hele le-
ven al schapen. Mijn vader was 
veehouder en ik heb zelf ook 
een paar schapen lopen in een 
weiland bij Velserbroek. Het zijn 
Texelaars, hele leuke beesten. Ze 
lopen achter me aan en als ze 
midden in het weiland staan en 
ik roep ze , dan komen ze direct 
naar me toe.’’
Priscilla, Linda en Tom volgen op 
het Clusius College de opleiding 

dierenverzorging, drie jaar gele-
den liepen zij stage bij de kinder-
boerderij. Toen hielpen ze bij het 
schapen scheren en dat vonden 
ze zo leuk, dat ze er elk jaar voor 
terugkomen.
Priscilla staat uit te blazen: ,,Het 
was een groot schaap dat ik 
scheerde, dan heb je veel kracht 
nodig om hem in bedwang te 
houden. Het is belangrijk dat de 
huid strak staat tijdens het sche-
ren, anders krijgt het schaap 
wondjes.’’ Ook Linda ontdoet 
een schaap van zijn wollen jas en 
dan komt er een schaap binnen, 
dat fel protesteert. De meiden la-
chen: ,,Het wildste schaap is voor 
Tom.’’ Als een schaap eenmaal 
op zijn rug ligt, dan kan het geen 
kant meer op. Harry laat aan Tom 
zien hoe je het schaap het bes-
te vast houdt: ,,De voorpoot klem 
achter je voet zetten en de kop 
achter je bovenbeen.’’ Tom gaat 
aan de gang maar na een poos 
is het schaap het zat. Het begint 
te blaten en te spartelen en ont-
snapt, met Tom op zijn rug. Hij 
is dan ook blij, als Harry het van 
hem overneemt en de klus ver-
der klaart. (Carla Zwart)

Jimmy Hendrix
leeft op Beeckestijn
Velsen-Zuid - De organisa-
tie van Beeckestijnpop heeft vo-
rig jaar Club Beeckestijn in het 
leven geroepen. Tijdens de vrij-
dagavond voorafgaand aan het 
festival werd als opwarmer-
tje een betaald concert geor-
ganiseerd. Dit is zo goed beval-
len dat Club Beeckestijn dit jaar 
een vervolg krijgt. Met de opvoe-
ring van Tommy van The Who 
werd de eerste Club Beeckes-
tijn een feit vanwege het 40-ja-
rig jubileum van deze Rockope-
ra. Dit jaar wordt het 40ste sterf-
tejaar van de enige echte gi-
taarlegende Jimi Hendrix ge-
eerd door een optreden van The 
Hendrix Alive Project op vrijdag-
avond 11 juni om 19.30 uur op 
het landgoed Beeckestijn te Vel-
sen-Zuid. The Hendrix Alive Pro-

ject is ontstaan in het najaar van 
2006 en bestaat uit bassist Pe-
ter van Kouteren, gitarist/zanger 
Eelco Bisschop en drummer Rob 
Meijran. Binnen een paar maan-
den had de band een repertoi-
re opgebouwd van meer dan 35 
Hendrix nummers. In 2007 begon 
de band met optreden. De band 
kreeg steeds meer optredens en 
is inmiddels zowel in het binnen-
land als in het buitenland suc-
cesvol. De band is volgens ve-
len een hele goede benadering 
van Jimi Hendrix zelf. De band 
kan zich met recht dé nummer 1 
Hendrix tributeband van Neder-
land noemen. Kaarten zijn 8 eu-
ro in de voorverkoop en te be-
stellen via www.beeckestijnpop.
nl. Op de avond zelf zijn de kaar-
ten 10 euro.

Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus 
Stoom IJmuiden organiseert van 
april tot en met oktober op de 
laatste zondag van de maand, 
dus 30 mei, een rondrit met de 
stoomtrein over het staalbe-
drijfsterrein. Tijdens de rit wordt 
een fotostop ingelast waarbij de 
locomotief tevens gelegenheid 
heeft om water in te nemen. In 
de trein is ook voor u koffie en 
frisdranken verkrijgbaar. Tevens 
zijn er toiletten aanwezig. De rit-
prijs voor volwassenen bedraagt 
5 euro, kinderen van 0 tot en met 
12 jaar 3 euro. Kaartverkoop is 
aan het station vanaf 09.30 uur, 
zolang de voorraad strekt. De 
trein vertrek vanaf station Vel-

serbosch om 10.45 uur en is te-
rug om 12.15 uur. Bij grote be-
langstelling wordt er een twee-
de rit gepland. De routebeschrij-
ving naar station Velserbosch is 
als volgt: Vanuit Beverwijk volgt 
u de ANWB-borden met Corus, 
nadat u een spoorwegovergang 
met drie sporen overgaat bent u 
op de Wenckebachstraat. Deze 
rijdt u uit tot het hoofdkantoor 
Corus.
Voor meer informatie kunt u 
bellen op werkdagen, telefoon 
0251-498384. 
Zie ook www.csy.nl voor foto’s. 
Kaarten kunnen via excursie-
trein@corusgroup.com gereser-
veerd worden.  

IJmuiden - Op zondag 30 mei 
is Piet Treffers de gast in Muziek 
uit Zee. De geboren IJmuidenaar 
heeft zich jaren beziggehouden 
met het opbouwen van een zee-
zender-archief waar je U tegen 
zegt. Dag en nacht draaiden de 
bandrecorders om opnamen te 
maken van de diverse radiozen-
ders op zee. De airchecks wer-
den via de audiomagazines op 
cassettte verkocht via de Stich-
ting Media Communicatie. Piet 
was ook jarenlang betrokken 
bij de radiodagen die georgani-
seerd werden in het land. Deze 
aflevering brengt mooie verha-
len en muziek uit een prachtig 
radioverleden. Seaport FM is te 
beluisteren via de kabel op 89.0, 
FM 107.8 en wereldwijd via inter-
net www.seaportplaza.nl. Meer 
informatie over Muziek Uit Zee is 
ook te vinden via www.muziek-
uitzee.hyves.nl.

Piet Treffers in 
Muziek Uit Zee

IJmuiden - Woensdagmiddag 
2 juni organiseert de Baptis-
ten Gemeente aan de Eemstraat 
weer een kindermiddag met als 
thame: ‘Gezocht’. Er wordt onder 
andere geknusteld en gezongen. 
De middag begint om 14.00 uur, 
om 13.45 uur gaat de deur open. 
De middag duurt tot 16.00 uur.

Kindermiddag

IJmuiden - Zondag 6 juni orga-
niseert klaverjasvereniging Kla-
versientje vanaf 10.30 uur een 
klaverjastoernooi in Café De 
Griffioen, Frans Naereboutstraat 
9. Er worden zes partijen ge-
speeld. Er zijn weer mooie prij-
zen te winnen. Meedoen kost 6 
euro per koppel. Opgeven kan 
bij Francine via telefoonnummer 
0255-520332.

Klaverjas-
toernooi

IJmuiden - Een oplettende bur-
ger waarschuwde vorige week 
dinsdag de politie, dat een man 
onder valse voorwendselen aan 
het collecteren was. De man 
kende de ‘collectant’ en had het 
vermoeden dat er iets niet in de 
haak was. Navraag bij de stich-
ting gaf aan dat de man geen 
collectant van de stichting was. 
De politie vraagt mensen op te 
letten en collectanten die aan de 
deur komen altijd te vragen naar 
hun legitimatie. Elke legitieme 
collectant is in het bezit van een 
legitimatiebewijs van de stich-
ting waar hij of zij geld voor op-
haalt. Daarnaast is een collecte-
bus verzegeld met een zgn ‘lood-
je’. De man zal een proces-ver-
baal krijgen voor het collecteren 
onder valse voorwendselen.

Man collecteert 
onder valse 
voorwendselen

1000 parkeerplaatsen erbij
in Haarlem centrum, Raaks

www.haarlem.nl/raaks
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3D bij Wisker Expert
IJmuiden – Sinds twee weken 
is bij Wisker Expert het nieuwste 
van het nieuwste verkrijgbaar, 
dat het in de toekomst helemaal 
gaat maken: 3D tv. 
Het is een sensationele beleve-
nis om televisiebeelden via 3D te 
zien. Het beeld krijgt meer diep-
gang en wordt levensecht. Een 
trein lijkt zo van het scherm af 
te rijden en als er een waterval 
met opspattend water in beeld 
verschijnt dan heeft de kijker de 
neiging om weg te stappen, uit 
angst om nat te worden. Mo-
menteel vinden er proefuitzen-
dingen via de schotel plaats. 
Ziggo heeft al een kanaal speci-
aal voor 3D TV. Wie dus televi-

sie via Ziggo heeft kan er al naar 
kijken, anders via de schotel. Het 
bijzondere effect is alleen te zien 
met een speciale bril op. Mo-
menteel is de 3D TV verkrijgbaar 
in de merken Sony, Samsung en 
Panasonic. Vrijdag 28 mei, tijdens 
moonlight shopping, is er van 
18.00 tot 22.00 uur een speciale 
demonstratie. Wie zelf 3D TV wil 
zien kan die avond binnen ko-
men om het eens mee te maken. 
Er is dan ook een vertegenwoor-
diger aanwezig, die meer infor-
matie kan verstrekken en vragen 
kan beantwoorden. Wisker Ex-
pert bevindt zich aan de Lange 
Nieuwstraat 457 en is telefonisch 
bereikbaar via 0255-517350.

Dekamarkt op 
zondag open
Velsen - Met ingang van zon-
dag 30 mei zijn de winkels van 
DekaMarkt in Santpoort-Noord, 
IJmuiden (Zeewijkpassage) en 
Velserbroek elke zondag open. 
Klanten kunnen er van 12.00 tot 
19.00 uur terecht. Met deze uit-
breiding is nu ruim een kwart 
van alle winkels van DekaMarkt 
zeven dagen per week open. Zo-
wel klanten als DekaMarkt zijn 
zeer tevreden over de verrui-
ming van de openingstijden. De-
kaMarkt introduceerde in 1949 
als eerste in Nederland het fe-
nomeen zelfbediening. De su-
permarktketen is sinds 1 januari 
2009 onderdeel van Detailresult 
Groep NV. DekaMarkt heeft 85 
winkels in de provincies Noord- 
en Zuid-Holland, Gelderland, 
Overijssel, Flevoland, Drenthe en 
Friesland. Speerpunten zijn lage 
prijzen, uitstekende kwaliteit en 
het beste in vers. De organisa-
tie heeft eigen productiebedrij-
ven zoals twee eigen bakkerijen, 
een eigen vee- en landbouwbe-
drijf en een slagerij. Ook diverse 
distributiecentra en verscentra-
les, twee tuincentra, een (online) 
wijnmarkt en een tankstation zijn 
onderdelen van het bedrijf.

FitFlop, onmisbaar in 
de zomergarderobe
IJmuiden - Vrouwen willen weer 
helemaal vrouw zijn deze zomer. 
De vrouw van vandaag is druk-
bezet en is op zoek naar een 
mooie, hippe maar ook een com-
fortabele outfit. En dan zijn ge-
makkelijke maar trendy schoe-
nen niet onbelangrijk. De nieu-
we zomercollectie van FitFlop  
voorspelt vrouwelijke subtiliteit 
en comfort met een hoog rock-
star gehalte. 

Elke FitFlop is voorzien van de 
zool met de Microwobbleboard 
technologie. Deze zorgt voor ‘to-
ning’ (versteviging van de been-
spieren). Dit gebeurt dankzij een 
stevig schokabsorberend hielge-
deelte en een zacht middenstuk, 
dat de spieractiviteit in de benen 
verhoogt tot 16 procent. De flexi-
bele ‘freefoot360’ pasvorm cre-
eert het gevoel van lopen op blo-

te voeten. Als je je voeten goed 
afrolt, zoals op blote voeten, 
waar je maximaal contact met de 
ondergrond hebt, heb je een op-
timale ‘stretching’ in de voet. De 
kracht van de bodemreactie gaat 
via het bekken, in plaats van de 
knie waardoor de druk en span-
ning in de onderrug en de be-
lasting van de gewrichten (voet, 
knie en bekken) verminderen.
De FitFlop collectie is te vinden 
bij Leemans Schoenen, in IJmui-
den aan Lange Nieuwstraat 469. 
Het familiebedrijf heeft inmiddels 
20 filialen door het hele land. 
Hier krijgt de klant persoonlij-
ke aandacht en een goed ad-
vies over het juiste type schoen 
en de pasvorm: klantvriendelijk-
heid in een gemoedelijke sfeer. 
Bovendien is het personeel mo-
debewust en op de hoogte van 
de nieuwste trends.

Schoten 75 jaar
Regio - Ruim 75 jaar geleden 
werd honkbalvereniging Scho-
ten opgericht. Om precies te zijn 
op 7 december 1934. Sinds die 
tijd is Schoten een aantal keren 
kampioen van Nederland ge-
weest. In de jaren vijftig en zes-
tig waren zij ‘hofleverancier’ van 
het Nederlands negental.  
De Schotenjeugd was in de ja-
ren ‘60 en ‘70 zeer succesvol met 
landskampioenschappen bij de 
pupillen, aspiranten en  junioren. 
Bekende namen uit die tijd  zijn 
Harm Horeman, Jim Sieval, Jan 
Stijger, Leo Naaktgeboren, Arie 
Bogaart, Alfred Huges, Wim van 
Kooten en Rob Walgien. Helaas 
heeft Schoten geen jeugd meer, 
maar ze sluiten niet uit dat ze 
starten met het nieuwe Beeball.  
Schoten heeft op dit moment een 
honkbalteam, twee herensoftbal 
en twee dames softbalteams.

Met een ledental van ongeveer 
70 leden is Schoten een kleine 
maar zeer gezellige vereniging 
die financieel gezond is. 
Voor (oud)Schotenleden is op 
zaterdag 5 juni het 75-jarig jubi-
leum. Aanmelden via www.scho-
ten.nl. Er worden diverse wed-
strijden gespeeld tussen oud-
spelers  en er is voldoende gele-
genheid oud-spelers te ontmoe-
ten en spreken.
Op bijgaande foto onder ande-
re Hans de Nieuwe, Arie Bogaart 
en Harm Horeman. Wie zijn de 
anderen op de foto? Wie mensen 
kent die zich in het verleden ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor 
de club en het leuk zouden vin-
den om het jubileumfeest mee 
te vieren, kan dit laten weten via 
de site. Vragen of geen internet? 
Bel dan met John Koel, telefoon-
nummer 06-44152846.

Restaurant Bangkok 
aan Zee goed bezocht
IJmuiden aan Zee – Het Thaise 
restaurant Bangkok aan Zee, dat 
sinds een maand aan de Kenne-
merboulevard is gevestigd, wordt 
goed bezocht. Eigenaar Jaques 
Stui moet tot zijn spijt regelma-
tig bezoekers teleurstellen, om-
dat alle tafels bezet zijn. Het res-
taurant voorziet duidelijk in een 
behoefte. ,,De echte smaak van 
Thailand is nu dicht bij huis’’, is 
een veel gehoorde opmerking.
Uit de hele provincie komen 
mensen naar Bangkok aan Zee, 
de eerste positieve reacties 
staan al op www.eetnu.nl. Ook 
de mogelijkheid tot afhalen loopt 
goed en het team wordt steeds 
uitgebreider. Begonnen met Nan 
als kok, staan inmiddels Ning en 
Wan ook achter de wok. Nu telt 
het keukenteam in totaal al acht 
personen. Ammarin geeft nu lei-
ding aan vijf serveersters, die 
straks ook weer versterking krij-
gen ten behoeve van de terras-
sen. Mensen waarderen ook de 
buffetvorm: ze kunnen zo van al-
les in kleine hoeveelheden proe-
ven. Bij elk gerecht staat een 
bordje met uitleg en dat geeft 
ook de pittigheid weer. 

Half juni worden de terrassen 
geopend. Dan kan er ook buiten 
op de boulevard genoten wor-
den van heerlijke Thaise hap-
jes en drankjes. Het terras wordt 
gedeeltelijk gevuld met originele 
Thaise ligbedden. Liggend eten 
is een goede Thaise gewoonte: 
mensen eten dan op hun gemak, 
genieten er extra van en het is 
goed voor de spijsvertering. Bij 
de opening van de terrassen zal 
de lunchkaart met diverse klei-
ne gerechten en salades worden 
geïntroduceerd. Dan zullen ook 
de openingstijden verruimd wor-
den. Nu is dat zeven dagen per 
week van 17.00 tot 23.00 uur. Er 
zijn plannen voor een riant dak-
terras: bezoekers zullen daar een 
fantastisch uitzicht hebben over 
de Noordzee.
Bangkok aan Zee is te vinden 
aan Kennemerboulevard 354 en 
een bezoekje meer dan waard. 
Originele gerechten met de ech-
te smaak van Thailand, het res-
taurant is sfeervol, netjes en 
ruim van opzet en de bediening 
is vriendelijk en gastvrij. Om te-
leurstelling te voorkomen, is re-
serveren gewenst: 0255-511911.

Voetspecialist 
bij Leemans 
Schoenen
IJmuiden - Woensdag 2 juni 
maart bezoekt een voetspecialist 
Leemans Schoenen aan de Lan-
ge Nieuwstraat 469. De hele dag 
zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan. Er 
wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrionveer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. De-
ze vervangt de klassieke steun-
zool, die vaak hard en statisch is. 
De Vibrionveer heeft een veren-
de werking en activeert de spie-
ren en de bloedsomloop. Gebrui-
kers lopen elastisch verend en 
op natuurlijke wijze, dit voorkomt 
vermoeidheid en pijnlijke voeten. 
Mensen met voetklachten en 
daaruit voortvloeiende rugklach-
ten zijn enthousiast over de Vi-
brionveer. De stand van de voet 
en de holling van de voet wordt 
verbeterd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de voet 
kan weer op natuurlijke wijze 
afrollen. De pijn neemt af, spie-
ren en banden worden krachti-
ger en een goede doorbloeding 
wordt bevorderd. De Fusegold 
Vibrionveer heeft een handzaam 
formaat en past in bijna alle mo-
deschoenen. Mensen met voet-
klachten en ook andere belang-
stellenden kunnen zich laten in-
formeren over deze Zweedse uit-
vinding. Dit is geheel gratis, wel 
graag van tevoren een afspraak 
maken, dit kan via telefoonnum-
mer 0255-511117. 



pagina 34 27 mei 2010

Statiegeldactie: 
bedankt!
Velsen - In de maanden maart 
en april, heeft World Servants 
Velsen, net als in december en 
januari geld ingezameld door 
middel van een statiegeldactie. 
Het is het tweede seizoen dat 
deze actie gedaan is en eindig-
de in week 18. Door een verde-
re uitbreiding is het dit jaar tot 
een groot succes gekomen. Met 
de actie hebben we de afgelo-
pen periode 997 euro ingeza-
meld. Dit brengt het totaal van 
deze actie op 2153,36 euro voor 
het goede doel. Donateurs be-
dankt! De actie werd gehouden 
in samenwerking met de Albert 
Heijn in IJmuiden, de Vomar in 
Velserbroek en de Dekamarkten 
in Velserbroek, IJmuiden (Zee-
wijkplein), Sanpoort-Noord en 
–Zuid. Het geld wat ingezameld 
is, wordt gebruikt voor de pro-
jecten van World Servants Vel-
sen. Vanuit deze organisatie zul-
len, in de zomer, acht jongeren 
op ontwikkelingswerk gaan naar 
Ghana en Malawi. In Ghana zul-
len zeven jongeren de voorzie-
ningen van een reeds gebouw-
de kliniek uitbreiden, verbeteren 
en medische stafwoningen bou-
wen. Hierdoor zal de medische 
voorziening in het district aan-
zienlijk verbeteren. Voor dit werk 
hebben zij 19.160 euro nodig. 
Voor meer informatie of een gift 
kunt u terecht op www.worldser-
vantsvelsen.nl.

IJmuiden - Zaterdag 29 mei-
houdt men weer een welvaarts-
markt in het onderkomen van de 
Solidariteitsmarkt aan de Een-
hoornstraat 4. Iedereen is tus-
sen 09.30 en 13.00 uur van harte 
welkom, niet alleen om te kijken, 
maar ook om spullen af te geven. 
Wie goederen heeft die abso-
luut niet gebracht kunnen wor-
den, kan contact opnemen met 
telefoonnummer 0255–511674 
of 023–5378213, dan wordt het  
(in overleg) opgehaald. De to-
tale opbrengst van de markt 
wordt afgestaan aan Stichting 
X-Y (www.xminy.nl), die hiermee 
projecten in de derde wereld on-
dersteunt.

Welvaartsmarkt
de Roestige Pot

IJmuiden - Zaterdag 29 mei om 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur, 
is er in speeltuin De Veilige Ha-
ven weer de bingo en loterij. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Wie woonachtig is in IJmui-
den en geen vervoer heeft kan 
contact opnemen met telefoon-
nummer 0255-527010 of 0255-
518077, dan wordt men gehaald 
en na afloop weer thuis gebracht. 
De opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leuke 
speeltoestellen te kopen voor de 
jeugdige bezoekers.

Bingo- en
loterij avond

Ashtanga Yoga bij 
Spaarnwoude Resort
Velsen-Zuid - Spaarnwoude 
Resort organiseert sinds begin 
mei Ashtanga Yoga voor begin-
ners en gevorderden. Ashtanga 
Yoga is een fantastische bewe-
gingsvorm om een sterk en ge-
zond lichaam te ontwikkelen en 
toegankelijk voor iedereen die 
fysiek geen beperkingen heeft. 
Peter Dekker, Ashtanga Teacher, 
geeft met veel passie en toewij-
ding  les aan iedereen die zich 
prettiger wil voelen, lef heeft om 
de confrontatie met zichzelf aan 
te gaan en een gezonde dosis 
nieuwsgierigheid heeft.
,,Vroeger was ik behoorlijk ge-
spierd door mijn dagelijkse be-
zoek aan de sportschool, maar 
voelde ik mezelf niet echt prettig 
in mijn lichaam omdat alles vast 
zat. Inmiddels beoefen ik bijna 
dagelijks mijn yoga practice en 
ben ik 15 kilo spieren lichter ge-
worden. Ik voel me nu krachtiger 
en soepeler in mijn lichaam dan 
daarvoor. Je kan wel zeggen dat 
ik lichamelijk, maar ook geeste-
lijk een ander mens ben gewor-
den.’’
Yoga staat letterlijk voor verbin-
ding maken met jezelf.
,,Door het beoefenen van yo-
ga kom je letterlijk en figuurlijk 
meer in balans. Ik vond dat al-
tijd behoorlijk zweverig klinken, 
maar dit is het allesbehalve. Yo-
ga is een langdurig proces van 
de confrontatie aangaan met je-
zelf,  je zoekt je eigen grenzen op 
en heft al je blokkades en emo-

ties op die vastzitten. Simpelweg 
door het beoefenen van diverse 
houdingen, met een gecontro-
leerde ademhaling en hierdoor 
kom je vanzelf in een meditatie-
ve toestand. Ademhalen doe je 
via je neus, voor meer lucht en 
om de capaciteit van je longen 
beter te benutten.’’
Spaarnwoude Resort is de per-
fecte locatie om yogalessen te 
geven. De speciaal ingerichte 
yogazaal heeft uitzicht op een 
prachtige waterpartij en je waant 
je midden in de natuur.
,,Met mooi weer zijn er ook les-
sen buiten mogelijk’’, vertelt Pe-
ter.
,,Yoga  draagt bij aan heling van 
de spanningen en angsten die 
we in ons systeem hebben op-
geslagen en geeft een betere 
doorbloeding van ons lichaam. 
Een betere doorbloeding heeft 
namelijk effect op de gewrich-
ten, organen, spieren en zenu-
wen. Deze betere doorbloeding 
neemt op langere termijn onzui-
verheden, blokkades, ziektes en 
pijnen weg, die veroorzaakt wor-
den door emoties en spannin-
gen. Je zult je energieker, ge-
lukkiger en bevrijdt gaan voelen 
door het beoefenen van yoga.”
Iedereen is welkom voor een 
gratis proefles op maandag van 
19.30 tot 21.00 uur, woensdag 
van 09.30 tot 11.00 uur en don-
derdag van 19.30 tot 21.00 uur. 
Zie ook www.spaarnwoudere-
sort.com.

Gezocht: mensen met 
gevoel voor zee en haven
IJmuiden – Ooit een visserij-
school, nu een uniek museum 
voor ‘zeebonken en landrotten’.  
Het Zee- en Havenmuseum de 
Visserijschool is gevestigd in een 
prachtig pand, inderdaad de ou-
de Visserijschool, dat daardoor 
behouden kon worden.
Het gecertificeerde museum 
draait op ruim 80 vrijwilligers en 
bestaat dankzij donateurs, spon-
sors en een klein stukje subsi-
die. Er worden nu mensen ge-
zocht voor diverse vrijwilligers-
functies. Zee- en havenervaring 
is welkom, maar beslist geen 
must. Drie middagen in de week 
is het Zee- en Havenmuseum 
geopend, op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag, van een 
tot vijf uur. 
Voor die tijden worden men-
sen gezocht als suppoost, voor 
het geven van rondleidingen en 
voor in het museumcafé. Daar-
naast wordt een klusjesman (of 
klusjesvrouw) gevraagd, voor op 
de maandag, dinsdag en/of don-
derdag. Aan vrijwilligers wordt 
een minimuminzet van twee keer 
per maand gevraagd. In het Zee- 
en Havenmuseum werken vrij-
willigers in diverse groepen. Er 
komt heel wat werk bij kijken om 
een museum draaiende te hou-
den. Regelmatig zijn er wisse-
lende tentoonstellingen, zoals nu 
de fototentoonstelling ‘Leven en 
werken aan boord van de KNSM 
schepen’. 
In de diverse ruimtes zijn heel 
verschillende opstellingen, naast 
veel foto’s zijn er modellen van 
schepen, een echte zeilmakerij, 
een radar en regelmatig moto-
rendraaidagen. 
Het is niet alleen maar kijken, 
aankomen mag ook, bijvoor-
beeld bij de visveilingklok en 
het Zuidersluismodel. Wie be-

langstelling heeft voor zee en 
haven zal het geweldig vinden 
om in het Zee- en Havenmu-
seum de Visserijschool te wer-
ken. Suppoosten en rondleiders 
krijgen een boek in eigendom 
waarin alle ruimtes in het muse-
um beschreven zijn, dus ervaring 
is niet nodig. En voor de functie 
van klusjesman is het handig om 
te weten dat in groepen wordt 
gewerkt en dat je er niet alleen 
voor staat. 
Ook in het museumcafé is het 
vrijwilligerswerk snel te leren en 
krijgt men voldoende begelei-
ding. 
Onder de vrijwilligers heerst een 
goede sfeer. Wie meer wil weten 
over vrijwilligerswerk voor het 
Zee- en Havenmuseum de Vis-
serijschool kan bellen met 0255-
538007 op maandag en dinsdag 
tussen 9.00 en 14.00 uur of op 
donderdag tussen 9.00 en 15.00 
uur of via info@zeehavenmuse-
um.nl. Joke Hutter neemt dan 
contact op met de belangstel-
lenden.

Koren in het Duinpark
IJmuiden - Na het succes van 
vorig jaar  hebben de twee shan-
tykoren Nortada en Grace Dar-
ling het initiatief genomen om 
samen een concert te geven in 
het amfitheater in IJmuiden.
Het amfitheater werd in juni 
2008 geopend en ligt in Duin-
park Zeewijk in IJmuiden in de 
buurt van de Sterflat. Het amfi-
theater is bedoeld om de bewo-
ners in de omgeving dichter bij 
elkaar te brengen door voorstel-
lingen te organiseren. 
Het openlucht concert wordt ge-
houden op zaterdagmiddag 29 
mei om 14.00 uur. Een gastop-
treden wordt verzorgt door Le-

vensliedkoor Kassian uit Drie-
huis. De drie koren hopen dat de 
buurtbewoners en andere geïn-
teresseerden massaal naar het 
optreden komen kijken, genieten 
en meezingen.  Bij slecht weer 
wordt er uitgeweken naar Buurt-
centrum de Dwarsligger. Shan-
tykoor Grace Darling en Shanty-
koor Nortada en het Levenslied-
koor Kassian  hopen dat clubs, 
verenigingen en koren dit voor-
beeld zullen volgen. Mocht u in 
de toekomst een uitvoering wil-
len geven dan kunt u contact op-
nemen met Piet Oosterom wijk-
beheerder Duinwijk tel; 0255-
567640

Kinderkermis en fancy 
fair bij IJmondtrekkers
IJmuiden - Op zaterdag 29 mei 
organiseert Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers een fancy fair 
en kinderkermis op hun terrein. 
Tussen 12.00 en 16.00 uur kun-
nen kinderen allerlei leuke spel-
letjes doen en staan er kraam-
pjes op het terrein om lekker 
rond te snuffelen.
Bij de kinderkermis zijn kinderen 
in alle leeftijden van harte wel-
kom. Voor een klein bedrag kan 
iedereen deelnemen aan echte 
scoutingactiviteiten als broodjes 
bakken boven kampvuur of het 
maken van een houten dasring. 
Maar je kunt ook brandmerken 
en de kampkapper is ook aan-
wezig.
Daarnaast zijn nog diverse ac-
tiviteiten op het terrein waar je 
met een strippenkaart aan deel 
kunt nemen. Denk hierbij aan de 
bungee run, boegspriet en verf-
centrifuge. Er is nog mogelijk-

heid om een tafel te huren waar-
in u uw spullen aan kunt bieden. 
Het huren van een tafel kost 10 
euro. Een uur voor aanvang van 
de fancy fair kunt u uw kraam in-
richten. 
Wilt u een kraam of tafel huren? 
Mail dan naar ijmondtrekkers@
live.nl of neem contact op met 
Saskia de Haan via 023-5375658. 
Voor alle ouders die meekomen 
en andere geïnteresseerden 
wordt er een restaurant inge-
richt, het Rad van Avontuur ge-
speeld en bingorondes georga-
niseerd.
In 2010 bestaat Scouting Neder-
land 100 jaar en dat wordt ge-
vierd met een groot nationaal 
kamp in Roermond eind juli. De 
opbrengst van deze fancy fair 
en kinderkermis zal ten goede 
komen aan zomerkamppot van 
Scoutinggroep de IJmondtrek-
kers. 



27 mei 2010  pagina 35

Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

Villa Kakelbont 
Brocante

Planetenweg 40
1973BG IJmuiden

0255-515290

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Waardebon Spotje
t.w.v. 15 euro

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Cadeaubon 
t.w.v. 10 euro

Cadeaubon 
t.w.v. 7,50 euro

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 21 juni 2010 naar 
weekblad De jutter & De Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden of mail 
uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer.
maximaal één inzending per adres.

Trompstraat 111a, 
IJmuiden,

06-17880584

De oplossing van de vorige puzzel is: liefDeSverklaring. De bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

D.J. ter Haar, Hagelingerweg 66, Santpoort-Noord: 4 gratis entreebewijzen te besteden bij Zwembad de Heerenduinen te 
IJmuiden. M.H. de Quartel-Lammerse, Hoofdstraat 203 S, Santpoort-Noord: waardebon Spotje t.w.v. E15,-. Y. Koster, J.T. 
Cremerlaan 33, Santpoort-Noord: 1 uur gratis piste Snow Planet. C. Vromans, Boeier 11, Velserbroek: cadeaubon Villa Kakel-
bont Brocante t.w.v. E7,50 (de gewonnen prijs kan zaterdag afgehaald worden). M. Beck, Esdoornstraat 37, IJmuiden: 1/2 pond 
gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. A. Slim, Marnixlaan 6, Driehuis: zak hondenvoer Dierenspecials van Roijen. M. 
Pieters-Blom, Trompstraat 99, IJmuiden: cadeaubon The Bike Guru t.w.v. E10,-.

winnaarS van De vorige Puzzel:

Marktplein 56, 
1972 GC, IJmuiden

tel. 0255 537590

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

56
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Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010
Stemmen – wat u moet weten
U bent achttien jaar of ouder, Neder-
lander, u staat ingeschreven bij de ge-
meente Velsen, u heeft een stempas 
én een identiteitsbewijs. In het kort 
zijn dat de regels als u gaat stem-
men op 9 juni bij de Tweede Kamer-
verkiezingen. Ze staan ook achterop 
uw stempas, achterop de kandidaten-
lijst die u in de bus krijgt en op www.
velsen.nl.

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

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

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

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

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

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

Lodewijk van Deyssellaan 254
• Verpleeghuis Velserduin, Nicolaas 

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

laan 65
• Café Zaal De Wildeman, 

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

straat 1
• ’t Brederode Huys, Bloemendaalse-

straatweg 201
• Basisschool Het Anker, Grote Buiten-

dijk 48
• Brederode Daltonschool, Willem de 

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

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

Sluisweid 9
• Basisschool De Duinroos, 

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

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

destraat 101
• Basisschool Het Kompas, Stephenson-

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

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

kade 55
• Woon- en Zorgcentrum Breezicht, Kei-

zer Wilhelmstraat 1
• Woon- en Zorgcentrum De Moerberg, 

Zuiderkruisstraat 74
• De Pleiaden, ing schoolplein, Pleia-

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

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

Grote Hout of Koningsweg 239
• Dienstencentrum Watervliet, Doel-

manstraat 34
• De Triangel, Stratingplantsoen 5

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

Op donderdagavond 10 juni is het stadhuis 
gesloten. In plaats daarvan is het stadhuis 
open op de avond van de landelijke ver-
kiezingen: woensdag 9 juni. U kunt tus-

sen 18.00 en 20.00 uur terecht bij Burger-
zaken (op afspraak) en bij de balie van de 
afdeling Vergunningen & Uitvoering (zon-
der afspraak). Een afspraak bij de afdeling 
Burgerzaken maakt u via www.velsen.nl of 
telefoonnummer 0255-567200. 

Het stembureau – in de hal van het stad-
huis – is ook open. Kiezers met een legi-
timatiebewijs en stempas of kiezerspas 
kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbren-
gen.

Lovende woorden voor 
vertrekkende wethouders
Op dinsdag 25 mei namen drie wethou-
ders afscheid van de gemeente Velsen. 
Zeer vele inwoners, vertegenwoordi-
gers van bedrijven en instellingen uit 
de gemeente en daarbuiten schudden 
AnneMarie Korf, Karel Ockeloen en 
Ineke Edzes-Altena de hand.

Op de foto spreekt burgemeester Franc 
Weerwind het drietal toe. Hij sprak zijn 
waardering uit voor het feit dat de wet-
houders hun werkzaamheden tot een goed 
einde brachten. Immers, in het vaak grillige 
politieke klimaat in Nederland moeten veel 
wethouders voortijdig vertrekken.
Ineke Edzes-Altena, die in februari 2009 
aantrad, roemde hij om haar trefzeke-
re koers in de onderwerpen wijkgerich-
te dienstverlening, Binnenhaven en Groot 
Helmduin. Hij noemde haar opstelling open 
en benaderbaar en haar handelen transpa-
rant. Karel Ockeloen noemde hij de gentle-
man van de Velsense politiek. Met zijn even-
wichtigheid, beheersing en tact schiep hij 
orde in de financiën van Velsen en bracht 
hij het dossier Forteiland tot een goed ein-
de. De klantgerichte dienstverlening maak-
te dankzij hem grote stappen voorwaarts. 

De burgemeester prees zich gelukkig dat 
Karel Ockeloen terugkeert als fractievoor-
zitter van de PvdA in de gemeenteraad. 
Als laatste sprak hij AnneMieke Korf toe, 
die 24 jaar lang betrokken was bij de Vel-
sense politiek. Een authentieke rode po-
litica noemde hij haar, die zowel ‘zachte’ 
portefeuilles beheerde zoals kunst en cul-
tuur, als ‘harde’ zoals ruimtelijke ordening 
en het winkelcentrum IJmuiden. De be-
sluitvorming daarover is één van haar wa-
penfeiten. Er vertrekt, zei de burgemeester, 
een veelzijdig bestuurder die weet hoe de 
hazen lopen. Afsluitend bedankte hij hen 
allen voor hun inzet en toewijding.

Ook andere hoogwaardigheidsbekleders, 
de heer Bert Veerman van het KIMO en 
oud burgemeester van Haarlem de heer 
Jaap Pop, spraken de drie vertrekkende 
wethouders toe. AnneMarie Korf, Karel Oc-
keloen en Ineke Edzes-Altena hebben in-
middels laten weten dat zij alle mensen be-
danken die blijk gaven van warme belang-
stelling bij hun afscheid en dat de loven-
de woorden, gelukwensen en cadeaus hen 
bijzonder hebben verrast.
(foto: Reinder Weidijk)
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Weekendwerk A208/N208
Van vrijdag 28 mei 18.00 uur tot 
maandag 31 mei 06.00 uur asfalteert 
de provincie Noord-Holland zowel 
de westelijke als de oostelijke rij-
baan van de A/N208. In dit weekend 
brengt de provincie de geluidsredu-
cerende deklaag en de bijbehorende 
markering aan op beide rijbanen. 

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

Doorgaand verkeer op de A/N208
Door steeds één rijbaan af te sluiten kan 
er veilig en efficiënt worden gewerkt. 
Om tijdens dit weekend minder verkeer 
over de A/N208 te krijgen, wordt ver-
keer zoveel mogelijk geadviseerd de A9 
en de A200 te gebruiken. Bestemmings-
verkeer richting Spaarndam, Santpoort-
Noord, Velserbroek, Driehuis en IJmui-
den wordt ter plaatse met borden om-
geleid. Kaarten van de omleidingsroutes 
vindt u op www.noord-holland.nl/A208 
onder downloads > rijstroken. Van vrij-
dagavond 28 mei 18.00 uur tot zaterdag-
avond 20.30 uur zijn er twee rijstroken 
open op de westelijke rijbaan (één rich-
ting Haarlem en één richting Velsen). Van 
zaterdagavond 29 mei 20.30 en zondag 
2.30 uur is er één rijstrook open op beide 
rijbanen. Van zondag 30 mei 2.30 uur tot 
maandag 06.00 uur zijn er twee rijstroken 
open op de oostelijke rijbaan (één rich-
ting Haarlem en één richting Velsen). 

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

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

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

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

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

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

(foto: Friso Huizinga)

Folder: ‘Ben ik mantelzorger?’
De folder ‘Ben ik mantelzorger’ is bedoeld 
voor iedereen die langdurige of intensie-
ve zorg verleent en daar wel wat hulp of 
ondersteuning bij kan gebruiken. Er is 
een folder verschenen voor mantelzor-
gers – voor mensen die zorgen voor ie-
mand die ziek of gehandicapt is. Het gaat 
dan niet om af en toe een boodschapje 
doen, maar om langdurige of intensie-
ve zorg. Wie handen, tijd of kennis tekort 
komt, veel kosten maakt en niet weet wat 
er allemaal mogelijk is in de mantelzorg 
kan in deze folder lezen waar en hoe hij 
hulp of steun kan krijgen. De folder ‘Ben 
ik mantelzorger?’ is uitgegeven door Tan-
dem mantelzorgondersteuning en de ge-
meente Velsen. Daar zitten ook mensen 
die advies kunnen geven. De folder is te 
krijgen bij de balie van het stadhuis en is 
verspreid onder tientallen hulp- en zorg-
verleners, zoals huisartsen, patiëntenver-
enigingen en ouderenbonden.

Tien jaar jeugdbrandweer
In het TATA Steel Stadion vierde de 
jeugdbrandweer Velsen haar tienja-
rig bestaan. Zij organiseerde de kwa-
lificatiewedstrijden van de Stichting 
Jeugdbrandweer Nederland. Twee 
jeugdleiders kregen een erepenning 
voor hun inzet.

De jeugdbrandweer Velsen bestaat tien 
jaar. Om die reden mocht de afdeling Vel-
sen de kwalificatiewedstrijden van de 
Stichting Jeugdbrandweer Nederland or-

ganiseren. Op zaterdag 22 mei was het 
zover in het TaTaSteel Stadion in IJmui-
den. De wedstrijd en prijsuitreiking von-
den plaats in aanwezigheid van honder-
den familieleden, jeugdleden en jeugdlei-
ders. De NVBR – Nederlandse Vereniging 
voor Brandweerzorg en Rampenbestrij-
ding – reikte de jeugdleiders John Bak-
ker en Henry van der Heijden een speciale 
penning uit als dank voor hun inzet al die 
jaren. Ook burgemeester Franc Weerwind 
feliciteerde hen. (foto: Job van den Born)

Blauwe Vlag voor IJmuiden
De gemeente Velsen heeft een goed 
strand, veilig en schoon zwemwater, 
en een schone en veilige jachthaven. 
Dat bleek donderdag 20 mei bij de uit-
reiking van de Blauwe Vlag door VNO/
NCW-voorzitter Bernard Wientjes.

In Nederland kregen 47 stranden en 75 
jachthavens een Blauwe Vlag. Dat is 10% 
meer dan in 2009. Met dit hoge aantal be-
hoort Nederland tot de Europese koplo-
pers van de Blauwe Vlagcampagne. De 
campagne wordt gevoerd door de Stich-
ting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwa-
liteit (KMVK). Daarmee probeert zij over-

heden, ondernemers en recreanten te be-
trekken bij de zorg voor schoon en veilig 
water, mooie natuur, een gezond milieu en 
duurzame jachthavens. De Blauwe Vlag is 
een internationale erkenning voor de in-
spanningen van kustplaatsen en jachtha-
venbeheerders. Voor de toerist en recre-
ant is de Blauwe Vlag het internationale 
herkenningssymbool voor goede stran-
den, veilig en schoon zwemwater en scho-
ne en veilige jachthavens. De internatio-
nale toekenning van de Blauwe Vlaggen 
geschiedt door de Foundation for Environ-
mental Education (FEE), een onafhankelij-
ke internationale organisatie.



I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n

Infopagina
27 mei 2010

Colofon: stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

Gevarieerd programma voor jong en oud

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

Het centrale thema op zondag 30 mei is 
‘bomen’, omdat de Bomenstichting dit 
jaar haar 40-jarig jubileum viert. Het pro-
gramma is zeer gevarieerd: er zijn cultu-
rele activiteiten, er is een informatiemarkt 
en proeverij, er is veel aandacht voor tuin 
en landschap en ook voor kinderen is er 
van alles te doen. Hieronder het gehele 
programma, dat ook is te lezen op www.
dagvanhetparkopbeeckestijn.nl. 

Cultuur
Natuurtheater • 13.30 tot 16.00 uur • 
Achterin het landschappelijk gedeel-
te van de tuin bevinden zich natuurlijke 
coulissen die in de 18e eeuw zijn aange-
legd als theater. Dit groene podium wordt 
gebruikt voor optredens van de klassie-
ke musici Dasha Beltiukova (fluit), Kse-
nia Beltiukova (viool), Mirjam Rietberg 
(harp) en Hans van Gelderen (gitaar).

Expositie • 11.00 tot 16.00 uur • Op de 
bovenverdieping van het hoofdgebouw 
is werk te zien van Ellen Kooi, die zich als 
fotograferend kunstenaar vooral laat in-
spireren door het landschap.

Dichter bij de boom • 13.30 tot 16.00 
uur • In het Dwaalbos en de Menagerie-
tuin – twee gedeelten van de tuinen van 
Beeckestijn waar je niet als vanzelf naar 
binnen loopt – is een aantal dichters te 
vinden; ze staan bij een boom. Blijf even 
bij de dichter staan en luister naar de 
voordracht. Met medewerking van: Jan-
tje Bosch (stadsdichter van Velsen), An-
nemieke Schoen (directeur bibiliotheek 
Velsen), Harry Aukes, Joris Brussel, Cin-
dy Thijssen en Ares Koopman

Informatiemarkt en proeverij • 11.00 
tot 16.00 uur • Rond de schulpvijver cen-
traal in de tuinen staan kramen van or-
ganisaties die zich inzetten voor natuur-
beheer en natuurbeleving. Ze geven in-
formatie, beantwoorden vragen of verko-
pen producten. Deelnemers: Beeckestijn, 
podium voor tuin- en landschapscultuur, 
Vrienden van Beeckestijn, Vereniging 
Natuurmonumenten, Vereniging Hen-
drick de Keyser, Gemeente Velsen, Land-
schap Noord-Holland, Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland, Nederlandse Tui-
nenstichting, Groei & Bloei, Waterlants 
Weelde, Kwekerij Loef, Jac. Zoon Tuin-
creatief, Historische Tuin Aalsmeer, Pie-
ter Vermeulen Museum, KNNV, Tuinar-
chitect Rollain Poggio, Bijenstichting en 
IVN Zuid-Kennemerland.

Picknick • 13.30 tot 16.00 uur • Op het 
Engelse veld. Etenswaren mogen worden 
meegebracht. Waterlants Weelde ver-

koopt biologische streekproducten, die 
ter plaatse kunnen worden genuttigd. 
Voor bezoekers zijn kleden en zitkussens 
beschikbaar.

Tuin en landschap
Wetenswandeling • 12.00 tot 15.00 uur 
• Rondgang door de tuin. Wandeling on-
der leiding van een gids, waarbij de bo-
men extra aandacht krijgen. Duur onge-
veer drie kwartier. Vertrek elk half uur 
van het plateau op de centrale as tussen 
formele en landschapstuin.

Beeckestijn bij de les • Start lezingen 
om 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur • 
In het hoofdgebouw geven kenners van 
tuin- en landschapsarchitectuur een 
aantal korte lezingen. Elk uur start een 
serie lezingen door drie verschillende 
sprekers van elk 20 minuten. Wie ver-
zekerd wil zijn van een plaats, moet een 
mail sturen naar info@buitenplaatsbeec-
kestijn.nl met de naam en het uur van 
aanvang.

Lezing 1: ‘Wat fluit daar?’. Een aansteke-
lijke les van Fred Hopman (bioloog) over 
de vogels op Beeckestijn. Deze bevlogen 
vogelaar houdt al ruim 15 jaar de ver-
anderingen bij in de broedvogelpopula-
tie van de parken bij Velsen; hij maakt er 
ook foto’s van.

Lezing 2: ‘Beeckestijn en de buiten-
plaatscultuur van Kennemerland’. Kunst-
historicus Christian Bertram vertelt over 
de buitenplaatscultuur van Kennemer-
land vanuit historisch én toekomst-
perspectief. Waarom is Beeckestijn en 
zijn park zo bijzonder? Met de aanleg 
van een van de eerste landschapstui-
nen in Nederland wist de buitenplaats 
rond 1770 een toppositie te veroveren 
in de ranglijst van cultuurhistorisch in-
teressante buitenplaatsen in Nederland. 
Sindsdien heeft Beeckestijn echter in bij-
na elke generatie zijn cultuurhistorische 
waarden moeten verdedigen. De mees-
te andere buitenplaatsen sneuvelden of 
werden verminkt, Beeckestijn daarente-
gen is – ook recentelijk weer – voor de 
zoveelste keer gered. Een juweeltje om 
zuinig op te zijn.

Lezing 3 (Engels gesproken): ‘Van Ver-
sailles tot Intratuin’. Rollain Poggio geeft 
zijn visie op Hollandse landschappen en 
tuinen. Beginnend bij de beroemdste 
ooit – de tuinen van Versailles – zal Pog-
gio aan de hand van zijn ervaringen als 
Franse tuinontwerper uitleg geven over 
de verschillen in benadering. Aangevuld 
vanuit een creatieve hoek ontdekt u tij-
dens de lezingen hoe aanstekelijk Pog-
gio’s passie voor de natuur is.

Beeckestijn Bios • 11.00 tot 16.00 uur • 
Voor kinderen wordt in het hoofdgebouw 
op de eerste verdieping de film Kikkerdril 
getoond: De zesjarige Max moet kikker-

dril voor zijn oudere broer vinden. Samen 
met zijn buurmeisje maakt hij een lange, 
indrukwekkende tocht door de natuur en 
komt uiteindelijk bij zijn oma terecht, bij 
wie hij zijn felbegeerde kikkerdril vindt.

Houten huizen bouwen • 11.00 tot 
16.00 uur • Kinderen en hun ouders kun-
nen op Beeckestijn aan het werk om hun 
eigen houten huisje te maken: zonder 
spijkers! De mannen van Groenvoorzie-
ning Gemeente Velsen hebben al hun ei-
gen hutje gebouwd. Wie maakt een nog 
mooiere?

Jongeren interesseren voor de ‘geo-
business’ – dat was de bedoeling op 
19 mei. Op die dag liepen leerlingen 
van het basis- en  voortgezet onderwijs 
mee met de afdeling Geo-Informatie & 
Statistiek van de gemeente Velsen. Er 
werd gerekend, geteld en gemeten. 

Op woensdag 19 mei ontving de gemeen-
te Velsen 54 leerlingen van basisschool 
De Hoeksteen (Velserbroek) en het Velle-
san College (IJmuiden) in het kader van 
de Geoweek. De Geoweek wil jongeren in-
teresseren voor alles wat te maken heeft 
met aardrijkskunde in brede zin. De afde-
ling Geo-Informatie & Statistiek van de ge-
meente Velsen liet hen kennismaken met 
drie soorten geografische informatie: de 
afwikkeling van een rampenscenario, het 

gebruik van een tachymeter en de toepas-
sing van grondruil. 

Leerlingen van groep 8 van De Hoeksteen 
en klas 2 en 3 van het Vellesan College bo-
gen zich over kwesties als: er is brand in 
een schoolgebouw, hoeveel mensen bevin-
den zich in een straal van 150 meter daar-
omheen, hoe krijg je die weg en waar moe-
ten ze naartoe? Hoe bepaal je de coördi-
naten van de nieuwe plantenbak rondom 
de bomen op Plein 1945? En hoe deel je 
een stuk grond zo ideaal mogelijk in voor 
alle betrokkenen? De leerlingen waren er 
per school een uur of drie druk mee en de 
activiteiten werden enthousiast uitgevoerd. 
Scholieren en ambtenaren konden terug-
blikken op een geslaagde dag. (foto: Ge-
meente Velsen)

Geslaagde Geoweek in Velsen 
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en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Deze verorde-
ning wordt ook gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

VERORDENINGEN VASTGESTELD 

De gemeenteraad heeft op 20 mei 2010 de volgende 
verordeningen vastgesteld: 
- de Verordening Wet inburgering 2010 gemeente 

Velsen 
- de Maatregelenverordening IOAW/IOAZ 2010 

gemeente Velsen 
- de Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en 

IOAZ 2010 gemeente Velsen 

Deze verordeningen treden in werking op 1 juli 2010 en 
liggen vanaf heden gedurende vier weken ter inzage bij 
de receptie (Klant Contact Centrum) van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De verordeningen worden 
binnenkort geplaatst op de website van de gemeente.

KAPVERGUNNINGEN 

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

straat en huisnummer aantal en soort    
Breesaapstraat ong. 3 iepen     
(bomen mogen worden gekapt vanwege de herin-
richting van de buitenruimte in het nieuwbouwproject 
Oud-IJmuiden) 
Lange Nieuwstraat ong. 3 prunussen 
(bomen ter hoogte van huisnummer 775 mogen worden 
gekapt omdat deze dood zijn) 
        
Dagtekening van deze kapvergunningen is 25 mei 2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 

GEWIJZIGDE ALGEMENE PLAATSELIJKE 
VERORDENING 2009 

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat 
de raad van Velsen in zijn vergadering van 20 mei 2010 
heeft besloten:

- de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Velsen 2009 vast te stellen; 

- de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Velsen 2009 in werking te laten treden op 
de vierde dag na bekendmaking; 

- per gelijke datum de Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Velsen 2009 in te trekken; 

- per gelijke datum de artikelen 2.1 t/m 2.13 van de 
Havenverordening Velsen 2005 in te trekken. 

In deze gewijzigde APV wordt het aantal evenementen 
dat met een melding kan worden afgedaan verruimd, 
wordt de verplichting van een exploitatievergunning 
voor horecabedrijven beperkt, is in hoofdstuk 2 een 
nieuwe afdeling opgenomen over growshops e.d. en is 
in hoofdstuk 5 een aantal artikelen uit de oude 
Havenverordening opgenomen. 

Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt derhalve in werking op 31 mei 2010. 

Ter inzage 
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 

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

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

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

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 

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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woens-
dag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

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

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

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

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

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

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

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

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

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

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid



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

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 27 mei 2010

(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen. 

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

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-101-2010  Kennemerlaan 93B te IJmuiden; het 

plaatsen van een afvoerkanaal t.b.v. 
horecakeukeninrichting 

BP-102-2010  Zadelmakerstraat 16 te Velserbroek; het 
veranderen van een bedrijfsruimte 

BP-103-2010  Deutzstraat 28 t/m 48 te IJmuiden; het 
gewijzigd uitvoeren van BP-101-2009 
(het oprichten van 11 bedrijfsunits) 

BP-104-2010  Groeneweg 64 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van de 1e en 2e verdieping 
van een woning 

BP-105-2010  Kennemerlaan 129 te IJmuiden; het 
legaliseren van een bestaande aanbouw 
en dakterras 

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

BOUWAANVRAAG FASE 1 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
B1-8-2010  Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het 

oprichten van 3 windturbines 
B1-9-2010  Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het 

oprichten van een windturbine 

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

BOUWAANVRAAG LICHT 

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BL-118-2010  Kamgras 20 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel) 
BL-119-2010  Velserduinweg 223 te IJmuiden; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 
BL-120-2010  Minister Lelylaan 3 te Velsen-Zuid; het 

plaatsen van een overkapping (achtergevel) 
BL-121-2010  Rietkamp 5 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel) 
BL-122-2010  Watermuur 66 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel) 
BL-123-2010  Linnaeusstraat 16 te IJmuiden; het 

vernieuwen van een serre 

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen: 
BP-68-2010  Bickerlaan 39 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van de 1e en 2e 
verdieping van een woning 

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 28 mei t/m 8 juli 2010. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het besluit waarop zienswijze betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen. 

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor: 
MO-5-2010  Oostbroekerweg 13 Velsen-Zuid; het 

restaureren van gedenksteen 
Oostlaandersluis 

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

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 28 mei 
t/m 10 juni 2010 ter inzage. 
BL-104-2010  De Zeiler 82 te Velserbroek; het veranderen 

en vergroten van een berging 
BL-109-2010  Nachtegaallaan 12 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw 

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

BOUWVERGUNNING 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor: 
BL-69-2010  Molenveltlaan 8 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achterzijde) 

BL-102-2010  Schipbroekenweg 3 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van 2 zonnecollectoren 

BP-214-2009  Trompstraat 208 te IJmuiden; het reno-
veren van een gemeentelijk monument 

BP-246-2009  Kruitenstraat 3 te IJmuiden; het inrichten 
1e verdieping als feestzaal/herinrichten 
toiletgroep 

BP-3-2010  Kruitenstraat 1 te IJmuiden; het gewijzigd 

uitvoeren van B2-8-2008 (het oprichten 
van bedrijfsunits (bouwfase I)) 

BP-7-2010  Waterloolaan 1 8000 te Driehuis NH; het 
plaatsen van 8 lichtmasten 

BP-52-2010  Radarstraat 155 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning 

BP-78-2010  Kennemerlaan 70 te IJmuiden; het 
oprichten van een off premise ruimte 
(geldautomaat en chipknipopwaardeer-
punt) 

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 
combinatie met inloggen via DigiD). 

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23/19-1 Wro) 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor: 
BL-35-2010  Ladderbeekstraat 192 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een berging 
BL-38-2010  Oude Pontweg 178 te Velsen-Zuid; het 

oprichten van een berging 
BP-265-2006  Wüstelaan 76 te Santpoort-Zuid; het 

oprichten van een schuur met carport 
BP-14-2010  Kruidbergerweg 45 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 

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-62-2010  Sluisplein 25 te IJmuiden; het verwijderen 

van asbesthoudende kolombekleding 
SL-63-2010  Houtmanstraat 2 en 4 te IJmuiden; het 

slopen van een gedeelte van een hotel 
SL-64-2010  Lekstraat 6 te IJmuiden; het verwijderen 

van diverse asbesthoudende materialen 
SL-65-2010  Lodewijk van Deyssellaan 134 te 

Driehuis NH; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 

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).

TOESTEMMINGEN 

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor: 
PS-9-2010 Plein 1945 34 te IJmuiden; verzoek in gebruik 
nemen van een pand t.b.v. kantoorruimte 

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


