
926 mei 2011Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden                                    www.Jutter.nl    tel. 0255-533900

Zweten voor goed doel
Velsen-Zuid - Het was warm en 
stoffig zaterdag bij de Highland 
Games in Park Velserbeek. Ook 
de achtste editie van de Games 
waren een succes, dankzij het 
mooie weer, het record aantal 
bezoekers en de opbrengst van 
maar liefst 45.000 euro, voor vier 
door Rotary Club Velsen bepaal-

de goede doelen. De Highland 
Games werden gewonnen door 
de Vletterlieden, tweede werd 
PWN. Ook onder sponsors werd 
een prijs verloot, die ging naar 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck. 
Maar liefst 28 teams, waaronder 
een aantal verbazend sterke da-
mesteams, hebben met veel in-

zet gespeeld voor de vier goede 
doelen: Zeekadetkorps IJmond, 
Energy4All, een school in Suri-
name en de Ananse Foundation. 
De prachtig geklede deelnemers 
hebben niet alleen hard gewerkt 
maar ook veel gelachen en ge-
zweet voor het goede doel. 
(Karin Dekkers)

Nachtsluiting tunnels
Velsen - Rijkswaterstaat ver-
vangt het en bedieningssysteem 
van de Velsertunnel en de Wijker-
tunnel. Dat gebeurt om de veilig-
heid van de weggebruikers ook 
in de toekomst te kunnen blijven 
waarborgen. Beide tunnels zijn 
hierdoor meerdere nachten ge-
heel afgesloten voor al het ver-
keer. 
Gele borden geven de omlei-

dingsroutes aan. Het verkeer 
moet rekening houden met ex-
tra reistijd.
De Velsertunnel is volledig afge-
sloten in de nachten van 10 ju-
ni, 19 tot en met 24 juni en van 
29 juni tot en met 30 juni, steeds 
van 23.00 uur tot de volgende 
ochtend 04.00 uur. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Wijkertun-
nel (A9) naar de op- en afrit Be-

verwijk en knooppunt Rottepol-
derplein. De Wijkertunnel is op 25 
mei, 4 juni tot en met 9 juni en 5 
juli tot en met 6 juli volledig afge-
sloten voor verkeer, eveneens van 
23.00 uur tot de volgende och-
tend 04.00 uur. Het verkeer wordt 
in beide richtingen omgeleid via 
de A22. Bij ongunstige weersom-
standigheden kunnen de werk-
zaamheden worden uitgesteld.

Moonlightshopping
IJmuiden – Vrijdag 27 mei, van 
11.00 tot 22.00 uur, verandert 
de Lange Nieuw tijdens Moon-
lightshopping in een lang, vro-
lijk en bont lint van kraampjes, 
van plein tot plein. Met leu-
ke koopjes en bijzondere voor-
deeltjes. Voor de kinderen zul-
len er diverse leuke attracties 
zijn en natuurlijk wordt de in-
wendige mens niet vergeten. 
Op het Plein ’45 is een gezelli-

ge rommelmarkt en een platen- 
en CD beurs. De winkeliers van 
Stadscentrum IJmuiden hebben 
hun best gedaan om van deze 
traditionele braderie iets bijzon-
ders te maken en zijn daar uit-
stekend in geslaagd. Het thema 
is ‘La Primavera’, de lente. Kom 
de lente vieren en geniet van al-
les, wat Moonlightshopping te 
bieden heeft. En dat is veel, heel 
veel!
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Verjonging in 
de Rabobank 
Ledenraad 
Particulieren.

Zie bericht elders in de krant.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Onze vijverspecialisten 
testen GRATIS uw
vijverwater
Hemelvaartsdag geopend 
10.00-17.00 uur
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EDITIE 8:
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
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1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
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. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

En af en toe een rokje...
Highland Games doen 
veel stof opwaaien
Velsen-Zuid - De Highland 
Games in park Velserbeek 
hebben zaterdag veel publiek 
getrokken. De hele dag door 
werd met veel plezier geke-
ken naar de dappere kracht-
patsers in Schotse kilts, die 
de meest zware toeren uit-
haalden met boomstammen 
en (kanons)kogels. De ste-
vige stappers van de deelne-
mers deden veel stof en af en 
toe een rokje opwaaien, wat 
leidde tot veel gejoel van het 
publiek.

De waterflesjes en energydrank-
jes waren zaterdag niet aan te 
dragen. Het was dan ook zwe-
ten in de bontgeruite rokken, 
hoge kousen en hier en daar 
een Schotse muts. Maar on-
danks de hitte was de sfeer op-
perbest. Aan de teamgeest man-
keerde niets. Kreten als ‘Je kan 
het’ en ‘Kom op’, klonken van-
achter de hekken naar alle va-
ders, echtgenoten en broers en 
niet te vergeten de dames-echt-
genoten, moeders en dochters 
die het aandurfden hun schou-
ders te zetten onder de loodzwa-
re opdrachten. De teams van de 
Mac Tablets, van apotheek Kuil-
man; de Mac Hammer Flights, uit 
Velsen-Zuid; en team BK-Inge-
nieurs, bestonden uit louter da-
mes. En waar sommige heren af-
haken als het gaat om het tillen 
van de betonnen kogels op een 
vat, waren het een aantal dames 
die deze werkelijke loodzware 

opdracht wel behaalden. Daarbij 
was het vast een troost dat onze 
burgervader Franc Weerwind de 
deelnemers bij dit onderdeel bij-
stond. Hij moedigde ze aan, stak 
ze een hart onder de riem en was 
zelfs niet bang om de kogels na 
de geslaagde pogingen zelf weer 
op te tillen en op de grond te de-
poneren of het niets was. Wat 
de eerder volbrachte poging van 
de deelnemer dan wel weer een 
beetje minder sterk deden lijken.
 
Sterke verhalen komen in een 
ander daglicht te staan als je ooit 
deelnemer bent geweest aan de 
Highland Games en de foto’s 
kunt laten zien van je verrichtin-
gen. Maar waar het echt om gaat 
is natuurlijk het samenwerken 
als team, je eens buiten je werk-
plek van je sterke kant te laten 
zien en met collega’s te genieten 
van een uitdaging die je krach-
ten bijna te boven gaan. En dan 
elkaar steunen. En dat is dan een 
tweede belangrijke reden voor 
veel bedrijven om mee te doen. 
De steun aan vier goede doe-
len, door Rotary Club Velsen met 
zorg uitgezocht. Wie meedoet 
steunt deze doelen en draagt 
eraan bij dat ergens op deze we-
reld wordt gezorgd voor mensen 
die dagelijks grote krachttoeren 
moeten  uithalen, maar dan om 
te gewoon te leven.
Dan zijn de Highland Games in 
park Velserbeek ineens meer 
dan alleen een amusant dagje 
uit. (Karin Dekkers)
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taal Ensemble Dulciana.
Zingen in het openluchtthea-
ter Duinpark in IJmuiden. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Carine Crutzen en Huub Stapel 
in ‘De Kus’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Black Butterflies. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Amplifier, Long Dis-
tance Calling. 20.30 uur. Toe-
gang 14,-. Café: Tenement Kids. 
22.30 uur. Toegang gratis. Dom-
melsch zaal: Club Colombo. 
23.00-04.00 uur. Toegang van-
af 16 jaar.

Zondag 29 mei
Dag van het Park Zie ook 
www.dagvanhetpark.nl.
Fietstocht door Laag Holland, 
georganiseerd door Kennemer 
TC. Vertrek bij IJsclub Kees Jon-
gert, Adelaertlaan 5 Heemskerk.
Wandeltocht met wandelclub 
BCA. Start 10 en 15 km tussen 
09.30 en 11.30 uur, 20,25 en 35 
km tussen 09.00 en 09.30 uur. 
Vanaf Shoud, Scheldestraat 81 
in IJmuiden. Kosten 5,- p.p.

Klaverjassen bij kjv Nooit Ver-
wacht, om 10.30 uur. Eksterlaan 
8 IJmuiden.
Lezing door mw. Senay Cemek 
in De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Rondrit over het Tata Staalbe-
drijf. Vertrek om 10.45 uur van-
af station Velserbosch, Wencke-
bachstraat 1 in Velsen-Noord.
Seabreeze Bigband bij Beach 
Inn aan het IJmuiderstrand. Van 
14.00 tot 15.30 uur.
Felison Brass en Backum Brass 
geven concert in Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Aanvang 14.00 uur.
Woods & Winds in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyerconcert Full-
count. Aanvang 17.30 uur. Toe-
gang gratis.

Maandag 30 mei

SP-afdeling Velsen houdt 
een algemene ledenvergade-
ring in De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. |Vanaf 20.45 uur. 
Avond staat in het teken van een 
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Stadsschouwburg Velsen: 
Femmage met ‘Wegens Om-
standigheden’. Aanvang 20.15 
uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘The King’s 
Speech’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Bony King of Now-
here en Tom Pintens. 20.30 uur. 
Toegang 10,-. Van 24.00-04.00 
uur LOS! Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 27 mei
Moonlightshopping Stads-
centrum IJmuiden. Tot en met 
22.00 uur.
Boekenmarkt in Zeewijkpas-
sage in IJmuiden. Van 08.00 tot 
18.00 uur.
Gitaarduo La Manouche in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Joep Onderdelinden met ‘Nat’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘The King’s 
Speech’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommesch zaal: Spektrum XL. 
23.00-04.00 uur. Toegang 13,- 
vanaf 18 jaar. Cafe: Idiot Glee. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 28 mei
Boekenmarkt in Zeewijkpas-
sage in IJmuiden. Van 08.00 tot 
18.00 uur.
Autowasactie World Servants 
Velsen op het Velserduinplein, 
achter de Hema in IJmuiden. 
Van 09.00 tot 17.00 uur.
Oude Spullenmarkt in het So-
lidariteitsgebouw, Eenhoorn-
straat IJmuiden. Van 09.30 tot 
12.30 uur. Welvaartsmarkt De 
Roestige Pot van 09.30 tot 13.00 
uur.
Schapenscheerdag in NPZK 
bij bezoekerscentrum De Zand-
waaier. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Verhalenfesitval op Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. 
Vanaf 20.30 uur. ‘s Middags 
tussen 13.00 en 16.00 uur in 
zes Haarlemse hofjes. Te weten: 
Frans Loenenhofje, Hofje van 
Bakenes, Hofje Johan Ensche-
de, Hofje van Noblet, Wijnberg-
shofje en het Zuiderhofje.
Lunchconcert in de Grote of 
St. Bavokerk in Haarlem. Van 
13.15 tot 13.45 uur. Instumen-

boekpresentatie over de roem-
ruchte staking van de schoon-
makers in 2010. Avond is ook 
toegankelijk voor niet-leden.

Dinsdag 31 mei
 

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Black Butterflies. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 1 juni

Samen koffie drinken. Start 
12.00 uur op het Breesaper-
hof het Koffie-totaal project van 
Stichting Welzijn Velsen. Meer 
info via 0251-210050 (De Mel)
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in dienstencen-
trum Watervliet, Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord. Aanvang 
19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dansgroep Amster-
dam. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 2 juni

Hemelvaartdag
Open dagen bij LTC Westerhout 
Beverwijk, LTC De Heerendui-
nen IJmuiden en LTC Hofgeest 
in Velserbroek. Tot en met 5 ju-
ni. Zie ook www.tennisdagen.nl.
Modelvliegshow in Spaarn-
woude, vlakbij de Golfbaan. Tot 
en met zondag 5 juni. Dagelijks 
vanaf 10.00 uur.
Voetballen voor Kika bij FC Vel-
senoord op sportpark Rooswijk 
in Velsen-Noord. Van 10.30 tot 
15.00 uur.
Expositie op Museumboerderij 
Jan Makkes, Hofgeesterweg 22 
a in Velserbroek. Van 11.00 tot 
18.00 uur of op afspraak via 023-
5376227. Expositie is te zien tot 
en met 13 juni.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Erik van Muiswinkel. 
Try-out. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: The Black 
Heart Procession. 20.30 uur. 
Toegang 15,-. Kleine zaal: LOS! 
24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Studenten gratis.

Nieuw in Velsen-Noord
Mata Computers
Velsen-Noord – Sinds februa-
ri is Mata Computers gevestigd 
aan de Wijkerstraatweg 173a.
Eigenaar Tahsin Aslan heeft 
sinds 2003 een eigen zaak in 
de Beverwijkse Bazaar. Nu dus 
ook als enige op dit gebied in 
Velsen-Noord. Hij verkoopt al-
les op het gebied van hard-
ware en software. Er zijn com-
puters en laptops van diver-
se merken verkrijgbaar, zowel 
nieuw als tweedehands. In het 
kader van recycling koopt Ma-
ta Computers laptops in van 
een bedrijf dat zaken doet met 
de overheid. Ze komen datavrij 
aan, maar Tahsin kan er elk ge-
wenst programma op installe-
ren. Ze zijn niet al te duur, dat 
is handig als er bijvoorbeeld 
een laptop nodig is voor de 
kinderen. Tashin Aslan is een 
specialist in reparaties en het 
opsporen van fouten, hij is al 
sinds 1995 bezig op dit gebied. 
Ook dit doet hij heel voordelig 
en de klant krijgt garantie op 
de reparatie. Er worden geen 

onderzoekskosten berekend 
en als iets niet meer te repa-
reren is, dan hoeft men niet te 
betalen. No cure, no pay. Men-
sen uit Amsterdam en Zaan-
dam komen speciaal naar Ma-
ta Computers, ze weten dat 
Aslan goed werk aflevert en 
rijden daar graag een stuk-
je voor om. Hij heeft zelfs twee 
klanten die helemaal uit Den 
Haag komen. Daar is toch van 
alles op dit gebied aanwezig, 
dus dat zegt wel iets over de 
kwaliteit. Het bedrijf bouwde in 
die jaren een goede naam op 
en staat bekend om de klant-
vriendelijkheid en de lage prij-
zen. Mata Computers: alles op 
het gebied van computers en 
laptops, zowel nieuw als ge-
bruikt, hard- en software, re-
paratie en installatie. Stap rus-
tig eens binnen aan de Wijker-
straatweg 173a voor een vrij-
blijvend advies. Telefonisch 
bereikbaar via 0251-292826 
of 06-24545587, zie ook: www.
matacomputers.nl.

Full Count in Stage Café
IJmuiden - Op zondagmiddag 
29 mei sluit de band Fullcount 
het muziekseizoen af van het 
Stagecafé in het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat in IJmui-
den. Het optreden begint om 
circa 17.00 uur, de toegang is 
gratis.
Full Count speelt een aanste-
kelijke soul-, funk- en rockre-
pertoire, dat zowel uit klassie-
kers als meer modern werk be-
staat. Zangeres Natascha Klo-
bedanz wordt daarbij begeleid 
door een swingende ritmesec-
tie, veel bijzang en een viertal 
blazers. Iedereen die van mu-
ziek en dansen houdt, komt met 

de dynamische coverband vol-
ledig aan zijn trekken. De ne-
gen muzikanten uit Velsen en 
Haarlem weten van ieder optre-
den een waar feest te bouwen. 
Dat bleek enkele weken gele-
den ook weer tijdens het optre-
den van Full Count op Koningin-
nedag in Santpoort-Noord. Full 
Count heeft deze maanden een 
druk programma. Openbare op-
tredens zijn er onder andere op 
2 juli in het Santpoortse café de 
Halve Maan, 9 juli bij Villa Wes-
tend ter gelegenheid van 25 jaar 
Velserbroek en op 2 augustus 
op het Ramsispodium tijdens 
het Dorpsfeest Santpoort.

Beachparty in zwembad
IJmuiden – Voor de jeugd tot 
en met 14 jaar is er vrijdag-
avond 27 mei van 18.00 tot 
21.00 uur een leuke beachpar-
ty in zwembad de Heerendui-
nen. 
Zowel het buitenbad als het 
recreatiebad zijn open voor 

baders. Op het buitenterrein 
zijn demonstraties van diver-
se ‘nieuwe’ strandsporten, zo-
als frisbeegolf, speedminton en 
beachvolleybal. 
Natuurlijk is er ook een dj die 
zorgt voor heerlijke zomermu-
ziek om de sfeer te verhogen.

Velserbroek - Gospelkoor Get 
Together Again is druk op zoek 
naar versterking. Enthousiaste 
zangers en zangeresen zijn altijd 
welkom bij dit veelzijdige koor. 
Het repertoire varieert van tradi-
tionele gospel tot oer-afrikaans 
en ook de jazzy- en softpop-
songs worden niet uit de weg 
gegaan. Belangstellenden zijn 
van harte welkom aan de Zon-
bastion 3 in Velserbroek (nieu-
we locatie). De repetities vinden 
altijd plaats op donderdagavond 
en vangen aan om 20.00 uur. Ge-
interesseerden in een spetterend 
optreden zijn van harte welkom 
op 12 juni in de Noorderkerk 
in Velsen-Noord. Het optreden 
vangt aan om 10.00 uur. Voor 
verdere info via 023-5388892.

Zing mee met 
Gospelkoor
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Rabobank Velsen en Omstreken
Rabobank verjongt 
Ledenraad Particulieren
Velsen - Op donderdag 19 mei 
organiseerde Rabobank Velsen 
en Omstreken de jaarlijkse af-
delingsvergadering Particulieren. 
Deze bijeenkomst voor de Parti-
culiere leden inclusief Verenigin-
gen en Stichtingen werd gehou-
den bij SnowPlanet in Velsen-
Zuid. Na de verkiezingen van de 
ledenraadsleden volgden inter-
actieve demonstraties van Rabo-
bank’s virtuele dienstverlening.
Tijdens de vergadering vonden 
verkiezingen plaats voor de le-
denraad. De ledenraadsleden 
Martin Noorman, Jacqueline 
Staats-de Vries en Ria Boogaards 
hebben het eerste zittingstermijn 
volbracht. Martin en Jacqueli-
ne stelden zich herkiesbaar voor 
een nieuw zittingstermijn van drie 
jaar. Ledenraadslid Ria Boog-
aards-Oldenburg trad definitief 
af. Hierdoor ontstond een vacatu-
re. De bank heeft drie leden voor-
gedragen die voldoen aan gestel-
de eisen, als woonachtig in Sant-
poort-Noord en een leeftijd tot 35 
jaar. Voorgedragen kandidaten 
waren Wouter Hartendorf, Car-
men Hartendorf en Patrick Bel-
laart. Na een korte voorstelronde 
werd er door de leden gestemd.
Martin Noorman en Jacqueline 
Staats zijn door de leden herko-
zen voor een nieuw zittingster-
mijn. De nieuwe aanwinst voor 
de ledenraad is Patrick Bellaart. 
,,Ik ben 25 jaar, werkzaam in de 
gemeente Velsen als mantelzor-
gerconsulent en woonachtig in 
Santpoort-Noord”, vertelt Patrick. 
,,Het is mijn doel om meer jonge-
ren te betrekken bij het coöpera-
tieve karakter van de Rabobank.” 
Edwin Abee, directeur Particulie-
ren voegt toe: ,,Wij zijn blij met 
het toetreden van Patrick tot on-
ze ledenraad. Wij vinden het be-
langrijk om met jongeren samen 

te werken. En zien hiervoor nieu-
we kansen in de samenwerking 
met jongere ledenraadsleden als 
Patrick en René Rutte (bestaand 
lid). Wij hebben er alle vertrou-
wen in en wensen Patrick veel 
succes.”
De vergadering werd afgeslo-
ten met interactieve demonstra-
ties van de virtuele dienstverle-
ning van Rabobank Velsen en 
Omstreken. Gewapend met iPads 
mengden adviseurs van de bank 
zich onder het publiek om Ra-
bo Mobielbankieren en Rabo In-
ternetbankieren te demonstre-
ren Daarnaast werd de nieuwe 
website getoond. Via www.rabo-
bank.nl/velsen kunnen klanten 
direct dagelijkse bankzaken re-
gelen. Klanten hoeven niet meer 
de deur uit om een nieuw pas-
je te bestellen, dit kan eenvou-
dig via internet. ,,De leden heb-
ben een kijkje kunnen nemen in 
de keuken van de virtuele dienst-
verlening. Leden zijn erg enthou-
siast, vooral als ze zien hoe een-
voudig het is”, vertelt Edwin Abee. 
Kijk ook eens op www.rabobank.
nl/velsen en regel uw bankzaken 
makkelijken snel. 

Swier alweer een
jaar op Plein 1945
IJmuiden - De verhuizing van 
Swier naar Plein 1945 is alweer 
een jaar geleden. Bij binnen-
komst in de werkelijk schitteren-
de zaak is voor te stellen waar-
om het bedrijf verhuisd is. Het 
pand is ruim drie keer groter en 
alles staat ruim en overzichtelijk 
opgesteld.
Wat direct opvalt zijn de glim-
mende sportprijzen achterin de 
zaak. Aan de andere kant is de 
kluizenhoek met alle mogelijke 
modellen, daarnaast hangt een 
ruim assortiment van meerpunt-
sluitingen, die zij net als de klui-
zen zelf plaatsen. De naampla-
ten hebben ook een prominen-
te plaats, een wand van ruim 3 
meter met alle mogelijke mo-
dellen, van emaille tot messing, 
van kunststof tot gravoglas al-
les is mogelijk. Op de compu-
ter kan de naamplaat naar wens 
samengesteld worden. Ook voor 
bedrijven die hun eigen logo wil-
len is dit geen enkel probleem.
Wat ook opvalt is de enor-
me politiekeurmerk slotenkast 
van Lips en Nemef veiligheids-
beslag. Voor de cilinders voert 
Swier hun eigen huismerk Pfaf-
fenhain en Mul-T-Lock. Hiervan 
zijn alle maten in voorraad. Ook 
kunnen deze cilinders snel ge-
lijksluitend gemaakt worden of 
verwerkt worden in een sluitsy-

steem met eventueel een certi-
ficaat. 
Het luxere beslag van Wallen-
broek is een lust voor het oog 
en voor de echte liefhebber. De 
eigen buitendienst kan alle slo-
ten op vakkundige wijze plaat-
sen. Maar ook in geval van een 
afgebroken sleutel, zichzelf bui-
ten sluiten of een slot vervangen 
kan Swier snel ter plaatse zijn 
om het probleem te verhelpen.
De sleutelmachines, tien in to-
taal, staan keurig op een rij met 
daarboven een arsenaal van 
sleutels die zijn weerga niet ken-
nen, er is geen ‘nee’ te koop en 
met geavanceerde apparatuur 
worden de meest ingewikkel-
de sleutels simpel gekopieerd, 
van kluissleutel tot Auto Trans-
ponder sleutel. Op de site www.
swier.nl kunt u bij transponder 
sleutel na het intikken van het 
merk, type en bouwjaar zien of 
de autosleutel nagemaakt kan 
worden, dit kan in 90 procent 
van de gevallen. De firma Swier 
is lid van het Nederlandse Sleu-
tel en Sloten Gilde NSSG.
Al vier generaties, vanaf 1917, 
repareert Swier al schoenen in 
IJmuiden. Twee foto’s aan de 
wand van vader en opa Swier 
staan hier symbool voor. Over 
zes jaar hopen zij hun 100-jarig 
bestaan te vieren. Weer KWH-label

voor AWV Eigen Haard
IJmuiden - Dat de huurders van 
AWV Eigen Haard tevreden zijn 
over hun verhuurder blijkt uit 
het KWH huurlabel. AWV Eigen 
Haard heeft het KWH huurlabel 
weer gehaald. De kwaliteit van 
dienstverlening van de woning-
corporatie werd door het Kwali-
teitscentrum Woningcorporaties 
Huursector gemeten en beoor-
deeld met het rapportcijfer 8. 
AWV Eigen Haard heeft al jaren 
het KWH label, maar het label 
moet wel elk jaar opnieuw wor-
den verdiend. Gemeten wordt of 
klanten direct antwoord op hun 
vragen krijgen als ze bellen. Of 
ze tevreden zijn over de afhan-
deling van klachten. En of er re-
kening wordt gehouden met 
hun wensen bij het maken van 

een afspraak. Het KWH- huurla-
bel geeft de corporatie inzicht in 
de kwaliteit van de dienstverle-
ning. De meetmethoden zijn di-
vers: enquêtes, telefonisch be-
reikbaarheidsonderzoek, mys-
teryshopping en beoordeling van 
de informatievoorziening. AWV 
Eigen Haard mag het label nu 
weer voor twee jaar voeren. 
Het goede cijfer betekent niet 
dat de corporatie achterover kan 
leunen. Werken met het KWH-
label is leren en verbeteren, en 
constant werken aan kwaliteit. 
De resultaten van de meting bie-
den ook weer mogelijkheden om 
de aandachtspunten, die ook uit 
de meting naar voren komen,  
helder te krijgen en daarmee aan 
de slag te gaan.

Cindy terug bij
Angela’s Haarmode
IJmuiden – In het artikel over 
kapsalon Angela’s Haarmode, 
enige tijd geleden, is per onge-
luk verzuimd om kapster Cin-
dy te noemen. Onterecht, want 
zij was met name tijdens de ver-
bouwing de steun en toeverlaat. 
Cindy is de jongste aanwinst, of 
liever: terug van weggeweest. Ze 
werkte eerder bij Angela’s Haar-
mode, maar vetrok toen naar 
een andere baan. Toen Desiré 
met zwangerschapsverlof ging, 
kwam Cindy terug. Dat beviel zo 
goed, dat ze is gebleven om het 
team te versterken, tot tevreden-
heid van iedereen.

Raad: Geen 
instemming 
akkoord VNG
Velsen - De gemeenteraad 
van Velsen verzoekt het colle-
ge niet in te stemmen met het 
bestuursakkoord dat de Ver-
eniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG), het Inter-
provinciaal Overleg (IPO) en 
het Unie van Waterschappen 
(UvW) met het rijk heeft ge-
sloten. De gemeenteraad vindt 
dat het rijk te weinig financië-
le middelen voor de onderde-
len van de ‘Wet Werken naar 
Vermogen’ en de sociale werk-
voorziening overhevelt naar de 
gemeenten om deze taken op 
een verantwoorde wijze te kun-
nen uitvoeren.
De gemeenteraad verzoekt 
het college het bestuur van de 
VNG op te roepen de onder-
handelingen met het kabinet te 
heropenen om voor gemeenten 
een financieel bevredigend re-
sultaat te bereiken wat betreft 
de overheveling van deze taken 
op het terrein van de arbeids-
markt naar gemeenten.
De gemeenteraad is het ermee 
eens dat deze overheidstaken 
dicht bij de burger en dus door 
de gemeente moeten worden 
uitgevoerd. Alleen het geld dat 
nu beschikbaar wordt gesteld 
door het Rijk voor re-integra-
tie en sociale werkvoorziening 
is verre van toereikend om de 
nieuwe taken van deze wet uit 
te voeren. Daarom wordt in een 
door alle fracties ondertekende 
motie die vanavond in de raad 
wordt behandeld, het colle-
ge opgeroepen niet akkoord te 
gaan met het bestuursakkoord.

Radio Plus
op herhaling
Velsen - Woensdag 1 juni is 
het precies 20 jaar geleden dat 
de eerste lokale omroep in Vel-
sen van start ging: Radio Plus of 
te wel ‘de doorbraak van de ja-
ren 90’ en ‘de absolute nummer 
1 van de IJmond’. Nadat de ROS 
ter ziele was gegaan was Radio 
Plus de eerste lokale zender in 
de regio met een 24-uurs pro-
grammering. Die periode heeft 
in radiokringen destijds heel 
wat losgemaakt. Tijd dus om te-
rug te blikken. Op 1, 2 en 3 ju-
ni zal Seaport FM even verande-
ren in Radio Plus. Veel oud-cory-
feeën als; Martijn Kolkman, Bob 
Sleeman, Rene Lust, Jan Bakker, 
Max van Wonderen (foto), Pe-
ter Starreburg, Rene Verstraten, 
Bob Evers, Erik Beekman, Cin-
dy van der End, Rene Bal, Sas-
kia van Anrooy, Peter van der 
Valk en Frans Koks zullen acte de 
présence geven. Uiteraard gaan 
daarmee ook de programma’s uit 
de jaren 90 weer de lucht in. Ra-
dio Plus is drie dagen lang via de 
frequenties van Seaport FM te 
beluisteren.
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Kinderyoga bij Centrum 
voor Jeugd en Gezin
Regio - Op 7 juni starten weer 
lessen kinderyoga van Kinderyo-
gaplus. De locatie is nieuw, na-
melijk een sfeervolle ruimte bij 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin in Bloemendaal. De eerste 
les is een proefles zodat kennis 
gemaakt kan worden met yo-
ga. Kinderen die aan yoga doen 
leren al jong met spanningen 
om te gaan en kunnen zich be-
ter concentreren, zegt kindery-
oga docent Armelle Demmers. 
De meeste kinderen vinden de 
lessen ook echt heel leuk. Yo-

ga voor kinderen lijkt op volwas-
sen yoga maar de lessen zijn met 
veel fantasie en creativiteit op-
gebouwd. 
De ‘oude’ yoga houdingen zijn 
vaak van dieren afgeleid zo kun-
nen met die dieren allerlei speel-
se thema’s bedacht worden. Ook 
wordt natuurlijk aandacht be-
steedt aan een rustige buik-
ademhaling en aan de zintui-
gen. Op het moment is er veel 
behoefte aan kinderyoga. Scho-
len en de naschoolse opvang be-
ginnen om lessen te vragen. De 

tijdsgeest kan een oorzaak zijn. 
Alles gaat veel sneller dan vroe-
ger. Daarnaast hoeven kinde-
ren bij yoga niet te presteren zo-
als op school of zoals bij veel an-
dere sporten. Bij yoga geldt: ’je 
bent goed zoals je bent’. In Al-
mere is door kinderarts Judith 
Deckers-Kocken een kleinscha-
lig onderzoek gedaan met kin-
deryoga bij kinderen met buik-
pijn. In 85% van de gevallen is 
de buikpijn onverklaarbaar. De 
kinderen die yoga volgde had-
den minder last en de kwali-
teit van leven nam toe. Het on-
derzoek was klein maar hoop-
gevend. Ook in het Slotervaart 
Ziekenhuis in Amsterdam wordt 
kinderyoga wel aanbevolen door 
de kinderarts. De samenstelling 
van een groep kinderen die yo-
ga volgt is heel divers. Sommige 
komen met een reden maar veel 
ook niet. Een vereiste voor kin-
deryogaplus is in ieder geval dat 
het kind het zelf leuk vindt om 
lessen te volgen. 
Een proefles meedoen kan altijd! 
Praktische informatie:
Locatie: Centrum voor Jeugd 
en Gezin, Dennenweg 15, Bloe-
mendaal. Tijd: 4 tot en met 7 jaar 
16.00 tot 16.45 uur, 8 tot en met 
11 jaar 17.00 tot 18.00 uur. Prijs: 
5 euro voor een proefles. Voor 
aanmelding of informatie over de 
lessen zie: www.kinderyogaplus.
nl of bel naar Armelle Demmers: 
06-14442478. E-mailen kan na-
tuurlijk ook: info@kinderyoga-
plus.nl.

‘Laat niet met je sollen’
Tweede stakingsdag 
Viva Thuiszorg
IJmuiden – Afgelopen vrijdag 
hield de actiegroep ‘Wij zijn de 
thuiszorg’ voor de tweede keer 
een stakingsdag in zalencen-
trum Velserduin. Ruin 100 me-
dewerkers van de Viva Thuiszorg 
waren hier naar toe gekomen 
en de stemming was strijdbaar. 
‘Laat niet met je sollen’, stond er 
op een spandoek te lezen. De Vi-
va Thuiszorg raakte in financië-
le zorgen en wil dat op de me-
dewerkers verhalen, met een 
loonsverlaging van 30 procent. 
Wie het daar niet mee eens is, 
wordt met ontslag bedreigd. Een 
deel van de collega’s heeft gete-
kend, anderen hebben de buik 

vol van de intimidatie en de res-
pectloze bejegening door de di-
rectie en namen ontslag. Maar 
de medewerkers, die vrijdag 
aanwezig waren in Velserduin, 
zijn niet van plan om te buigen.
,,Viva is de weg kwijt en wordt 
nerveus, er wordt druk op jullie 
uitgeoefend’’, zegt Hans van de 
Wijngaard van vakbond Abva-
Kabo. ,,Maar er is nog steeds 
niets ingediend, laat je niet ver-
der onder druk zetten.’’ Mevrouw 
van Eerden moest die dag de 
thuiszorg missen, maar is spe-
ciaal naar Velserduin gekomen 
om de stakende medewerkers 
een hart onder de riem te ste-

ken: ,,Mijn man en ik rommelen 
de dag wel door. Ik sta voor 100 
procent achter jullie.’’ 
Medewerker Inge Hentenaar: 
,,Sinds de invoering van de 
WMO heerst er een raar soort 
virus. Er is behoefte aan goed 
personeel met een stukje men-
selijkheid. Het is schandelijk om 
daar op te korten. Bovendien ga 
ik het dan financieel niet redden. 
Ik moest vandaag een doodzieke 
cliënt in de steek laten, maar die 
stond er op dat ik hier aanwezig 
was: het gaat om jouw brood en 
ik wil dat je blijft.’’
Anneke Emmelot spreekt ook de 
aanwezigen toe: ‘’We gaan in ge-
sprek met de politieke partijen, 
om uit te leggen dat thuiszorg 
veel meer is dan alleen schoon-
maken. Signaleren en rapporte-
ren is onderdeel van onze baan. 
Daar komt vertrouwen en res-
pect bij kijken, dat moet serieus 
genomen worden en als zoda-
nig gehonoreerd.’’ Medewerker 
Alice de Vries vertelt: ,,Ik werk 
ruim tien jaar voor de thuiszorg, 
ik heb cursussen gevolgd en iets 
opgebouwd. Zo zorg ik voor een 
mevrouw met een oorlogstrau-
ma, die at laatst niet meer. Dan 
zorg ik, dat daar iets aan ge-
daan wordt. Ik zit nu in loon-
groep 15, dat hoort er bij. Als 
ik, zoals de Viva wil, naar loon-
groep 10 ga, dan staat signale-
ren en rapporteren niet meer in 
mijn taakomschrijving. Dus dan 
moet ik zeggen: laat maar gaan. 
Dat kan toch niet?’’ Op 30 en 31 
mei wordt voor de derde keer het 
werk neergelegd. (Carla Zwart)

‘DenK exposeert!’ 
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg is verheugd 
dat de samenwerking met Eva 
Art Productions Foundation, in 
de vorm van de bijzondere kun-
stexpositie ‘DenK exposeert!’, een 
vervolg heeft gekregen. Men-
nes organiseerde onder andere 
een succesvolle expositie in Ho-
tel Des Indes (Den Haag Sculp-
tuur, 2010) en de buitenexpositie 
in park en raadhuis “de Paauw”  
in Wassenaar (in 2008 geopend 
door Prinses Máxima en de Prins 
van Oranje). 
De verrassende combinatie van 
cultureel erfgoed en toonaange-
vende kunstobjecten binnen de 
hotellerie leidde tijdens de eer-
ste editie in 2010 tot vele positie-
ve reacties van gasten. Vanwege 
deze grootse belangstelling voor 
de eerste editie van ‘DenK expo-
seert’ is Landgoed Duin & Kruid-
berg vanaf 20 mei tot 31 augustus 
wederom dé ontmoetingsplaats 
voor kunstliefhebbers en kunst-
kenners. 
Op donderdag 19 mei is de twee-

de editie van de bijzondere kun-
stexpositie DenK exposeert! op 
Landgoed Duin & Kruidberg op 
officiële wijze geopend. De kunst-
expositie is geopend door de heer 
Hessel Lindenbergh, voorzitter 
van de Raad van Commissarissen 
van de ABN AMRO Group NV. 
Tot groot genoegen stellen dit jaar 
tentoon: Juliette  van  Bavel, Eric 
Claus, Ruurd Hallema, Ton Kal-
le, Philip De Koning, Irma Kuyper, 
Sebastiaan Maas, Louis Niënhuis, 
Yke Prins, Janneke de Regt, Bert 
Schoeren, Fred  de Siepkamp, 
Menno Veenendaal, Monique 
Veenendaal, Ap Verheggen, Jan 
Verschoor, Brigitte Wawoe.  
Vrijwel alle klassieke en moderne 
kamers van het statige landgoed 
lenen zich de komende periode 
voor de meest uiteenlopende en 
inspirerende kunstobjecten. Ook 
de klassiek Engelse landgoed-
tuin wordt niet overgeslagen. Ui-
teraard nodigt het Landgoed alle 
geïnteresseerden uit om, vrij toe-
gankelijk, een kijkje te komen ne-
men. Dit is dagelijks mogelijk. 

Start verhuur
De Doorbraeck
IJmuiden - Donderdag 26 mei 
start de officiële verhuur van De 
Doorbraeck. Het gaat om 52 wo-
ningen/appartementen aan de 
Oranjestraat. Woningbedrijf Vel-
sen organiseert op deze dag een 
informatiebijeenkomst in het kerk-
gebouw aan de Helmstraat 9 in 
IJmuiden van 16.00 uur tot 19.00 
uur. 
De kale huurprijs van de 52 wonin-
gen varieert van 550 euro voor een 
tweekamerappartement tot 870 
euro voor een vierkamerapparte-
ment. De variatie is erg groot. Voor 
de beide woonblokken geldt dat 
er voor de 26 appartementen res-
pectievelijk 13 en 17 verschillen-
de plattegronden zijn. Woningbe-
drijf Velsen start nu al met de ver-
huur zodat de huurders de appar-
tementen bij oplevering direct kun-
nen betrekken. De verwachting is 
dat de appartementen in het derde 
kwartaal van 2011 klaar zijn.
De toewijzing van de woningen 
gaat via het optiesysteem van Wo-
neninVelsen. Bewoners die voor-
heen aan de oude bouw aan de 
Oranjestraat woonden, herhuis-
vestingkandidaten en mensen 

met een urgentie hebben voor-
rang. Daarna komen die mensen 
aan de beurt die via WoneninVel-
sen een optie nemen. Geïnteres-
seerden kunnen vanaf donder-
dag 26 mei een optie nemen op 
de clusters 1131 en/of 1132. Voor 
de woningen in het clusternummer 
1131 geldt dat daarvoor huurtoe-
slag mogelijk is. Het gaat daarbij 
om veertig woningen. 
Panagro, de bouwer van De Door-
braeck, doet mee aan ‘De dag van 
de bouw’ op zaterdag 28 mei 2011 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op de-
ze dag worden er rondleidingen 
gehouden over de bouwplaats. Er 
zijn enkele woningen op de bega-
ne grond te bekijken. Via de kant 
van het Thalia Theater kunt u zich 
aanmelden voor de rondleidingen. 
Woningbedrijf Velsen en AWV Ei-
gen Haard zijn aanwezig om in-
formatie te geven over de wonin-
gen die zij in dit gebied verhuren 
en verkopen. Informatie over De 
Doorbraeck is te vinden op www.
wbvelsen.nl. Op de site www.ou-
dijmuiden.nl is informatie te vinden 
over het hele project ‘Oud-IJmui-
den, mijn thuishaven’.
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Twintig jaar Kunste-
naars Collectief Velsen
Velsen-Zuid - Het was zon-
dagmiddag een gezellige druk-
te in het Raadhuis voor de Kunst 
aan de Torenstraat 7 in Oud-
Velsen waar het feit werd ge-
vierd van het twintig jarig be-
staan van het Kunstenaars Col-
lectief Velsen (KCV). Het collec-
tief is in 1991 ontstaan vanuit 
een groep vrouwelijke kunste-
naars uit de IJmond-gemeenten 
die door ‘Vrouw en Werkwinkel’ 
waren opgeroepen een cursus 
te volgen om hun positie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. Eén 
van de eindopdrachten was het 
organiseren van een expositie 
die in mei en juni van het jaar 
1991 in het stadhuis van IJmui-
den werd gehouden.
Voor kunstenaars was het tot 
1990 mogelijk om te exposeren 
in het koetshuis van Beeckes-
tijn, maar
deze ruimte werd in dat jaar 
door de gemeente gesloten 
echter wel met de belofte dat 
voor een nieuwe expositieruim-
te zou worden gezorgd. Deze 
belofte werd echter pas ingelost 

in 2003 na een jarenlange zoek-
tocht naar verschillende moge-
lijkheden voor atelier- en expo-
sitieruimte, waarbij onder ande-
re het Thaliatheater, boerderij 
De Hofgeest, Station Santpoort-
Zuid, de Bethelkerk en andere 
kerken werden onderzocht. 
Maar nu heeft het Kunstenaars 
Collectief al weer geruime tijd 
zijn thuisbasis in het mooie 
pand in de Torenstraat waar cul-
tuurwethouder Wim Westerman 
deze zondagmiddag , namens 
de gemeente, zijn felicitaties 
kwam overbrengen. In zijn toe-
spraak benadrukte hij de bre-
de variatie aan kunst die gedu-
rende de afgelopen twintig jaar 
door het collectief naar buiten is 
gebracht.
,,Dit is een broedplaats voor cul-
tuur’’, aldus Westerman. Zijn 
openingshandeling bestond uit 
het maken van een sneeuw-
landschap - op deze zonnige 
dag - door met een bus poe-
dersuiker een grote schaal met 
soesjes te bestrooien. (Joop 
Waijenberg)

Unieke samenwerking 
Telstar en LEFF
Velsen - Vorige week donder-
dag was de laatste Sportief voor 
Werk Clinic van dit seizoen. Het 
project Sportief voor Werk van re-
integratiebedrijf LEFF uit Haarlem 
is een landelijk experiment van-
uit het UWV. Sportief voor Werk 
ondersteunt 20 leerlingen van het 
praktijkonderwijs van het Tender 
College uit IJmuiden in het laat-
ste jaar van hun opleiding in het 
vinden van een baan. Zij hebben 
afgelopen jaar stage gelopen en 
velen hebben een vaste baan ge-
vonden. Enkele leerlingen heb-
ben zich het afgelopen jaar zo 
goed ontwikkeld dat zij verder 
kunnen leren aan het ROC.
Naast het doorlopen van een sta-
ge hebben zij verschillende work-
shops gevolgd, om eigen kwali-
teiten te verbeteren. Sport speelt 
daarbij een voorname rol. Onder 
aanvoering van Technisch Mana-
ger Toon Beijer van Telstar heb-
ben de leerlingen door verschil-
lende sportieve uitdagingen spe-
lenderwijs gewerkt aan meer 
zelfvertrouwen, doorzettingsver-
mogen en sociale verantwoor-
delijkheden. De leerlingen heb-
ben donderdag een fantastische 
dag gehad. Na het theoriege-
deelte mochten ze in het stadi-
on voetballen. De betrokkenheid 

van Telstar bij het project is groot. 
Trainer Jan Poortvliet en spelers 
Wouter de Vogel, Cor Varkevisser, 
Mike Dam en Anthony Correia 
waren aanwezig om de jongeren 
aan te moedigen. Zelfs het gehe-
le management van Telstar kwam 
langs om een kijkje te nemen. 
Daarnaast hebben veel sponso-
ren van Telstar een bijdrage ge-
leverd door een jongere stage te 
laten lopen en velen hebben uit-
eindelijk een baan gekregen. De 
dag werd afgesloten met een ge-
zamenlijke lunch en er werd af-
scheid genomen.
Telstar heeft het project van-
af het begin ondersteund. De 
voetbalclub vindt het belang-
rijk om maatschappelijk verant-
woord te ondernemen door jon-
geren een kans te bieden die zij 
verdienen in deze maatschappij. 
Vanwege het succes zal het pro-
ject volgend jaar voortgezet wor-
den. Monique Jagers van LEFF 
vertelt: ,,We hebben in Toon Be-
ijer een unieke trainer gevon-
den. Vanaf heden draagt hij de ti-
tel LEFF King! We zijn hem ont-
zettend dankbaar.” Ondernemers 
die volgend jaar een leerling een 
kans willen bieden kunnen con-
tact opnemen via www.sportief-
voorwerk.nl.

Superjam bij Noordzee
IJmuiden aan Zee - Zondag 29 
mei van 14.00 tot 22.00 is het weer 
zover, dan zet strandpaviljoen 
Noordzee weer een zeer muzikale 
dag neer met voor ieder wat wils.
Een gezellige basisband zal de 
Noordzee Superjam openen en 
afsluiten met een spetterend op-
treden. Met mooi weer, en dat 
is besteld, kan men heerlijk op 
het terras met uitzicht op zee en 
strand luisteren naar tal van mu-
zikanten. En wie dat zijn? Dat zijn 
de muzikanten die zich graag la-
ten horen. Dus muzikanten neem 
je instrument mee en laat ver-
ras het publiek met je inbreng. 
Met deze jamsessie kan ieder-
een zijn muzikale talent laten ho-
ren. Op dit open podium is ieder-
een welkom. Speel je bijvoorbeeld 
gitaar dan worden de muzikanten 
die nodig zijn om je heen gezet. 

Zo wordt na een aantal nummers 
weer van muzikanten gewisseld 
om iedereen aan de beurt te laten 
komen. Muzikanten of zangers 
en zangeressen die het fijn vin-
den om op wat voor manier dan 
ook muziek te maken, zijn wel-
kom. Er staat een gehele backli-
ne ter beschikking. En er is ruim-
te om te dansen en natuurlijk te 
spelen. Het genre is uiteenlopend 
van rock, blues, soul, funk, jazz tot 
pop.
Speciaal voor deze dag is er de 
Superjam maaltijd met een keu-
ze tussen nasi of bami voor maar 
10 euro. Graag tot zondag 29 mei 
in paviljoen Noordzee aan het 
Kennemerstrand 178, 1976 GA 
in IJmuiden. Word lid op http://
noordzee-superjam.hyves.nl/ en 
blijf op de hoogte van alle ‘ins en 
outs’ van de Noordzee Superjam

Beachflavours zaterdag 
bij Paviljoen Noordzee
IJmuiden aan Zee - Beachfla-
vours is een groot dance-event 
dat zaterdag 28 mei wordt ge-
houden bij Paviljoen Noordzee 
op het Kennemerstrand. Men 
verwacht zo’n 350 bezoekers. Er 
zijn optredens van lokale en we-
reldartiesten.
Beachflavours wordt nu voor de 
tweede keer gehouden bij Pavil-
joen Noordzee. Zeker na de ge-
slaagde eerste editie, verwacht 
men grote drukte. De organisatie 
is in handen van JL Productions. 
Men kan dus rekenen op prach-
tige podia met licht en show, zo-
als laatst bij Splendid. Er is zowel 
een binnen- als buitengedeelte, 
waar men (buiten) kan roken en 
ook een drankje kan drinken. 
En dan de verwachte artiesten, 
dat zijn Wildstylez (foto) en de 
headliner van de avond, naast 
optredens van Stereo Deejayz, 

Mike Tierra, Why2k, Jefferson le 
Freak & Mitch en MC Lou-e. 
Beachflavours is aanstaande za-
terdag van 21.00 tot 4.30 uur. 
Tickets kosten 13,50 euro in de 
voorverkoop via www.jl-produc-
tions.nl of aan de deur voor 16,50 
euro. (foto: Partyflock.nl)

Loek Anderson 
erelid van ZZ 
Kennemerlaan
IJmuiden - Foto Loek Anderson 
is al ruim 50 jaar een bekende en 
drukke fotowinkel aan de Ken-
nemerlaan. In de jaarvergade-
ring van het zakencentrum van 
het Kennemerlaan is Loek An-
derson benoemd tot eerste ere-
lid in het lange bestaan van de-
ze winkeliersvereniging. In zijn 
toespraak sprak de voorzitter de 
heer Cees van der Made loven-
de woorden. Hij prees Loek An-
derson als een actief en trouw 
lid. Bestuurlijk heeft hij ook zijn 
sporen verdiend. Hij hanteer-
de vele jaren de voorzittersha-
mer van de winkeliersvereni-
ging. Op de fraaie oorkonde die 
door de heer van der Made werd 
overhandigd staat duidelijk ver-
meld dat Loek Anderson 50 jaar 
lid is. Van bestuurslid Harald He-
ijmerikx, Abelia, kreeg Loek een 
fraaie kist mooie wijnen. In zijn 
dankwoord wees Loek Ander-
son op het grote belang van de 
winkeliersverenging als spreek-
buis naar gemeente en andere 
instanties. Loek hoopte tenslotte 
nog een aantal jaren lid te blijven 
alvorens toe te zijn aan zijn aller-
laatste advertentie met vermel-
ding van het ere-lidmaatschap. 
De voorzitter sloot zich hierbij 
volmondig aan. 

IJmuiden - In de nacht van zon-
dag op maandag heeft even na 
02.30 uur een inbraak plaatsge-
vonden bij een tankstation aan 
de IJmuiderstraatweg. De inbre-
kers hebben zich via de achter-
kant van het pand aan de Kanaal-
dijk de toegang tot het pand ver-
schaft. De politie is een onder-
zoek gestart naar de inbraak en 
komt graag in contact met men-
sen die iets gezien of gehoord 
hebben rond het tijdstip van de 
inbraak. Ook informatie over 
mensen die op een eerder mo-
ment hebben rondgehangen bij 
het tankstation, kan waardevol 
zijn. Informatie kan worden door-
gegeven aan de politie in IJmui-
den via 0900-8844 of aan Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Inbraak 
tankstation
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Limo trekt veel bekijks
IJmuiden – Een aantal plaatselij-
ke ondernemers, vrienden van el-
kaar, had zaterdag een galafeest 
in de tennishal aan de Dokweg. 
Alles was tot in de puntjes ge-
regeld. De dames waren in gala-
jurk, de heren in black tie. Daar 
hoorde natuurlijk passend vervoer 
bij. Taxibedrijf van der Valk regel-

de dit door de grootste limousine 
van Europa te huren, een prach-
tige witte Hummer Stretched Li-
mo waar zestien mensen in kun-
nen. Deze reed dus die avond 
door IJmuiden en trok veel be-
kijks. ‘Taxi Henkie’ gaat geen zee 
te hoog: of het nu om een tuk tuk 
gaat of om een limo, hij regelt het.

Nieuw: Pedicure
Wilma Molenaar
IJmuiden - Sinds kort is Pedicu-
repraktijk Wilma Molenaar geves-
tigd in Het Baken aan de Graham-
straat 105, in fysiopraktijk Maas. 
Wilma heeft jaren ervaring in het 
verzorgen van voeten als pedicure 
en zij heeft zich ook in een aantal 
zaken gespecialiseerd. Ze is pe-
dicure plus: Wilma behandelt ook 
mensen met diabetes en reuma. 
Die behandeling wordt vaak ge-
heel of gedeeltelijk vergoed door 
de zorgverzekeraar. Om haar di-
ploma’s hiervoor te mogen be-
houden, gelden er strenge re-
gels, zoals het bijwonen van le-
zingen van artsen en het volgen 
van vervolgcursussen. Dit zorgt er 
voor dat de pedicure op de hoog-
te blijft van haar vakgebeid. Ook 
de hygiëne staat bij Wilma hoog 
in het vaandel: daarvoor behaalde 
ze eveneens een speciaal diplo-
ma. Voor elke cliënt gebruikt ze 
een schoon instrumentenset. Te-
vens behandelt Wilma schimmel-
nagels, met goed resultaat. Men-
sen probeerden vaak van alles om 
er van af te komen. Daarom ging 
Wilma zich er in verdiepen. Ze 
volgde onder andere lezingen van 
dermatologen. Mensen met een 
slechte conditie van de huid van 
de voeten kan Wilma goed advi-
seren, ook geeft ze desgewenst 

advies voor goede schoenen. Er 
is een uitgebreid assortiment van 
producten van de samenwerken-
de pedicures, deze bevatten goe-
de werkzame stoffen en zijn be-
taalbaar. Als afsluiting van de 
voetbehandeling kan Wilma voor 
wie dat wil de teennagels lakken. 
Dit staat mooi bij een sandaaltje 
of een slipper. Ze werkt met o.p.i. 
nagellak, de nummer één in Ame-
rika. Ook een french pedicure be-
hoort tot de mogelijkheden. Deze 
lak met een wit of gekleurd randje 
blijft er minstens zes weken ver-
zorgd en glanzend uitzien.
Wilma heeft zelf moeilijke voe-
ten en ging al op jonge leef-
tijd naar de pedicure. Daardoor 
weet ze dat de drempel soms best 
hoog kan zijn, maar ze weet ook 
als geen ander hoe opgelucht 
en ontspannen je na de behan-
deling kunt zijn. Niet alleen voor 
mensen met moeilijke voeten, 
maar voor iedereen is een goe-
de voetverzorging prettig. Zeker 
ook voor sporters en mensen met 
een staand beroep. Het ontspant 
en Wilma neemt er de tijd voor, 
met een kopje koffie of thee. Ze 
werkt op telefonische afspraak, 
die gemaakt kan worden via 06-
27221028. Zie ook www.pedicu-
re-wilma.nl.

Timmerbedrijf de Meer
Allround én 
houtrotspecialist
IJmuiden – Aan Zandvoortse-
straat 56 zit sinds een jaar Tim-
merbedrijf de Meer, van eige-
naar Henk de Meer. Maar het 
bedrijf bestaat al veel langer. En 
Henk beschikt over 35 jaar vak-
ervaring.
Timmerbedrijf de Meer heeft 
zich gespecialiseerd op het ge-
bied van kozijnen en gevelbekle-
ding en behandeling van hou-
trot, maar is daarnaast ook een 
allround timmerbedrijf waar zo-
wel particulieren als bedrijven 
terecht kunnen. Voor grote klus-
sen worden ervaren vakkrach-
ten, zoals houtrot-specialisten, 
glaszetters of schilders ingezet, 
of zelfs gespecialiseerde bedrij-
ven, waar Henk regelmatig mee 
samenwerkt. Op deze manier 
worden grote klussen door het 
hele land gedaan. Maar Timmer-
bedrijf de Meer is niet te groot 
voor de huis-, tuin- en keuken-
klussen.
,,Regelmatig doen we mutaties’’, 
zegt Henk. ,,Dan slopen we de 
binnenkant van een huis om het 
daarna weer helemaal volgens 
de wensen van de eigenaar op 
te bouwen. Maar daarnaast wor-
den we voor grote klussen regel-
matig ingehuurd door woning-
corporaties of andere bedrijven.’’
Het specialisme van Timmerbe-
drijf de Meer is gericht op ad-
visering over en de behandeling 
van houtrot. Er zijn certificaten 
in huis over speciale producten, 
zoals twee componenten epoxy, 
om houtrot te behandelen. In ge-
val van houtrot wordt altijd goed 

naar oorzaken gekeken. Behan-
deling is de tweede stap. Lang 
niet altijd hoeft een kozijn ge-
heel te worden vervangen. Rot-
te delen worden weggenomen 
en opgevuld met hout of met 
een van de genoemde produc-
ten. Ook na behandeling wordt 
een eventueel vochtprobleem in 
de gaten gehouden. Het voor-
deel van Timmerbedrijf de Meer 
is dat al het werk van begin- tot 
eindfase door een bedrijf wordt 
verricht, zodat er garantie kan 
worden gegeven op het verrich-
te werk. Na houtrot-reparatie en 
een grondige opknapbeurt kun-
nen kozijnen weer jaren mee. 
Timmerbedrijf de Meer heeft ook 
speciale certificaten voor het 
aanbrengen van bijvoorbeeld 
Trespa gevelbekleding. Met Tres-
pa kunnen niet alleen lelijke ge-
vels, dakkapellen of boeidelen 
worden opgeknapt, maar er kan 
ook een isolerende buitenmuur 
worden gemaakt. Er is een enor-
me keuze in materialen. 
Sinds kort werkt Timmerbedrijf 
de Meer met een nieuw soort 
kit die niet schimmelt, voor nat-
te ruimtes en betegelde werk-
plaatsen. Dit is dé hygiënische 
oplossing voor (professionele) 
keukens en vishallen waar hoge 
eisen worden gesteld aan een 
schone omgeving.
En verder doet Timmerbedrijf al-
le klussen die vallen onder het 
edele timmervak. Voor meer in-
formatie kan men kijken op 
www.de-meer.eu of bellen naar 
06-53587277.

Paulina 
Klaassens 
exposeert
bij Tableau
Santpoort-Noord – Van 5 
tot en met 18 juni exposeert 
kunstenares Paulina Klaas-
sens bij Galerie Tableau aan 
Hoofdstraat 160 te Sant-
poort Noord. De expositie 
Animal Farm wordt op 5 ju-
ni om 16.00 uur onder het 
genot van een hapje en een 
drankje feestelijk geopend.

Paulina Klaassens , geboren 
op 21 maart 1967 te Amstel-
veen, is opgegroeid in Amster-
dam-Zuid. Artistiek talent blijft 
zelden onopgemerkt en Pauli-
na is op die regel geen uitzon-
dering. Reeds op school stak 
zij er met de vaardigheid van 
potlood en tekenpen duide-
lijk bovenuit, zodat het logisch 
was dat aan een beroepsoplei-
ding in die richting werd ge-
dacht en haar tekenleraren de 
Rietveld Academie adviseer-
den. Zelf zag Paulina dat aan-
vankelijk niet zo zitten, omdat 
ze veronderstelde dat iedereen 
wel een beetje kan tekenen en 
schilderen en ze dus eigenlijk 
niet zoveel bijzonders presteer-
de. Ze koos vervolgens voor de 
horeca.
 Een auto-ongeluk en verschil-
lende hernia-operaties dwon-
gen haar thuis te zitten en toen 
leefde de animo voor tekenen 
en schilderen weer op. Haar 
oog viel op een schildercursus 
bij Ton Jongejans in IJmuiden. 
Haar liefde voor grote doe-
ken nam zoveel ruimte in be-
slag dat er voor de andere leer-
lingen geen plaats meer was. 
Met de opgedane kennis ging 
zij alleen verder en er werd een 
atelier achter het huis gereali-
seerd.
 Het is moeilijk om het werk 
van Paulina onder een noe-
mer samen te vatten, het is een 
beetje van alles wat. De dis-
cussie wanneer kunst Kunst is, 
ambachtelijk werk of gewoon 
knutselarbeid, gaat Paulina niet 
aan: ,,Voor mij is het een hobby, 
waarvan ik hoop dat ik ande-
ren er ook een plezier mee doe. 
De zolder er mee vol stapelen 
is wel het laatste dat ik wil.’’  Ze 
blijft erbij dat creatief zijn bete-
kent dat je iets nieuws maakt 
en dat gebeurt door een sa-
menspel van verstand en fan-
tasie. Ze heeft het gevoel dat ze 
boetseert met verf en daar zit 
altijd een element van toeval in.
Voor de expositie ‘Animal Farm’ 
die vanaf 5 juni te bezichtigen 
is bij Galerie Tableau richt Pau-
lina zich voornamelijk op het 
portretteren van dieren in een 
fabelachtige omgeving. Het 
kleurgebruik is helder en le-
vendig. Bel voor meer informa-
tie over de expositie of de wer-
ken van Paulina Klaassens met 
06-53506597.

Regio - Surveillerende politiemen-
sen zagen vorige week donderdag-
middag rond 15.15 uur twee jon-
gens op een bromfiets rijden zon-
der helm aan de Donkerelaan in 
Bloemendaal. Toen de agenten de 
jongens van 17 en 18 uit IJmuiden 
staande wilde houden, probeer-
den ze er vandoor te gaan. Hierbij 
kwamen ze echter ten val. Op dat 
moment kwam er informatie bin-

nen dat het tweetal mogelijk be-
trokken was bij een beroving van 
een 92-jarige dame die zojuist in 
de omgeving had plaatsgevonden. 
Het tweetal zou haar tas hebben 
gestolen. Toen agenten vlakbij de 
bromfiets de betreffende tas aan-
troffen, is het tweetal aangehou-
den en overgebracht naar een po-
litiebureau waar ze zijn ingesloten 
voor verhoor.

Twee verdachten van
straatroof aangehouden
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Feestelijke opening
van het praathuis 
Velsen-Noord - Donderdag 
12 mei was de feestelijke ope-
ning van het Praathuis in Buurt-
centrum de Mel. Vele bezoekers 
kwamen naar de opening en 
zijn enthousiast dat er naast een 
praathuis in IJmuiden er nu ook 
een praathuis in Velsen-Noord is. 
Onder het genot van een kopje 
koffie met stroopwafels werd er 
heel wat afgepraat. Er zijn boe-
ken en een startkrant waar ook 
de nodige gesprekstof uit ge-
haald kan worden. Het praathuis 
is voor mensen die al wel een 

beetje Nederlands spreken maar 
dit willen verbeteren. Tevens is 
het een goede aanvulling als je 
Nederlandse les volgt. Onder be-
geleiding van vrijwilligers wordt 
er Nederlands gesproken in een 
gezellige vrijblijvende sfeer.
Er wordt gepraat over alles wat je 
maar wilt als het maar in het Ne-
derlands is. Het praathuis is iede-
re donderdagmiddag van 13.30 
uur tot 15.00 uur. De kosten zijn 
1 euro. Hiervoor krijg je begelei-
ding en een kopje koffie of thee 
en een gezellige middag.

Velserbroek 
verwelkomt 
Hema
Velserbroek - De nieuwste ves-
tiging van Hema bevindt zich aan 
Galle Promenade 60-66 in Vel-
serbroek en opent op woensdag 
1 juni om 9.00 uur haar deuren. 
De winkel heeft een divers aan-
bod Hema-producten. ,,Klanten 
kunnen bij Hema Velserbroek te-
recht voor bijvoorbeeld romper-
tjes, lippenstift, ordners, hemden 
en kaarsen’’, vertelt filiaalleider 
Annemiek van Tinteren enthou-
siast. ,,En natuurlijk verkopen we 
ook de bekende rookworst (ge-
koeld). Voor het afdrukken van 
foto’s beschikt de winkel over 
een tweedaagse fotoservice en 
een fotokiosk voor direct-klaar-
afdrukken. Dus of je nog snel 
sokken nodig hebt of een schrijf-
blok, wij hebben alle Hema-klas-
siekers én meer in huis. Klanten 
kunnen hun online bestelling via 
hema.nl ook in ons filiaal opha-
len en betalen, zo wordt het aan-
bod nog ruimer.’’ ,,Klanten zijn 
enthousiast over de komst van 
een Hema om de hoek’’, vervolgt 
Annemiek. ,,Zij hoeven voortaan 
niet meer naar de stad voor hun 
favoriete producten en kunnen 
bij ons vrij parkeren voor de deur. 
Daarom hebben wij voor hen een 
leuke openingsaanbieding: tij-
dens de openingsdagen krijgen 
klanten een big shopper cadeau, 
zolang de voorraad strekt.’’ De 
Hema-vestiging in Velserbroek 
is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 9.00 tot 18.00 
uur. Op donderdag zelfs tot 
21.00 uur en zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur. Hema is opgericht 
in 1926 te Amsterdam en maakt 
deel uit van Lion Capital. Hema 
heeft meer dan vijfhonderd ves-
tigingen in Nederland, België, 
Luxemburg, Duitsland en Frank-
rijk. De Hema-formule is ook in 
deze vestiging van kracht: Het is 
dé winkel voor dagelijkse bood-
schappen. Alle artikelen zijn van 
het eigen Hema-merk met altijd 
het juiste product tegen de juiste 
prijs en een eigentijdse vormge-
ving. En voor alle artikelen geldt 
een niet goed, geld terug-garan-
tie.

IJmuiden - De politie hield in 
de nacht van vorige week dins-
dag op woensdag in de Tromp-
straat een 57-jarige automobilis-
te aan voor rijden onder invloed. 
Getuigen hadden de politie ge-
beld toen de vrouw in dronken 
toestand toch ging rijden van-
af de Koningin Wilhelminastraat. 
De  auto werd in de Trompstraat 
aan de kant gezet. De bestuur-
ster had drie keer de toegesta-
ne hoeveelheid alcohol gedron-
ken. Zij heeft een rijverbod van 
acht uren gekregen, haar  rijbe-
wijs is ingevorderd en de politie 
maakt proces-verbaal op.

Dronken achter 
het stuur

Film ‘Black Butterflies’ 
in het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 28 mei en 
woensdag 1 juni om 20.30 uur 
draait het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 de film ‘Black Butterf-
lies’.
Tegen de achtergrond van verzet 
tegen de censuur van de Nasi-
onale Party leeft de jonge Zuid-
Afrikaanse kunstenares Ingrid 
Jonker (Carice van Houten) haar 
leven en wordt haar werk steeds 

bekender en meer gewaardeerd. 
Haar grote liefde, de schrijver 
Jack Cope, kan haar echter niet 
het geluk en de gemoedsrust 
geven waar ze naar op zoek is 
en met haar vader (Rutger Hau-
er), minister voor de Nasionale 
Party, heeft ze een moeizame re-
latie. Politieke onenigheid drijft 
vader en dochter steeds verder 
uiteen. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘black butterflies’ op 28 
mei en 1 juni 2011 om 20.30 uur. bon is geldig voor 2 personen

Straatvoetbal Santpoort 
is stichting geworden
Santpoort-Noord - Straat-
voetbal Santpoort bestaat 1 
augustus van dit jaar 30 jaar. 
Dit moet een feestelijk jubile-
um toernooi worden. Daarom 
is de ‘Club van 30’ in het leven 
geroepen om extra fondsen 
te werven om zo de extra ac-
tiviteiten tijdens dit feestelijke 
toernooi te kunnen bekostigen. 
Ook zal dit jaar in samenwer-
king met Harddraverijvereni-
ging Santpoort e.o., die dit jaar 
haar 75ste verjaardag viert, 
een grote jubileumloterij wor-
den gehouden met vele mooie 
prijzen waaronder een week-
end Disneyland Parijs, fietsen, 
een 32 inch lcd televisie, een 
MP4 speler en een digitale vi-
deocamera. Om dit te kunnen 
realiseren heeft Paul Voorting 
van Straatvoetbal Santpoort 

een stichting gerealiseerd. De 
akte is onlangs gepasseerd 
bij De Kiewit Buijsman Wien-
tjes notarissen te Santpoort. 
Vanaf volgend jaar zal Stich-
ting Straatvoetbal Santpoort 
het jaarlijks terugkerende toer-
nooi gaan organiseren tijdens 
Dorpsfeest Santpoort. 
Voor het jubileumtoernooi van 
dit jaar zijn de inschrijvingen 
al weer in volle gang. Jon-
gens en meisjes van 6 tot en 
met 13 jaar kunnen zich opge-
ven bij Hans Voorting. Dit kan 
via 06-23334208, 023-5370144 
of via tulptrofee@quicknet.nl 
Wilt u eenmalig de ‘Club van 
30’ steunen met een donatie, 
neemt u dan contact op met 
P. Voorting: 06-22094830. In-
fo zie site: www.straatvoetbal-
santpoort. nl

Oefenspringen bij
De Groene Heuvel
Velsen-Zuid – Variohippique Ma-
nege De Groene Heuvel houdt oe-
fenspringwedstrijden (competi-
tie) op zondag 5 juni en zondag 3 
juli. Dit geeft de mogelijkheid tot 
het springen van een klassiek par-
cours met barrage op stijl en een 
progressief parcours (op tijd).  Ge-
sprongen wordt in de hoogtes: 20-
40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm en 80-
100 cm. Kosten zijn 5,00 euro per 
parcours. Er zijn ook prijzen te win-

nen, waaronder gebruiksvoorwer-
pen per wedstrijd en bekers voor de 
winnaars van de competitie (bes-
te over 2 wedstrijden). Inschrijven: 
mail je naam, naam paard en wat je 
wilt springen naar evenementen_
manegedegroeneheuvel@hotmail.
nl. Afhankelijk van het weer is er 
gedurende de hele week een bui-
tenparcours. Voor meer informatie 
over vrij springen, mail naar info@
manegedegroeneheuvel.nl.

WaDo Open 2011 
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - Ook dit 
jaar is Van Waalwijk van Doorn 
makelaars en taxateurs de 
hoofdsponsor van het jaar-
lijkse open tennistoernooi van 
tennisvereniging LTC Bredero-
de. Het draagt dan ook al ja-
ren de naam WaDo-Open. 
Het toernooi wordt gehouden 
op sportpark Groeneveen, dat 
mede door boomkwekerij Loef 
van Henk de Graaf en tuincen-
trum Groenrijk van Joost van 
Duin wordt omgetoverd tot 
een kleurig en fleurig geheel.
Van zaterdag 2 tot en met 10 
juli ontvangt men weer zo’n 
600 tennisspelers. Er kan in 
de single, dubbel en gemengd 
dubbel in de categorieën 9 tot 
en met 3 en 9 tot en met 4 35+ 
worden ingeschreven. 
Van maandag 4 tot en met vrij-
dag 8 juli vindt overdag het ve-
teranentoernooi plaats. Dit zijn 
altijd dubbels, waarbij de spe-
lers en speelsters een mini-
mum leeftijd van 50 jaar heb-
ben. 
Inschrijven en overige infor-
matie via de website www.LT-
CBrederode.nl en de rubriek 
WaDo-Open. Men hoeft hier-
voor niet in te loggen, WaDo-
Open is voor iedereen bereik-
baar.
Tijdens deze week worden ook 
niet tennissers uitgenodigd om 
een kijkje op het park te ne-
men en de sfeer te proeven. 

Naast het genieten van de di-
verse tenniswedstrijden is te-
vens aan de inwendige mens 
gedacht. De hele week zijn di-
verse cateraars vanuit de regio 
actief om speler en toeschou-
wer te verwennen met een 
hapje en een drankje.
Speciaal tijdens deze week 
geldt een aantrekkelijke aan-
bieding om de rest van het sei-
zoen lid te worden van de ten-
nisvereniging. LTC Bredero-
de is te bereiken via de Sant-
poortse Dreef afslag Kerkpad. 
WADO-open behoort tot één 
van de grotere toernooien in 
deze regio.

Rijbewijs ingevorderd
IJmuiden - Tijdens een surveil-
lance zagen politiemensen in de 
nacht van maandag op dinsdag 
rond 04.30 uur een automobilist 
met hoge snelheid rijden op de 
Kanaaldijk. 
Er werd een snelheidsmeting uit-
gevoerd waaruit bleek dat de be-
stuurder, een 19-jarige Haarlem-

mer, een gecorrigeerde snel-
heid had van 126 kilometer per 
uur. Op de Kanaaldijk geldt een 
maximumsnelheid van 70 kilo-
meter per uur. 
De Haarlemmer werd door de 
agenten veilig aan de kant gezet, 
waarna zijn rijbewijs werd inge-
vorderd.
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Waterloo D1 wint van 
Alliance door ontbijt
Driehuis - Half april moest het 
team van Waterloo D1 het opne-
men tegen Alliance uit Haarlem. 
Na een paar wedstrijden te heb-
ben verloren, vond chefkok Hans 
Romeijn van Grand Cafe Valeri-
us in Driehuis het tijd dat Water-
loo D1 weer eens een wedstrijd 
zou winnen. 
Hans Romeijn en uitbaatster 
Christine Jumelet (van Café Krui-
ten, Perron aan Zee in IJmuiden) 
nodigden het gehele elftal uit om 

voor de wedstrijd een stevig ont-
bijt te komen eten. De panne-
koeken met spek, kaas en stroop 
werden gretig opgegeten door 
de spelers. 
Na het ontbijt op naar de wed-
strijd en ja hoor, het had ge-
holpen: Alliance werd versla-
gen met 5-1. Alle voetballertjes 
van de D1 en hun trainers willen 
dan ook Christine en Hans heel 
erg bedanken voor het geweldi-
ge ontbijt!

Samen 180 jaar
Velsen-Zuid – Afgelopen don-
derdag vierde de tweeling Cor-
rie Groeneveld-Verduijn en An-
nie Vlaming-Verduijn hun 90ste 
verjaardag. Volgens de dames 
zijn ze de oudste tweeling van de 
gemeente Velsen. ,,Veel vis eten, 
daar blijf je gezond bij en dan 
word je vanzelf zo oud. Toevallig 
zijn we allebei gek op vis’’, lacht 
Annie. Beide dames wonen nog 
zelfstandig, hoewel Corrie tijde-
lijk in het Haarlemse Zuiderhout 
verblijft.
De zussen zien er nog patent uit, 
hun respectabele leeftijd is ze 
niet aan te zien. Tot aan hun trou-
wen waren ze vrijwel onafschei-
delijk. Ook na hun huwelijk trok-
ken ze veel samen op, zo gingen 
ze altijd samen op vakantie. Hun 
echtgenoten, die er helaas niet 
meer zijn, konden ook goed met 
elkaar overweg. En nee, de man-
nen hebben zich nooit vergist, 

hoezeer de zusjes ook op elkaar 
lijken. Tot voor kort fietste Annie 
nog, ze doet aan koersbal en ze 
mag graag puzzelen: ,,Dat houdt 
de geest scherp.’’ Annie vertelt: 
,,Ik had nooit tijd voor hobby’s, ik 
had een druk leven. Samen met 
mijn man had ik een zuivelwin-
kel aan de Jacob van Heems-
kerkstraat. Mijn man ging ook 
de wijk in en dan blies hij op de 
trombone, hij speelde bij Wilhel-
mina. Dan wisten de mensen dat 
hij er was, hij toeterde de klanten 
naar zich toe.’’
De tweeling vierde hun verjaar-
dag samen met familie en vrien-
den bij De Heeren van Velsen, 
onder het genot van een hap-
je en een drankje. Ze zijn van 
plan om voorlopig gewoon door 
te gaan, onder het motto: ,,Tel je 
zegeningen en wees blij met el-
ke dag die je gegeven is.’’ 
(Carla Zwart)

Gratis vlieglessen jong en oud
Daverende modelvlieg-
show in Spaarnwoude
Velsen-Zuid – Ook dit jaar 
wordt tijdens het Hemelvaart-
weekeinde een daverende mo-
delvliegshow gehouden in 
Spaarnwoude. Van donderdag 2 
tot en met zondag 5 juni is op het 
terrein van FMS, Federatie Mo-
delvliegers Spaarnwoude, vlak-
bij de golfbaan, veel te beleven. 
Er zijn doorlopend demonstra-
ties van diverse soorten vliegtui-
gen, helikopters en parachutes 
te zien. Jong en oud kunnen zelf 
gratis een vliegles krijgen. Het is 
aan te raden dit vooraf te reser-
veren via www.fms-spaarnwou-
de.nl En ook de toegang en het 
parkeren zijn gratis. Een prima 
tip dus voor een spannend ge-
zinsuitje.
Rob Keij is eigenaar van de be-
drijven SPI en Lynx modelbouw 
aan Klompenmakerstraat 13 in 
Velserbroek. SPI is een innovatief 
bedrijf dat zich bezig houdt met 
elektronica voor allerlei doelein-
den, zoals liften en elektroni-
sche fitnesstoestellen. Hij lever-
de bijvoorbeeld ook de elektroni-
ca voor de allereerste Powerpla-
te die nog steeds bestaat. Met 
zijn bedrijf Lynx legt hij zich toe 
op de modelvliegtuigen. Maar 
de twee bedrijven overlappen el-
kaar wel eens. Rob is momenteel  
bezig met de elektronica van een 
quatro helikopter, met vier rotors, 
waarmee bijvoorbeeld luchtfo-
to’s kunnen worden gemaakt. 
Rob is inmiddels gebombardeerd 
tot erelid van FMS, vanwege de 
vele energie die hij in de model-
vliegclub steekt. Hij is zelf ook 
een enthousiast modelvlieger, 
hoewel hij op de club vooral be-
zig is met vlieglessen aan begin-
ners. Want modelvliegers moe-
ten beschikken over een certifi-
caat. ,,De lessen zijn gratis’’, ver-
telt hij. ,,Maar toch is modelvlie-
gen geen goedkope hobby. Voor 
een beetje serieus vliegtuig ben 
je minimaal 200 euro kwijt.’’
Tijdens de modelvliegshow zijn 
veel verschillende types vliegtui-
gen te zien. Een modelvliegtuig 
weegt nooit meer dan 25 kilo. De 
FMS vliegt met types vanaf 1,5 
meter spanwijdte en verschillen-

de motoren. Er zijn modelvlieg-
tuigen met elektromotoren, maar 
ook straaljagers die tot wel 300 
km per uur vliegen en acrobati-
sche stuntvliegtuigen van gasten 
uit binnen- en buitenland. 
De diversiteit aan modelvliegtui-
gen en de mogelijkheden bie-
den een groot perspectief aan 
de vliegers op de grond. Zo heeft 
Rob het Qynx autopilot systeem 
ontwikkeld, waarmee de vlieg-
tuigen zichzelf kunnen stabilise-
ren. Op de show is ook de nieu-
we Lynx 7 te zien met een span-
wijdte van vier meter, een van de 
grotere modelvliegtuigen. Maar 
of het vliegtuig dan al klaar is 
om de lucht in te gaan is nog de 
vraag.
Tijdens de Modelvliegshow van 
FMS op Spaarnwoude ligt de in-
teresse in de lucht, met voor kin-
deren snoepdroppingen en een 
luchtkussen. Er zijn twee gro-
te partytenten en er is van alles 
te eten en te drinken. Op zater-
dagavond zal zelfs in het don-
ker worden gevlogen. Alles wat 
de lucht in gaat is dan voorzien 
van lichtjes, zodat het een waar 
lichtspektakel wordt in Spaarn-
woude. 
Van donderdag tot en met zon-
dag wordt de weg naar het mo-
delvliegterrein vanaf de Amster-
damse weg al met bordjes aan-
gegeven. De vliegshow is dage-
lijks vanaf 10.00 uur tot het don-
ker wordt (en op zaterdag zelfs 
daarna nog) mee te maken.

Jeugdteams Velsen 
naar Denemarken
Driehuis – RKVV Velsen reist 
tijdens Hemelvaart met liefst 50 
man af naar Aalborg in Dene-
marken. Zij zullen daar meedoen 
aan een driedaags voetbaltoer-
nooi. B1, B2 en C1 worden in een 
school ondergebracht en zullen 
samen met de begeleiders sla-
pen in verschillende klaslokalen.
Er doen 230 teams (jongens en 
meisjes) mee uit Nederland, 
Duitsland, Zweden, Noorwegen, 
België en natuurlijk Denemar-

ken. Naast het voetballen staan 
er ook nog andere activiteiten in 
de planning. Zo zal er een feest 
bezocht worden voor alle deel-
nemers en zullen de jongens ook 
een bezoek gaan brengen aan 
het centrum van Aalborg om lek-
ker te bowlen. 
De teams van Velsen vertrekken 
woensdagavond 1 juni met een 
eigen spelersbus om 20.00 uur 
uit Driehuis en zijn zondagavond 
5 juni om 22.00 uur weer terug. 

IJmuiden - Vorige week don-
derdagavond rond 19.10 uur 
kwam er een melding binnen 
bij de meldkamer dat een weg-
gebruiker op de Warmenhoven-
straat onder invloed van alco-
hol zou verkeren. De betreffen-
de automobilist, een 40-jarige 
man uit IJmuiden, werd verzocht 
mee te werken aan een blaas-
test, waaruit bleek dat hij on-
der invloed van alcohol verkeer-
de. Een blaastest op het politie-
bureau maakte duidelijk dat de 
IJmuidenaar een promillage had 
van 2.13, terwijl 0.5 maximaal is 
toegestaan. Hierop is hij aange-
houden en is zijn rijbewijs inge-
vorderd.

Rijbewijs 
ingevorderd (1)

IJmuiden - Maandagmiddag 
rond 16.40 uur is een 29-jarige 
fietsster uit Beverwijk aangere-
den door een 32-jarige automo-
bilist uit IJmuiden. Dit gebeurde 
op Lange Nieuwstraat ter hoog-
te van het Marktplein. De IJmui-
denaar reed met zijn auto over 
de Lange Nieuwstraat en toen 
hij afsloeg naar het Marktplein 
kwam hij in botsing met de fiets-
ster. Zij raakte hierbij gewond en 
is naar een ziekenhuis vervoerd 
om zich aan haar verwondingen 
te laten behandelen. De afdeling 
Verkeersondersteuning heeft 
onderzoek gedaan naar het on-
geval en op basis daarvan is het 
rijbewijs van de IJmuidenaar in-
gevorderd.

Fietsster 
gewond

Velsen - De gemeente Velsen 
kent een regeling voor vergoe-
ding van schoolkosten. Het gaat 
hierbij om de regeling tegemoet-
koming indirecte schoolkosten. 
Deze bijzondere bijstandsvoor-
ziening is speciaal bedoeld voor 
ouders met een laag inkomen, 
die kinderen tot 18 jaar op het 
voortgezet onderwijs hebben. In-
directe schoolkosten zijn kosten 
die gemaakt worden voor aller-
lei bijkomende uitgaven naast 
de onderwijsbijdrage en school-
kosten zoals het boekengeld. Te 
denken valt aan schoolactivi-
teiten (bijvoorbeeld schoolreis-
je of werkweek) en bijkomen-
de kosten zoals een boekentas, 
materiaal of een fiets. Er geldt 
een maximale vergoeding van 
270 euro per schooljaar. Kosten 
moeten worden aan getoond. 
Het aanvraagformulier is te ver-
krijgen via de gemeente of For-
mulierenbrigade Velsen. E-mail: 
formulierenbrigadevelsen@so-
cius-md.nl. De Formulierenbri-
gade Velsen is gevestigd in Lo-
ket Velsen voor Wonen, Welzijn 
en Zorg, gebouw ‘de Delta’, Rijn-
straat 2 1972 VG IJmuiden.

Vergoeding 
schoolkosten
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IJmuiden – De na-inschrijving 
voor de avondvierdaagse is van 
start gegaan. Dit betekent, dat het 
inschrijfgeld nu vijf euro bedraagt. 
Leden van erkende wandelsport-
bonden krijgen op vertoon van 
hun pasje een euro korting. De 
start zal zijn vanuit speeltuin De 
Veilige Haven, tussen 18.00 en 
19.00 uur. Donderdag zal het 
startlokaal van 19.00 tot 19.30 uur 
gesloten zijn, in verband met het 
sorteren van de medailles. Op de 
laatste avond verzamelen de wan-
delaars in de Briniostraat, vandaar 
zullen zij om 20.00 uur onder mu-
zikale begeleiding naar de speel-
tuin lopen. Inschrijven kan nog bij: 
Mevrouw Boot, telefoonnummer 
0255-510085, Mevrouw Koster, te-
lefoonnummer 0255-530640, Me-
vrouw Vis, telefoonnummer 023-
5378563, of tijdens de openings-
uren in De Veilige Haven.

Na-inschrijving 
vierdaagse

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert op 
woensdagavond 1 juni om 19.30 
uur in Dienstencentrum Water-
vliet aan de Doelmanstraat 34.

Vergadering 
Wijkplatform

IJmuiden – Het seizoen zit er bij-
na op voor de darters van Full 
Speed. In de eredivisie ligt Albert 
Mol aan kop met 107 punten uit 
35 gespeelde wedstrijden. In de 
eerste divisie is Harrie de Vries 
niet meer in te halen, met 101 
punten uit 35 wedstrijden. In de 
tweede divisie bezet Andre van 
Duijvenboden de eerste plaats 
met 101 punten uit 34 wedstrij-
den en in de derde divisie is Mar-
tin van der Neut na een inhaal-
slag aan kop gekomen met 55 
punten uit 25 wedstrijden. Na het 
afsluiten van de competitie is het 
clubhuis tot en met 28 juni open. 
Er zal dan geen competitie geor-
ganiseerd worden, de spelers zijn 
vrij om een speltype uit te kiezen. 
Op 31 mei is het einde van de 
clubcompetitie, op 18 juni is het 
seizoenstoernooi met barbecue.

Darten
Full Speed

IJmuiden – Zaterdag 28 mei, van 
9.30 tot 12.30 uur, is er weer een 
oude spullenmarkt in het Solida-
riteitsgebouw aan de Eenhoorn-
straat. Velsen voor de Derde Wereld 
schenkt aandacht aan twee projec-
ten: aan ‘De zon brengt water’ va 
Stichting Vrienden van de mensen 
in Gambia en aan het project ‘Een 
eenvoudige manier om gezond te 
blijven’ van Stichting Ayubowan. 
Ook de wereldwinkel zal aanwezig 
zijn met fair trade producten.

Laatste Oude 
Spullenmarkt

Unidos viert eerste 
lustrum met ‘De Jantjes’
Driehuis - Musicalvereniging 
Unidos viert haar eerste lustrum 
met musical ‘De Jantjes’ in Stads-
schouwburg Velsen op 10 en 11 
februari 2012. Na vier jaar lang 
op de planken te hebben gestaan 
met voorstellingen vol dramatiek, 
is het nu tijd voor een stuk vol hu-
mor en plezier. Het artistiek team 
en de leden van de musicalver-
eniging zijn toe aan een nieuwe 
uitdaging. Musical De Jantjes is 
een echte volksmusical. Het ver-
haal behoeft nauwelijks eni-
ge uitleg, maar voor wie het ver-
haal niet kent; Het verhaal zoomt 
in op een drietal Jordanese jon-
gens, die tekenen voor de marine 
en hierdoor het geliefde Amster-
dam met alle vrienden en gezel-
ligheid moeten verlaten. Als zij na 
zes jaar terugkeren, blijkt er nog-
al wat veranderd te zijn. De mu-
sical is onder andere bekend van 
liedjes zoals ‘Oh mooie Westerto-
ren’ en natuurlijk de meezinger 

‘Daar zijn onze Jantjes’. Unidos 
is na de voorstellingen van ‘Ba-
re the musical’ uitgebreid met 
een aantal nieuwe enthousias-
te leden. Inmiddels zijn de eer-
ste auditierondes afgerond en 
is het artistieke team druk in de 
weer met het verdelen van de rol-
len. Binnenkort worden de rollen 
bekend gemaakt en kan er direct 
worden gestart met de repetities. 
Voorafgaand aan de voorstellin-
gen in de stadsschouwburg Vel-
sen, zal Unidos een voorproefje 
geven op het Havenfestival in au-
gustus van dit jaar. Kaarten voor 
de voorstellingen van musical De 
Jantjes zijn te bestellen via: www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Te-
vens is het mogelijk om donateur 
te worden van de vereniging van-
af 25 euro per jaar. Meer informa-
tie over dit donateurschap of an-
dere informatie over de vereni-
ging zijn te vinden op www.mu-
sicalvereniging-unidos.nl.

Wim Geels stamgast
IJmuiden - Als je Wim Geels aan 
de bar treft en je komt met hem 
in gesprek, dan loopt het stee-
vast uit op een politiek statement. 
Zondag 29 mei om 19.00 uur 
kunt u meeluisteren. Naar het re-
laas van Wim’s wereldreizen, zijn 
(voor)ouders, zijn bevlogenheid 
voor IJmuiden en zijn hobby’s. 
Natuurlijk komt ook de Koop-
goot aan bod en een filosofisch 
uitstapje naar het Universum, dat 
ons onze nietigheid in het onme-
telijke heelal moet laten besef-
fen. Dit alles gelardeerd met on-

vervalste rock en blues. Afstem-
men op de lokale omroep dus en 
u mist het niet! Stamgasten wordt 
in de zomerprogrammering el-
ke week uitgezonden op zondag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur. De 
herhaling is op dinsdagavond van 
21.00 tot 22.00 uur en woensdag-
avond 20.00 tot 21.00 uur gepro-
grammeerd.
Bovendien is de uitzending ook te 
beluisteren op Uitzending Gemist 
radio, samen met vele andere ra-
dio-uitzendingen. U hoeft dus 
geen aflevering meer te missen!

Stormvogels-Excelsior’20 
een aantrekkelijk duel
Velsen-Zuid – De eerste wed-
strijd in de nacompetitie voor pro-
motie naar de hoofdklasse tus-
sen Stormvogels en Excelsior ’20 
uit Schiedam was zeker het aan-
schouwen waard. De ploeg van 
trainer Van der Fits had in de eer-
ste tien minuten even tijd nodig 
om verdedigend orde op zaken te 
stellen. Stormvogels  mocht zich 
gelukkig prijzen dat de Schiedam-
mers slordig met enkele kansjes 
omsprongen om daarna zelf met 
leuk combinatiespel en saamho-
righeid  de aanval te zoeken. 
Tom Stellingwerf zag zijn inzet tot 
corner verwerkt en doelman Jef-
frey Wijnen van de gasten wist en-
kele vrije trappen te weren. 
De aanvallen golfden heen en 
weer en de wedstrijd was voor 
amateurbegrippen aantrekkelijk 
om te zien met aan beide kan-
ten de wil om te winnen. Jan Ziere 
moest even voor de rust kordaat 
optreden . Na de thee gaf Storm-
vogels met de wind in de rug meer 
druk maar het scoringsvermogen 
werd wederom gemist. Toen Tom 
Stellingwerf in de 57ste speel-
minuut ten val werd gebracht 
was het ditmaal de weer herstel-
de en uitstekend spelende Tim 
Binkhorst die uit de vrije trap net 
naast schoot. In de 60ste minuut 
werd Tom Stellingwerf vervangen 
door Cor Bal. Enkele minuten na-
dien werd Tim Groenewoud vast-
gehouden, maar ook deze toege-
kende vrije trap  trof geen roos. In 
de 66ste minuut was het wel raak 
toen Jurjen Dikker zich los wist 
te maken van zijn tegenstander 

en met een venijnig schot doel-
man  Wijnen passeerde (1-0).  He-
laas voor de Vogels was de winst 
van korte duur want binnen en-
kele minuten schoot Marco Cla-
ris uit een vrije trap onhoudbaar in 
de rechterkruising (1-1). Eric Dek-
ker werd ingezet voor de hard-
werkende maar moeilijk scoren-
de Kevin Sterling. Ook bij Excelsi-
or vond een  wissel  plaats. Jurjen 
Dikker (man of the match) werd 
vijf minuten voor het einde met 
een lichte blessure nog gewisseld 
door Mick Dobbelaar. Tim Bink-
horst zag een aantal vrije trap-
pen scheerlings over de lat gaan. 
Een leuke wedstrijd kwam met de 
1-1 stand tot zijn einde en beide 
ploegen zullen komende week in 
Schiedam  uitmaken wie in de vol-
gende ronde mag uitkomen. 
Stormvogels kan terugzien op een 
uitstekende wedstrijdinstelling en 
dat de gevaarlijke voorhoede van 
Excelsior na die eerste tien minu-
ten weinig kansen heeft gehad 
mag als compliment voor de ver-
dediging gezien worden. In ieder 
geval kunnen Binkhorst en con-
sorten ten allen tijden terugzien 
op een positief seizoen met ver-
lenging van nacompetitie nog als 
mogelijkheid, zeker met de ge-
toonde instelling die in deze wed-
strijd aan de dag werd gelegd.
De opstelling was: Jan Ziere, Han-
nibal Jacobs, Mark Tol, Tim Bink-
horst, Danny Blok, Mischa Plug, 
Jurjen Dikker (Mick Dobbelaar), 
Tim Groenewoud, Kevin Sterling 
(Eric Dekker), Rick Kluijskens,Tom 
Stellingwerf (Cor Bal).

DCIJ-nieuws
IJmuiden - Na een buitengewoon 
spannend competitieverloop waar-
in Casper Remeijer, Willem Winter 
en Cees Pippel (foto) tot de laat-
ste wedstrijd om de titel streden 
was het laatstgenoemde die met 
de eer ging strijken. Willem Winter 
moest de laatste wedstrijd winnen 
wilde hij nog een kans behouden. 
Na een enerverend gevecht met 
bijzonder spectaculair spel slaag-
de hij erin om Berrie Bottelier te 
verslaan. Het was Bottelier, de co-
ming man van DCIJ, die het Winter 
aanvankelijk ernstig lastig maak-
te. Maar de routine van Winter gaf 
de doorslag voor de winst. Vervol-
gens was het afwachten voor Win-
ter wat de uitslag van de partij die 
Cees Pippel en Casper Remeijer in 
hun onderlinge treffen op het bord 
bracht. Na een lang (ruim vier uur 
durend) gevecht werd de partij re-
mise. Dat resultaat was voor Pip-
pel voldoende voor de eerste prijs. 
Jacqeline Schouten zorgde voor 
een topprestatie door in een mini 
simultaan de jeugdspelers Vince 
van der Wiele, Rick Hartman, Stella 
van Buuren en Dana van der Wiele 
aan de zegekar te binden. Voor Jan 
Apeldoorn duurt de competitie te 
lang. Tegen Harrie van der Vossen 
overzag hij weer een simpel zet-
je dat bijna direct tot verlies leid-

de. Ook Piet Kok kijkt uit naar de 
zomerrust. Met zijn energievreten-
de speelstijl is hij aan rust toe. Co-
nall Sleutel was duidelijk te sterk 
voor de veteraan. Nicole Schou-
ten stopte veel energie in haar par-
tij tegen Jurrien Fischer. Na enke-
le uren kon Schouten de vruch-
ten plukken van de noeste arbeid. 
Koop de Vries en Joop Wind hiel-
den elkaar in een onderhoudende 
partij goed in evenwicht. Ondanks 
verwoede pogingen van beide spe-
lers om het initiatief naar zich toe 
te trekken slaagden ze daar niet in.
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IJmuiden - Na bijna 34 jaar be-
staan te hebben en op zes ver-
schillende locaties als kraakwacht 
te hebben gefungeerd, houdt De 
Roestige Pot aanstaande zater-
dag voor de allerlaatste keer een 
welvaartsmarkt in het huidige on-
derkomen bij de Solidariteits-
markt aan de Eenhoornstraat. Re-
den hiervoor is dat de gemeente, 
door bezuinigingen gedwongen, 
de paar grijpstuivers die ze nu op-
hoest voor de energiekosten, niet 
langer kan missen. Wat er met de 
opgeleverde ruimte gaat gebeu-
ren, kon men niet vertellen. U bent 
tussen 9.30 en 13.00 uur van har-
te welkom om te kijken of er nog 
iets van uw gading is. De totale 
opbrengst van de markt wordt af-
gestaan aan Stichting X-Y (www.
xminy.nl), die hiermee projecten in 
de derde wereld ondersteunt. Tot 
ziens op de allerlaatste zaterdag 
en eenieder bedankt voor de ja-
renlange ondersteuning.

De Roestige Pot

Seabreeze 
Bigband
bij Beach Inn
IJmuiden - Zondagmiddag 29 
mei van 14.00 tot 15.30 uur geeft 
Seabreeze Bigband een con-
cert in Beach Inn aan het IJmui-
derstrand, waarbij zij tevens haar 
nieuwe bandleider Eric Roelofsen 
presenteren. Eric heeft begin 2011 
Wouter Hakhoff als bandleider op-
gevolgd. Wouter kon zijn vele op-
tredens als trompettist niet meer 
combineren met de vaste verplich-
ting als bandleider. Eric komt uit 
Friesland en is sinds kort verhuisd 
naar en werkzaam in de regio Am-
sterdam. Hij was ondermeer band-
leider van Bigband Friesland en 
Big Mill Bigband Leeuwarden. 
Daarnaast heeft hij ook directie-
ervaring in de harmonie en fan-
fare wereld. Zijn hoofdinstrument 
is trombone, maar daarnaast doet 
hij –in de Klezmerband  Di Gojim- 
ook tuba, viool, neusfluit en bac-
king vocals. Seabreeze Bigband 
is een onderdeel van de IJmuider 
Harmonie dat zich toelegt op het 
spelen van zowel traditionele big-
band muziek (Count Basie, Duke 
Ellington) als moderne nummers, 
zoals bijvoorbeeld de composi-
ties van Peter Herbolzheimer. Ook 
zangnummers nemen een pro-
minente plaats in in het repertoi-
re; Mark Sassen grijpt regelmatig 
naar de microfoon om nummers 
van bijvoorbeeld Frank Sinatra en 
Harry Connick jr. te vertolken.

Velsen-Zuid - Op de A22 is vo-
rige week donderdagmorgen 
een auto uit de bocht gevlo-
gen. Rond 08.30 uur knapte vol-
gens de 22-jarige automobilist 
de sleepkabel waarmee hij werd 
weggesleept en was de auto na-
genoeg stuurloos, waardoor de-
ze zo het talud afreed. De auto 
kwam in de sloot terecht. 

Auto van talud

Nieuwe ikoon voor 
Oud-Katholieke kerk 
IJmuiden - In een recordtijd 
van twee maanden heeft Wil 
Marechal-van Lieshout, iko-
nenschilderes uit IJmuiden, een 
prachtige ikoon geschilderd die 
de verrijzenis van Jezus Christus 
voorstelt. 

Ikonen mogen alleen maar the-
ma’s uit de Bijbelse geschiede-
nis of uit het leven van heiligen 
afbeelden. Volgens 1000 jaar 
oude regels, is het vervaardigen 
van ikonen verbonden met een 
spirituele houding die zich uit in 
vasten en gebed. Het schilde-
ren zelf is aan veel voorschrif-
ten en regels gebonden die in 
oude schilderhandboeken van 
het heilige schiereiland Athos in 
Griekenland staan opgeschre-
ven. Het gaat er daarbij om de 
heiligheid van hetgeen afge-
beeld wordt te bewaren. Vol-
gens deze traditie heeft Wil Ma-
rechal- van Lieshout een ikoon 
geschilderd voor de Oud-Ka-
tholieke kerk van de H. Engel-
mundus aan de Koningin Wil-
helminakade 117 in Oud-IJmui-

den. Zelf zeggen ikonenschil-
ders niet dat zij schilderen, maar 
zij ‘schrijven’ een ikoon.
Ikonen hebben altijd een naam. 
Zo ook deze ikoon , namelijk: 
‘De Opstanding van Christus of 
de Nederdaling ter Helle.’ Iko-
nen worden nadat zij klaar zijn 
als het ware ‘gedoopt’. Dat zal 
op zondag 29 mei om 10 uur 
in de bovengenoemde kerk 
plaatsvinden.
Wat is er op de ikoon afge-
beeld? Christus komt vanuit 
een machtig aureool en ver-
plettert de poorten van de hel. 
Op de afbeelding zien we hoe 
Christus bekende figuren bij de 
hand neemt en ze omhoog trekt. 
Adam als eerste en daarna Eva. 
De voorvaderen van Christus, 
koning David en koning Salo-
mon staan te wachten om be-
vrijd te worden. Ook Johannes 
de Voorloper (Doper) en ande-
re profeten en gelovigen. Allen 
waren zij gebonden door het 
kwaad, maar nu zijn hun boei-
en verbroken door de Opstan-
ding van Christus.

Open 7 tegen 7 
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Zaterdag 4 juni is 
het traditionele 7 tegen 7-toer-
nooi bij IJVV Stormvogels. Het 
toernooi heeft een open karak-
ter, dat wil zeggen dat teams 
van leden en niet leden (man of 
vrouw) zich kunnen inschrijven.
Er is een aparte poule voor de 
vrouwen. Tevens is er een mi-
nimum leeftijd van 17 jaar. De 
huidige seniorenteams zul-
len teams vormen samen met 
vrienden en familie, maar er is 
ook gelegenheid tot deelname 
voor teams die geheel bestaan 
uit niet-leden. Het toernooi dat 
van ongeveer 12.00 uur tot 17.00 
zal duren staat in het teken van 
sportieve gezelligheid. Het in-
schrijfgeld bedraagt 50 euro 
per team.
Het toernooi zal worden afge-
sloten met een gratis barbe-
cue. Hieraan kunnen 10 perso-
nen per team deelnemen. Ook 
aan de muzikale omlijsting zal 

het niet ontbreken. De enige eis 
aan de teams is dat een ieder 
gezelligheid en een goed hu-
meur meebrengt.
Teams kunnen zich hiervoor 
nog aanmelden via een formu-
lier verkrijgbaar in de kantine of 
te downloaden via de website 
www.stormvogels.nl 
Vorig jaar streden maar liefst 
34 teams voor de traditione-
le eer in verschillende poules 
en zij werden na afloop getrak-
teerd op live muziek. Het be-
looft weer een mooie happe-
ning te worden met dezelfde in-
grediënten en een live optreden 
van de dames van Stijl Achter-
over. Het open 7 tegen 7 toer-
nooi is de feestelijke afsluiting 
van het seizoen bij IJVV Storm-
vogels. De vereniging die van 
het begin tot het eind van het 
seizoen bruist van de activitei-
ten en energie. Bijna 100 jaar en 
springlevend.

IJmuiden – De zwangerschap 
ging goed, tot de laatste twee 
weken. Toen kreeg Sabrina een 
blaasontsteking en moest ze aan 
de antibiotica. Ze was vier da-
gen over de uitgerekende da-
tum heen, toen ze die avond om 
23.45 uur weeën kreeg. De va-
der van Sabrina werd gebeld, hij 
zou op de meisjes passen. Stief-
moeder Erica ging mee naar het 
ziekenhuis, er was gekozen voor 
het Haarlemse Kennemergast-
huis locatie zuid. Het vroor, Den-
nis moest eerst de ruiten van de 
auto schoon krabben. Om 1.15 
uur waren ze in het ziekenhuis 
en Sabrina mocht direct door 

Aangenaam

Geboren: Thijs Chris Willem 
Been
Zoon van: Sabrina en Dennis 
Been
Broer van: Brigitte (8) en Ali-
cia (4)
Geboren op: 3 maart 2011 om 
1.48 uur
Geboortegewicht: 4495 gram

naar de verloskamer, ze had al 
acht centimeter ontsluiting. Het 
ging heel snel, binnen een half 
uur was Thijs er. De geboorte 
ging probleemloos, alleen duur-
de het even voor de placenta los 
kwam. Sabrina en Dennis had-
den bewust het geslacht van de 
baby niet willen weten. Het was 
dus een hele verrassing, dat ze 
na twee dochters een zoon kre-
gen. 
Nadat ze onder de douche ge-
weest was, wilde Sabrina naar 
huis. Ze wilde naar haar mei-
den. Om 5.15 uur waren ze weer 
thuis. Daar was nog even con-
sternatie: ze waren de sleutel 
vergeten, de bel was stuk en op 
kloppen op het raam werd niet 
gereageerd. Opa was op de bank 
in slaap gevallen. Een buurman 
belde hem via zijn mobiel wak-
ker. Brigitte was door dit al-
les wakker geworden en kwam 
naar beneden. ,,Ik wist het wel, 
ik wilde ook graag een broertje’’, 
juichte ze. Ook Alicia kwam ken-
nis maken met Thijs. De volgen-
de morgen mochten de meis-
jes thuis blijven maar ze wilden 
naar school, om over hun nieu-
we broertje te vertellen. Oma 
Gerda smeerde die ochtend 70 
beschuiten met muisjes, om op 
school te trakteren. Inmiddels 
gaat het prima met Thijs. Het is 
een echte knul met een lekkere 
ronde toet, hij ziet er uit als Hol-
lands welvaren. ’s Nachts slaapt 
hij al door, hij lacht en kletst veel 
en rolt zich al om. Brigitte en Ali-
cia zijn dol op hun broertje. Ei-
genlijk heeft hij drie moeders en 
hij wordt ontzettend verwend. 
(Carla Zwart)

Samen koffie drinken
Velsen-Noord - Woensdag 1 ju-
ni om 12.00 uur start op het Brees-
aperhof het Koffie-totaal project 
van Stichting Welzijn Velsen.
Om de week op woensdag tussen 
de middag worden buurtbewoners 
uitgenodigd om op een centrale 
plek in de wijk koffie met elkaar te 
drinken. Onder het genot van kof-
fie, thee, limonade en een lekker 
broodje leert de buurt elkaar ken-
nen. Medewerkers en vrijwilligers 
van buurtcentrum De Mel en de 

sociale wijkbeheerder zullen ook 
aanwezig zijn om een praatje mee 
te maken. Natuurlijk zijn kinde-
ren ook van harte welkom. Buurt-
sporter Lars Steeneken zorgt voor 
spelmateriaal en daagt kinderen uit 
om mee te spelen. Deze activiteit is 
mogelijk gemaakt door de onder-
steuning van Rabobank, het Oranje 
Fonds en het VSB Fonds. Voor meer 
informatie over Koffie-totaal con-
tact opnemen met Buurtcentrum 
de Mel, telefoon, 0251-210050.
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Dag van het Park op 
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Bezoekers aan de 
Dag van het Park (zondag 29 mei 
van 11.00 tot 16.00 uur) krijgen 
de gelegenheid de nieuwe vaste 
tentoonstelling in het hoofdge-
bouw van de buitenplaats gratis 
te bezoeken. Beeckestijn, heeft 
met de vestiging van een Podi-
um voor Tuin- en Landschaps-
Cultuur een nieuwe bestemming 
gekregen.
Net als vorig jaar heeft de ge-
meente Velsen aan Beeckestijn 
gevraagd de Dag van het Park te 
organiseren. Er is weer hard ge-
werkt aan een zeer gevarieerd 
programma, waar iedereen ple-
zier aan kan beleven. Jong en 
oud. De toegang is gratis. Na-
tuur en cultuur staan centraal. Er 
kan als vanouds heerlijk worden 
gepicknickt. Bezoekers mogen 
hun etenswaren van huis mee-
nemen of kunnen daarvoor te-
recht in het zuidelijk koetshuis. 
Er zijn plaids beschikbaar om op 
te zitten.
Rond het voorplein staan zo’n 
twintig marktkramen met verte-
genwoordigers van organisaties, 
die zich inzetten voor natuurbe-
leving of natuurbehoud. Ze ver-
strekken informatie, beantwoor-
den vragen of verkopen produc-
ten. Bij diverse kramen is iets te 
doen en te leren, voor groot en 
klein. 
Kinderen en volwassenen kun-
nen aansluiten bij tuinwande-
lingen die het Pieter Vermeulen 
Museum en Natuurmonumen-
ten organiseren. Er kan ook wor-
den geknutseld. In het hoofd-
huis is de bijzondere speelfilm 

Iep te zien. In een ander zaaltje 
van het hoofdhuis wordt een cy-
clus van korte lezingen gegeven, 
door drie sprekers die elk voor 
zich een bijzondere band heb-
ben met de buitenplaats. Kunst-
historicus Christian Bertram, is 
als curator verantwoordelijk voor 
de nieuwe tentoonstelling op de 
Beeckestijn. Hij vertelt over de 
buitenplaatscultuur van Kenne-
merland. 
Tuinarchitect Dick Beijer is met 
zijn Tuinstudio de eerste nieuwe 
huurder op de buitenplaats. Hij 
geeft een toelichting op zijn visie 
voor wat betreft de aanleg van 
tuinen en inrichting van open-
baar groen. Rita Oppenhuizen, 
communicatiemanager van Na-
tuurmonumenten, treedt op na-
mens de nieuwe eigenaar van de 
tuinen op Beeckestijn. Zij komt 
vertellen hoe haar organisatie 
omgaat met buitenplaatsen.
Bezoekers hebben ook de ge-
legenheid het gerestaureerde 
hoofdgebouw van binnen te be-
kijken. In de ruimtes op de be-
gane grond -die beschikbaar zijn 
voor tijdelijke exposities- hebben 
de nieuwe eigenaren Natuurmo-
numenten (tuinen) en Vereni-
ging Hendrick de Keyser (opstal-
len) een kleine tentoonstelling 
ingericht. In een van nieuwe ver-
gaderruimtes houdt de bekende  
‘groenpubliciste’  Modeste Her-
wig vandaag spreekuur. Ze heeft 
antwoord op alle vragen over 
planten en tuinen. Ze verkoopt 
en signeert er ook haar boeken. 
Zie ook www.dagvanhetparkop-
beeckestijn.nl.

Beeckestijn Podium zet 
deuren wagenwijd open
Velsen-Zuid - Vandaag, don-
derdag 26 mei, opent stichting 
Beeckestijn haar Podium voor 
Tuin- en Landschapscultuur. De 
exposities in het huis zijn we-
kelijks geopend van donderdag 
tot en met zondag tussen 11.00 
en 16.00 uur. De toegang tot het 
huis bedraagt 6 euro voor vol-
wassenen, voor kinderen is dat 4 
euro. De tuinen blijven zoals al-
tijd vrij toegankelijk.
Vandaag is Beeckestijn Podium 
geopend door Commissaris van 
de Koningin van Noord-Holland, 
de heer Remkes. Maar dins-
dag werd er nog druk ingericht, 
terwijl de pers alvast een kijk-
je mocht nemen. De gemeente 
Velsen verkocht huis Beeckes-
tijn aan Vereniging Hendrick de 
Keyser en de tuinen aan Natuur-
monumenten. Doel is om van 
het huis een podi-
um voor Tuin- en 
Landschapscul-
tuur te maken. Om 
dit te financieren 
moet er ook geld 
verdiend wor-
den. Dus wordt 
een deel van  het 
huis verhuurd, zo-
als aan vermaard 
tuinarchitect Dick 
Beijer. En er komt 
weer horeca op 
Beeckestijn, maar 
dan in het zuide-
lijke koetshuis, dat 
hopelijk in sep-
tember open gaat. 
Verder mag er ook 
getrouwd worden op Beeckestijn 
en zijn gedeeltes van het huis te 
huur voor presentaties, work-
shops en andere bijeenkomsten.
Stichting Beeckestijn heeft een 
vaste expositie ingericht in ver-
schillende kamers. Daarnaast is 
er ruimte voor wisselexposities, 
die nu ruimte bieden aan Vereni-
ging Hendrick de Keyser en Na-
tuurmonumenten. De pers kreeg 
dinsdag een rondleiding door de 
expositieruimtes. Huis Beecke-
stijn mag weer gezien worden, 
dat blijkt uit alles. Wie de vas-
te tentoonstelling bezoekt be-
grijpt meteen het doel van het 
Podium. Wat doet een landschap 
voor mensen en wat doen men-
sen met een landschap? Zo is 
het landschap in Kennemerland 

door de eeuwen heen op ingeni-
euze wijze te volgen op een bij-
zondere maquette. Er is een film 
met geanimeerde beelden te zien 
over de geschiedenis van Beec-
kestijn. Er is een inspiratieruim-
te over landschappen waar men 
aan het denken wordt gezet. In 
de Vogelkamer kan men zich te-
rugtrekken om te luisteren naar 
gedichten en verhalen of zelf 
iets lezen in de prachtige boe-
ken over natuur en landschap-
pen. Tenslotte is de oude keu-
ken van Beeckestijn ingericht 
als een tuinarchitectkamer voor 
jong en oud. No Strings maakte 
speciaal voor kinderen een edu-
catief landschapsspel, terwijl er 
voor volwassenen de mogelijk-
heid bestaat zich op de pc’s te 
verdiepen in tuinarchitectuur en 
ontwerp. Door Beeckestijn Po-

dium wordt 
geschiede-
nis geschre-
ven, door or-
g a n i s a t i e s 
gelegenheid 
te geven op 
baanbreken-
de wijze be-
zig te zijn 
met land-
s c h a p p e n . 
Door discus-
sies, lezin-
gen, bewust-
wording, in-
spiratie en 
kijken naar 
tuinen en 
landschap-

pen en de rol van de mens daar-
in. Beeckestijn Podium slaagt er 
nu al in organisaties en mensen 
te binden door een gezamenlij-
ke interesse. In de toekomst zul-
len we zeker nog veel meer ho-
ren van Beeckestijn Podium, dat 
openstaat voor zowel tuinprofes-
sionals als mensen met interes-
se in groen. Mooi om te zien dat 
de samenwerking tussen de ver-
schillende organisaties nu al zo 
succesvol is. Vrienden van Beec-
kestijn werkt mee aan Stichting 
Beeckestijn en heeft de stich-
ting ter ere van de opening een 
prachtig cadeau gegeven: het 
herstel van de fontein in de vij-
ver. En zondag is de Dag van het 
Park natuurlijk ook in Beecke-
stijn. (Karin Dekkers)

DKV jeugd-
wedstrijden
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag moest DKV E2 tegen Furo-
re E2. Bij winst van 1 van beide 
teams konden zowel DKV als Fu-
rore het kampioenschap alvast 
gaan vieren. DKV stond erg goed 
te verdedigen waardoor Furore 
maar weinig kansen kreeg. He-
laas werd er toch (een verde-
digde bal) gescoord door Furo-
re. DKV kwam al snel terug door 
goed samenspel en een mooi af-
standschot van invaller Sverre. 
1-1. De D1 was vorige week al 
kampioen geworden, toch wa-
ren de spelers van de D1 ge-
brand om ook de laatste wed-
strijd te winnen. En dat deden 
ze, met 15-6 werd van Zaandam 
Zuid gewonnen. Stijn de Boer 
scoorde het 100e doelpunt voor 
D1 deze veldcompetitie. Na af-
loop was er voor iedere speler 
een medaille en feest in de kan-
tine! DKV bleef goed verdedigen 
en aanvallen, toch wist Furore 
door een onoplettend moment 
van DKV te scoren. 2-1. Helaas 
werd er nog een mooi doelpunt 
van Stan afgekeurd. DKV verloor 
de wedstrijd met 2-1, maar een 
gedeeld kampioenschap is nog 
niet verspeeld. De C2 heeft ver-
loren bij Sporting West. De C1 
speelde een sterke wedstrijd te-
gen Sporting West C1. Het was 
een wedstrijd met teams die aan 
elkaar waren gewaagd, maar in 
de tweede helft nam DKV het 
initiatief en werd sterker. Lotte 
en Maud speelden fel en ook Jip 
speelde een erg sterke wedstrijd. 
Hij scoorde uit een mooi schot. 
Een terechte 6-4 overwinning 
was het resultaat. 

Expositie 
verlengd
IJmuiden - Liefhebbers van de 
pentekeningen van de IJmuide-
naar Thijs Zwart kunnen voor-
lopig nog terecht in het Zee- en 
Havenmuseum. Het museum 
heeft besloten om zijn tekenin-
gen nog tot en met 31 augustus 
2011 tentoon te stellen. Aan de 
tekeningen is te zien dat Thijs van 
de zee en van schepen houdt. Hij 
heeft vrijwel zijn hele leven geva-
ren: eerst op de binnenvaart maar 
al snel op de zeesleepvaart o.a. 
bij Wijsmuller. Vrijwel dagelijks 
zit hij achter zijn tekentafel en te-
kent schepen in vaak ruige om-
standigheden, in inkt of acryl. Zijn 
fijne pentekeningen waarin sche-
pen, sleepvaart en visserij cen-
traal staan hebben de afgelopen 
maanden vele belangstellenden 
naar het museum getrokken. Ze 
zijn dan ook heel fraai, bijna fo-
tografisch en met liefde gemaakt. 
Een bezoek aan het museum is 
daarom beslist te moeite waard. 
Het museum is elke woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. Op 
Pinksterzondag is het museum 
gesloten. Zie ook www.zeeha-
venmuseum.nl.

Kay en Duco naar 
NK turnen in Breda
Velsen - Zaterdag mocht Duco het 
spits afbijten op de halve finale NK 
turnen (jeugd niveau 6). Duco heeft 
een stabiele wedstrijd geturnd, een 
mooie zesde plaats behaald. De 
strijd om de hele finale is nog niet 
gesteden, het was een close finish 
tussen de nummers één en acht. Hij 
heeft zich hiermee geplaatst voor 
de finale. Dit belooft een spectacu-
laire finale te worden. Duco heeft 

nog twee toestelfinales, hij komt uit 
op vloer en brug. Zondag heeft Kay 
Kuitwaard bij de halve finale turnen 
een goede wedstrijd geturnd. Hij 
werd vierde in zijn categorie pupil 
7. Kay heeft zich hierdoor geplaatst 
voor de meerkamp finale op zater-
dag 4 juni te Breda. 
Zondag 5 juni is de toestel finale 
en komt hij uit voor drie onderde-
len, de brug, de rekstok en voltige.
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Vijfde Verhalenfestival
Regio - Op zaterdag 28 mei 
wordt het Verhalenfestival Ken-
nemerland georganiseerd. De 
Stichting Vertelkunst Haarlem 
organiseert dit voor het vijfde 
keer. Het programma bestaat 
uit twee delen: ‘s middag in zes 
Haarlemse hofjes en ‘s avonds in 
de Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. De verhalen worden 
afgewisseld met een muzikaal 
intermezzo.
Tussen 13.00 en 16.00 uur  kan 
de bezoeker van het Frans Loe-
nenhofje, het Hofje van Bake-
nes, het Hofje Johan Enschedé, 
het Hofje van Noblet, het Wijn-
bergshofje en het Zuiderhofje 
naast dwalen door het hofje ook 
elk uur genieten van twee vertel-
lers, afgewisseld door muzikan-
ten. U zult merken dat er een ge-
varieerd aanbod is.
Een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld.
Vanaf 20.30 uur start een vertel-
programma voor volwassenen in 
de Ruïne van Brederode, De ru-

ine is vanaf 19.30 uur toeganke-
lijk. Zittend bij het vuur wordt de 
bezoeker getrakteerd op speel-
se, verrassende en spannen-
de verhalen ‘rond de liefde voor 
…, ja voor wat eigenlijk?. Maar 
liefst vier vertellers doen hun 
verhaal. Tussen de verhalen door 
wordt de avond opgeluisterd 
met akoestische muziek. Het 
programma eindigt rond 22.30 
uur. De toegang tot de ruïne be-
draagt € 3,00.Het programma zelf 
is gratis. Na afloop wordt er met 
de pet rondgegaan.
Het vijfde Verhalenfestival Ken-
nemerland wordt mede moge-
lijk gemaakt door de gemeenten 
Haarlem en Velsen. Het volledige 
programma staat op www.vertel-
kunsthaarlem.nl. Een flyer is ver-
krijgbaar bij de VVV Haarlem, het 
Noord-Hollands Archief, Biblio-
theken (Haarlem Centrum, Vel-
sen, Heemstede, Hoofddorp en 
Bloemendaal, Ruïne van Brede-
rode), en op 28 mei vanaf 13.00 
uur in de deelnemende hofjes.

Show staat als een huis
Arjan Croonen
met ‘It’s my time’
Velsen-Zuid – Zaterdag was 
Arjan Croonen met zijn eerste 
soloprogramma ‘It’s my time’ 
te zien in Tolsduin, het gebouw 
van de IJmuider Harmonie. Re-
gie was van Martina Dijkhuizen, 
die ook verschillende teksten 
schreef. De show werd enthou-
siast ontvangen door het publiek 
en smaakt naar meer.
Jarenlang zong Arjan bij het re-
vuegezelschap Vat ’71, de laatste 
jaren deed hij daar ook de regie. 
Maar hij vond dat het tijd was 
geworden om zijn vleugels uit te 
slaan. De show is een reis door 
zijn leven, in het bijzonder de af-
gelopen vijftien jaar. Dit was een 
verwarrende periode voor Arjan, 
waarin hij weinig grip op zijn ei-
gen leven had. Eigenlijk bestaat 
zijn leven uit twee delen: voor 
Benjamin en na Benjamin. Na 
diverse relaties waarin het een 
eenrichtingsverkeer was, ont-
moette Arjan de liefde van zijn 
leven: Benjamin. Zoals hij het zelf 

zegt: ,,Ben heeft me mijn leven 
teruggegeven. Dit is liefde zo-
als liefde hoort te zijn.’’ Het pro-
gramma begint met het mooie 
lied ‘It’s my time.’ ‘The winner ta-
kes it all’ van Abba wordt in het 
Nederlands vertaald ‘De winnaar 
krijgt de macht’ en ‘Flink zijn’ 
van Robert Long wordt prachtig 
gezongen. Arjan komt als zan-
ger heel goed tot zijn recht als 
hij zacht en ingetogen zingt. Hij 
heeft een enorm stembereik en 
kan flink uithalen, daarbij ging 
hij wel eens ‘over the top’. Maar 
hij beheerst dat steeds beter. Het 
lied ‘Ik ben wat ik ben’ uit de mu-
sical La Cage aux Folles is hem 
op zijn lijf geschreven en wordt 
vol overtuiging gezongen. Het 
publiek is onder de indruk en 
beloont Arjan na afloop van het 
lied met een staande ovatie. Na 
de pauze is het een stuk vrolijker. 
Veel musicalnummers, na Ben 
een andere grote liefde in zijn le-
ven. Met het lied ‘Hallelujah’ laat 
Arjan horen hoe goed hij zowel 
ingetogen kan zingen als flink 
kan uithalen. Hij laat zijn veelzij-
digheid zien met het lied ‘Always 
look at the bright side of life’, dat 
al snel door de zaal vrolijk wordt 
meegezongen. Het laatste num-
mer ‘Mijn leven is van mij’ uit de 
musical Elisabeth is een waar-
dige afsluiter van de show ‘It ‘s 
my time’. Arjan maakt het hele-
maal waar. Het is inderdaad zijn 
tijd. Als hij van het toneel is ver-
dwenen, wordt hij door Benjamin 
teruggeroepen. Die vertelt, dat 
hij ongelooflijk trots is en gaat 
op zijn knieën: ,,Wil je nog een 
keer met me trouwen?’’ De hele 
zaal joelt en Arjan zegt natuurlijk 
geen nee. (Carla Zwart)

Wandelen met 
wandelclub BCA
IJmuiden - zondag 29 mei orga-
niseert wandelclub BCA, weder-
om in samenwerking met Shoud, 
haar vijfde wandeltocht.
Vertrek vanuit Shoud, Schel-
destraat 81. Inschrijven kan via 
info@shoud.nl of in de winkel 
van Shoud. Op de dag zelf is dit 
ook mogelijk.
Er zijn verschillende afstanden 
uitgezet (circa 10, 15, 20, 25 en 
35 kilometer. Starttijd 10 en 15 

kilometer tussen 09.30 uur en 
11.30 uur, starttijd 20, 25 en 35 
kilometer tussen 09.00 uur en 
09.30 uur.
De kosten voor de wandeltocht 
bedragen 5 euro per persoon te 
voldoen bij aanmelding. In deze 
kosten is meebegrepen: koffie of 
thee vooraf, een kleine versna-
pering tijdens de tocht en soep 
met belegd broodje na afloop. 
Zie ook www.shoud.nl.

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid – Zaterdag zijn de 
klootschieters van sportvereni-
ging Full Speed  maar als alter-
natief de Beeckestijn route gaan 
lopen. Niemand wil de ballen in 
het hoge gras kwijt raken. Men 
moet wachten tot er gemaaid is 
voor dat er weer op de parkoer-
sen gegooid kan worden. Team 1 
met Jan St., Bertus, Astrid en Ton 
werd eerste op 64 schoten en 50 
meter. Team 3 met Nico, Lia en 
Sander werd tweede op 64 scho-
ten en 45 meter. Team 2 met Rob, 
Bertie, Elly en Gerda werd der-
de op 90 schoten en 10 meter. 
Vrijdag 27 mei is er een bege-
leiding van vijftien personen op 
de normale route. De S-bocht 
wordt overgeslagen, men stopt 
bij de streep en gooit verder bij 
de bankjes. Zaterdag 28 mei is 
er ‘s morgens klootschieten en 
‘s avonds barbecue, om 18.00 
uur in het clubhuis. Kosten tien 
euro per persoon. Voor info bel 
Harm Jongman via 0255-514780 
of Dirk Sieraad 0255-515602, zie 
ook www.svfullspeed.nl

Autowasactie World 
Servants Velsen
IJmuiden - Over ruim een 
maand vertrekt de eerste deel-
nemer van World Servants Vel-
sen naar Ecuador om daar hun 
ontwikkelingswerk te starten. 
Tussen 09.00 en 17.00 uur kunt 
u uw auto laten wassen op 
het Velserduinplein in IJmui-
den, achter de Hema. Hier zul-
len de World Servants een deel 
van de parkeerplaats hebben 
omgetoverd tot een autowas-
straat. Voor slechts 7,50 ziet 
uw auto (bestelbus of laadwa-
gen voor 15 euro) er van bui-
ten weer prachtig schoon uit 
en dat allemaal terwijl u van 
een gratis kopje koffie of thee 
geniet!
Tijdens de autowasactie zal 
er ook een marktkraam staan 
waar informatie over World 
Servants gegeven kan worden, 
waar foto’s te zien zijn en waar 
nog meer acties uitgestald zul-

len zijn. Naast deze World Ser-
vants activiteiten zal er ook 
een brandweerwagen aanwe-
zig zijn die meewerkt aan deze 
actie door de watervoorziening 
goed te regelen. Ook kunnen 
de kinderen een kijkje bij en in 
deze brandweerwagen nemen!
World Servants Velsen zamelt 
met deze actie geld in voor 
bouwprojecten die zij zelf, ko-
mende zomer, zullen uitvoeren 
in Ecuador, Tanzania en Zam-
bia. Hier wordt gebouwd aan 
klaslokalen, eetzalen, (leraar)
woningen en latrines.
In totaal zullen er vijf deelne-
mers op dit ontwikkelingswerk 
gaan waarvoor 11.975 euro 
door de groep moet worden 
betaald. Dit is een groot be-
drag waaraan u kunt bijdragen 
door uw auto te laten wassen. 
Zie ook  www.worldservants-
velsen.nl.

Bunker 
Museum
IJmuiden aan Zee - In samen-
werking met de Vereniging Mili-
taire Living History en de Vereni-
ging Militair Depot zal het Bun-
ker Museum de bezoekers ge-
durende het weekend van 4 en 5 
juni tot ruim 65 jaar terug bren-
gen in de tijd. Het museum zal 
dan weer een Duitse/Canadese 
bezetting krijgen. Openingstij-
den: zaterdagavond van 19.00 tot 
21.30 uur. Op zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. Kosten: drie euro. 
Wie aanstoot neemt aan Duit-
se uniformen en insignes, doet 
er beter aan om het museum op 
een ander moment te bezoeken. 
De Aircraft Recovery Group or-
ganiseert in samenwerking met 
het Bunker Museum een Battle-
field Tour. De Luchtoorlog van 
‘40-’45 staat hier centraal. Op 
zondag 3 juli en (bij voldoen-
de belangstelling) zondag 7 au-
gustus vertrekt om 9.45 uur een 
bus vanaf station Beverwijk. Te-
rugkomst om 16.00 uur. Kosten 
46,95 euro per persoon, inclusief 
lunch. Informatie/aanmelden via: 
www.arg1940-1945.nl of via in-
fo@arg1940-1945.nl. Geduren-
de het hele seizoen kan men een 
individuele of groepsrondleiding 
boeken. Rondleidingen worden 
verzorgt op de woensdagavon-
den om de week en in het hoofd-
seizoen iedere week. Het Bun-
ker Museum IJmuiden is tot en 
met oktober iedere eerste zon-
dag van de maand geopend van 
11.00 tot 16.00 uur.

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?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Rabo Ouder-kind 
toernooi bij RKVV 
Driehuis - Op zaterdag 21 mei is 
weer het Rabobank Ouder-kind 
toernooi gehouden bij de RKVV 
Velsen. Alle mini- , F- en E-pupil-
len, waarvoor dit toernooi wordt 
georganiseerd, mogen een ou-
der- of grootouder meenemen 
om samen in een team te spelen. 
De regels zijn uiteraard wel aan-
gepast aan het verschil in leef-
tijd en lengte tussen de diverse 
deelnemers. Zo is het aantal ou-
ders dat in het veld mag staan 
bepaald op drie en mogen ou-
ders niet op doel staan en ook 
niet scoren. Al te fanatiek spel 
door de ouders wordt niet toe-
gestaan, ook weer om de kinde-
ren het plezier niet te ontnemen.
Bij aankomst, ’s morgens zijn de 
teams samengesteld, uit de ve-
le kinderen die dit toernooi niet 
willen missen, waarna het toer-
nooi begon met de eerste wed-
strijden. 
De kinderen vinden het geweldig 
om samen met hun vader, moe-
der, opa, grotere broer of -zus te 

mogen voetballen en dit doen ze 
dan ook met overgave. Onder 
prachtige omstandigheden werd 
er gestreden voor iedere meter 
om te winnen van de tegenstan-
der. Tussen de wedstrijden door 
werden de kinderen verwend 
met ijs, wat te drinken, chips en 
een zakje snoep. 
Na de poulewedstrijden werden 
de finalewedstrijden gespeeld 
en ook hierin werd weer fana-
tiek gestreden. Toen de laatste 
wedstrijd gespeeld was volgde 
de prijsuitreiking met voor ieder 
team een beker en voor de deel-
nemende kinderen een medaille 
en nog enkele traktaties van de 
Rabobank.
Al met al weer een heerlijke dag 
met een perfect georganiseerd 
toernooi door Ans Huybers en 
Peter de Bie. Gelukkig hebben 
de aanwezige EHBO’ers niet veel 
te doen gehad en na afloop gin-
gen zowel de kinderen als de ou-
dere deelnemers en toeschou-
wers tevreden naar huis.

Binnenkort is de strippen-
kaart voor het openbaar ver-
voer niet meer geldig. Die maakt 
plaats voor de OV-chipkaart, 
die nu al door veel mensen ge-
bruikt wordt. Deze kaart kan te-
gen een bepaald bedrag op-
geladen worden en is dan gel-
dig, tot het geld op is en er op-
nieuw opgeladen dient te wor-
den. Dit gebeurt op een oplaad-
punt en daar zijn er te weinig 
van. In IJmuiden zijn er twee: in 
Duinwijk en in Zeewijk. Ook zijn 
er twee oplaadpunten op het 
station van Driehuis en Sant-
poort-Noord, waar een mens 
amper zijn portemonnee durft te 
trekken om op te laden (beta-
len gaat via de pinpas). Dit be-
tekent, dat mensen uit bijvoor-

beeld Velserbroek of Velsen-
Zuid hier ook naar toe moeten, 
om hun kaart op te laden. In de 
bus zelf is ook een oplaadpunt, 
maar die werkt negen van de 
tien keer niet. Volgens de chauf-
feur, omdat dit apparaat via de 
satelliet werkt. Het zou wense-
lijk zijn als er in Velsen meer op-
laad- en servicepunten komen. 
Shop De Formule is een hand-
tekeningenactie begonnen, om 
Connexxion hiervan te overtui-
gen. Shop De Formule is te vin-
den aan de Lange Nieuwstraat 
196 (Zuidarcade). Steun de ac-
tie, zodat de mensen straks 
dichter bij huis en veilig hun 
OV-chipkaart op kunnen laden.

De heer Meirman

Vette cheque voor 
Stichting VeloVelo
Velserbroek - Zaterdag 21 mei 
vierde de Rozenbeekschool haar 
10 jarig bestaan met een gezel-
lig en drukbezocht Lentefeest. 
Op dit Lentefeest waren tal van 
activiteiten voor de leerlingen 
en hun ouders. Rond 13.15 uur 
werd het programma kort on-
derbroken om het bedrag be-
kend te maken dat de kinderen 
bij elkaar hadden gerend tijdens 
de sponsorloop ‘Rennen voor 
Rijst’ op 20 april. Door middel 
van een cheque werd door leer-
kracht Edwin Lips het totaalbe-
drag aan de initiatiefneemsters 
van de stichting, Linda Selhorst 
en Marjolein van Wijk, overhan-
digd. De kinderen van de Ro-
zenbeekschool hebben met el-
kaar het fantastische bedrag van 

6094 euro bij elkaar gerend!
Met een groot deel van dit ge-
weldige bedrag zal Stichting Ve-
loVelo de kinderen uit het Fili-
pijnse dorp Casat elke school-
dag van een rijstmaaltijd voor-
zien. Hierdoor hoeven de kinde-
ren niet meer op het land te wer-
ken, maar kunnen ze leren voor 
een diploma; onmisbaar voor 
een betere toekomst! De rest 
van het bedrag zal worden ge-
bruikt voor schooluniformen en 
schoolbenodigdheden als schrif-
ten, potloden en een rugtas. 
Stichting VeloVelo bedankt nog-
maals de kinderen, de sponsoren 
en het team van de Rozenbeek-
school voor hun inzet voor de 
sponsorloop ‘Rennen voor Rijst’. 
Zie ook www.velovelo.info.

Jan Campertschool 
naar districtfinale
Driehuis - Onlangs won de Jan 
Campertschool de finale van 
schoolvoetbal. Daarom moch-
ten de jongens (klas 6a) en de 
meisjes (klas 6a en b) op woens-
dag 18 mei meedoen aan het re-
gionaal schoolvoetbaltoernooi in 
Hoofddorp. De jongens moesten 

drie wedstrijden en de meisjes 
twee wedstrijden spelen. Beide 
teams speelden zo goed dat ze 
weer een ronde verder zijn ge-
komen. 
Woendag 25 mei moesten de 
jongens en de meisjes spelen in 
Almere voor de districtfinale.

Regio - De politie heeft zaterdag 
een grote controle gehouden op 
reizigers van het openbaar ver-
voer en taxichauffeurs. De na-
druk bij de openbaar vervoer-
controles lag op agressie rich-
ting de buschauffeurs en asoci-
aal gedrag in de bussen. 
De openbaar vervoercontroles 
werden gehouden op de trajec-
ten Velsen/Haarlem en Hoofd-
dorp/Haarlem. Tevens was er in 
de vooravond en rond sluitings-
tijd van de horeca extra toezicht 
op de haltes langs het traject 
Velsen-Santpoort-Velserborek-
Haarlem en Hoofddorp-Haarlem. 
Hierbij werd extra aandacht be-
steed aan het alcoholmisbruik 
onder jongeren en het plegen 
van vernielingen. Hierbij werden 
geen onregelmatigheden aange-
troffen. De controles werden uit-
gevoerd in samenwerking met 
een team van Connexxion.
In tien gevallen werden jongeren 
bekeurd voor asociaal gedrag 
in de bus, zoals eten en drin-
ken, voeten op de bank en ver-
bale agressie tegen chauffeurs. 
Daarbij maakte de agenten in 26 
gevallen proces-verbaal op voor 
onder andere zwartrijden, drank/
drugsgebruik onder minderja-
rigen en geen identiteitsbewijs 
bij zich hebben. Eén passagier 
is aangehouden voor belediging 
van de politie.
De politie hield, in samenwer-
king met de Inspectie Verkeer 
en Waterstaat, een taxicontrole 
rondom het centrum van Haar-
lem. Hierbij werden in totaal 60 
taxi’s gecontroleerd op de nale-
ving van de aangewezen rijrou-
te in Haarlem-Centrum, alcohol-
misbruik, rijgedragingen en na-
leving van de regels in de Wet 
Personenvervoer. Er is twee keer 
proces-verbaal opgemaakt voor 
een defecte kostenteller (taxo-
meter) en één keer in verband 
met een verlopen bedrijfsver-
gunning.

Grote controle 
openbaar ver-
voer en taxi’s

Velsen-Noord -  Politiemen-
sen kregen dinsdagmiddag rond 
17.20 uur op de Wijkerstraatweg 
geen voorrang van een auto die 
uit de Meerweidenstraat kwam. 
Toen zij de bestuurder een stop-
teken gaven om hem aan te spre-
ken, reageerde deze daarop door 
flink gas te geven. Na een korte 
achtervolging botste de bestuur-
der tegen een boom in de Doel-
manstraat, na eerst een straat-
naambord om te hebben gere-
den. De bestuurder rende uit de 
auto en verdween een brand-
gang in. Hij is niet meer aange-
troffen. De politie is op zoek naar 
hem en vraagt hem of mensen 
die getuige zijn geweest van het 
ongeval of de vlucht of die meer 
weten over de betreffende per-
soon zich te melden bij de politie 
via telefoonnummer 0900-8844.

Verlaten auto

Tasjesroof Driehuis
Driehuis - Een 29-jarige in-
woonster van IJmuiden is vorige 
week woensdagnacht beroofd 
van haar tas bij een bushokje 
aan de Van den Vondellaan. Zij 
zag twee jongens op een scoo-
ter rijden. Een tweetal  jongens 
met scooter hebben haar onder 
bedreiging van een wapenbe-
roofd van haar tas. De jongens 

zijn weggereden in de richting 
van IJmuiden. Getuigen worden 
verzocht zich te melden bij de 
politie in Driehuis via 0900-8844. 
Ook andere informatie die waar-
devol kan zijn voor het onder-
zoek, wil de politie graag ontvan-
gen. Informatie kan ook anoniem 
worden doorgeven via Meld 
Misdaad Anoniem, 0800-7000.
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Velsen- Mensen met een in-
komen op het minimum kun-
nen in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming voor deel-
name aan Sociaal Culturele Ac-
tiviteiten. Daarbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan het 
lidmaatschap van een sportclub 
of een andere vereniging. Ook 
voor een dagje uit, een bezoek 
aan een museum, of het volgen 
van een cursus kan een tege-
moetkoming worden verkregen. 
De gemaakte kosten moeten wel 
aangetoond kunnen worden met 
bonnetjes en/of entreekaart-
jes. Mensen van 65 jaar of ouder 
hoeven de kosten niet aan te to-
nen. De Formulierenbrigade Vel-
sen kan kijken of iemand in aan-
merking komt voor deze tege-
moetkoming en helpen dit for-
mulier in te vullen. De Formulie-
renbrigade Velsen is gevestigd in 
Loket Velsen voor Wonen, Wel-
zijn en Zorg, gebouw De Delta, 
Rijnstraat 2. Op werkdagen be-
reikbaar tussen 09.00-17.00 uur 
op 088-8876900 en via de for-
mulierenbrigadevelsen@socius-
md.nl. Mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade

IJmuiden - Op de rommel-
markten op Plein 1945 zal 
steeds een kraam staan van 
WSPA, World Society for the 
Protection of Animals). Nog 
steeds worden wereldwijd die-
ren misbruikt, uitgebuit en mis-
handeld door mensen. Denk 
aan dansberen, galberen, stie-
rengevechten en honden die 
gruwelijk aan hun eind ko-
men. De WSPA komt op voor 
deze dieren en werkt eraan 
voorgoed een einde te maken 
aan deze barbaarse praktijken. 
Help daarom mee en doneer 
WSPA. Wie spullen heeft om af 
te staan, kan deze bij de kraam 
afstaan. Kijk ook op WSPA.nl. 
Tevens zal ook een kraam van 
de Zonnebloem aanwezig zijn. 
De opbrengst van de verkochte 
goederen worden gebruikt voor 
wandel- en winkeldagen voor 
mensen die gebonden zijn aan 
een rolstoel.

Dierenwelzijn

IJmuiden – Tijdens het moon-
lightshoppen op vrijdag gaat 
het Epilepsiefonds op zoek 
naar collectanten. Zo wordt 
er een poging gedaan om het 
slinkende aantal collectanten 
aan te vullen. De mensen die 
dat nu doen, zijn op leeftijd en 
niet meer in staat om te col-
lecteren. De kraam waarmee 
het Epilepsie aanwezig zal zijn, 
wordt gesponsord door de Fir-
ma Swier. Zie voor meer infor-
matie www.epilepsiefonds.nl.

Epilepsiefonds 
in aanval

Wopsie Topsie gaat
dit jaar op wereldreis
IJmuiden - Wopsie Topsie, al 
ruim 50 jaar een begrip in IJmui-
den, gaat weer op Pinksterkamp 
en dit jaar is het thema: wereld-
reis. Camping De Houtrak in 
Halfweg is ook dit jaar het (eer-
ste) reisdoel van de Wopsie Top-
siers, maar dan gaan zij het gro-
ter aanpakken. Vanaf zaterdag 
11 juni staat er namelijk een we-
reldreis op het programma.
Drie dagen lang (dus maandag 
13 juni wordt er afgerond) wordt 
er ontzettend veel gespeeld, ge-
sport en gezongen en alles met 
als thema Wereldreis. Zo moe-
ten de kinderen bijvoorbeeld op 
speurtocht en dan diverse we-

reldtalen ontcijferen en wordt 
er ook werelds gegeten. Voor 
35 euro kunnen kinderen tus-
sen de 7 en 12 jaar oud mee op 
dit kamp waar al vele Velsenaren 
ook mee zijn weggeweest. 
Voor dat bedrag krijgen de kin-
deren onderdak, eten en drin-
ken. Verder zijn alle spullen aan-
wezig die nodig zijn om er een 
onvergetelijk kamp van te ma-
ken. De voorinschrijving is snel 
gegaan, dus zijn er niet heel veel 
plaatsjes meer vrij. Schrijf dus 
snel in bij de familie Velzel, La-
riksstraat 17 in IJmuiden. Voor 
meer informatie of vragen over 
het inschrijven:06 – 51289055.

The Last Waltz op
Club Beeckestijn 
Velsen-Zuid - Club Beeckestijn 
is een concertconcept dat sinds 
twee jaar op de vrijdagavond 
voorafgaand aan Beeckestijnpop 
wordt gehouden in de OXY-tent 
op het festivalterrein van Beec-
kestijnpop.
Het eerste project werd in 2009 
uitgevoerd door de gehele rock 
opera Tommy van The Who in-
tegraal te presenteren. Dit was 
zo’n succes dat besloten is om 
in deze vorm met Club Beec-
kestijn verder te gaan. The Last 
Waltz was een concert van rock-
groep The Band, gehouden op 
Thanksgivingday, 25 november 
1976, in de Winterland Ballroom 
in San Francisco. The Last Waltz 
werd aangekondigd als het laat-
ste optreden uit de indrukwek-
kend lange tourcarrière van The 
Band. Tijdens het concert werd 
de groep bijgestaan door ve-
le vrienden uit de muziekwe-
reld waaronder Paul Butterfield, 
Eric Clapton, Neil Diamond, Bob 
Dylan, Emmylou Harris, Ronnie 
Hawkins, dr. John, Joni Mitchell, 
Van Morisson, Ringo Starr, Mud-
dy Waters, Ronnie Wood en Neil 
Young. In de uitvoering van Club 
Beeckestijn zal de bezetting vrij-
wel geheel bestaan uit regiona-
le muzikanten met een uiteen-
lopende achtergrond, leeftijd en 
ervaring. Uiteindelijk zal dit mis-

schien nog wel het beste tot uit-
drukking komen als Frank Kraay-
eveld de uitvoering van Muddy 
Water’s Mannish Boy voor zijn 
rekening neemt met de 15-jarige 
gitarist Jeroen van Ede aan zijn 
zijde. Tribute to The Band wordt 
gevormd door onder andere 
Wouter Planteijdt, Boris Kothuis, 
Thijs Vermeulen, Richard Heijer-
man, Dennis Weijers en Maarten 
Veldhuis. De blazers sectie staat 
onder leiding van Merlijn Snitker. 
De gastmuzikanten zijn onder 
andere: Fabiana Dammers, Flori-
an Wortel, Frank Kraayeveld, Gyo 
Kretz, Isaac Bullock, Jervis Groe-
neveld, Marjolein van de Klaauw, 
Michel van Dijk,PéPé Fisher, Re-
né Philippo, Rilan Ramhane, 
Robin van Rijswijk, Stijn Brink-
man, Sue The Night. De gehele 
show zal ruim 2,5 duren en wordt 
één grote viering ter gelegen-
heid van het feit dat het 35-jarig 
geleden is dat het concert heeft 
plaats gevonden. De uitvoering 
vindt plaats op 10 juni, op de vrij-
dag voor Beeckestijnpop dus.
De deuren gaan open om 18.00 
uur en het concert vangt aan om 
18.30 uur. Om 22.00 uur zal al-
les weer afgelopen zijn en zal het 
publiek moe maar voldaan huis-
waarts keren. Kaartverkoop uit-
sluitend via www.beeckestijn-
pop.nl.

Zesde Hannie Spronk 
toernooi in augustus
Velsen - Voor een aantal teams  
-Terrasvogels, VSV en Velsen- is 
het seizoen 2010/2011 een ge-
sloten boek. Alleen deelnemer 
Stormvogels kan zich nog via de 
nacompetitie een klasse hoger 
spelen en zij zullen proberen ko-
mend seizoen in de Hoofdklas-
se te acteren. Komend jaar zul-
len er bij drie van de vier deel-
nemende clubs, ook nieuwe ge-
zichten voor de selecties  staan. 
Dit houdt vaak in dat selecties 
zullen veranderen en daarom 
is het Hannie Spronk toernooi 
een mooie gelegenheid om de-
ze nieuwe selecties te aanschou-
wen. Speciaal aan komende edi-
tie is, dat de broer van Han, Rob 
Spronk, komend jaar als trainer 
van RKVV Velsen actief zal zijn. 
Inmiddels hebben beide organi-
satoren, Herman Berg en Marcel 
Looij de loting verricht. De voor-
ronde zal worden gespeeld op 

donderdagavond 11 augustus. 
Op deze avond staan de volgen-
de twee wedstrijden gepland: 
Velsen–Terrasvogels en VSV–
Stormvogels. Op zondag 14 au-
gustus, zullen dan de winnaars 
van deze wedstrijden het tegen 
elkaar opnemen om te bepalen 
wie de zesde editie zal winnen. 
De verliezers zullen op deze mid-
dag strijden om de derde plaats. 
In een later verslag kunt u ook de 
tijden lezen.
Ondanks de late vakantie van 
komend jaar, hoopt Velsen toch 
weer een hoop supporters van 
de regionale verenigingen te mo-
gen ontvangen op beider dagen. 
Nu is het voor de vier verenigin-
gen weer noodzaak om eventu-
ele mutaties binnen de selecties 
op te vangen, om zodoende een 
representatieve selectie op de 
been te brengen tijdens het al-
weer 6e Hannie Spronk toernooi.

Kanaal Kabaal eenmalig 
terug bij Seaport FM
Velsen - Vanwege het feit dat 
het begin juni precies 20 jaar 
geleden is dat Radio+ werd op-
gericht,  keert het door regiona-
le popmuziek gedomineerde ra-
dioprogramma Kanaal Kabaal 
eenmalig terug bij Radio+ op-
volger Seaport FM.
Het radioprogramma Kanaal 
Kabaal sprong in februari 1996 
in het gat dat het programma 
Beeckstage na het uiteenvallen 
van de groep makers zo’n half 
jaar daarvoor liet vallen. 
Kanaal Kabaal draaide tot me-
dio 1999 en werd gemaakt door 
Aart van Heusden, Johan Brou-
wer en Jan Bakker. Ilse Snel, 
Saskia van Anrooij, Elsa Postma 
en René van der Wel droegen 
korte perioden eveneens hun 
steentje bij in presentatie en 

samenstelling. Het programma 
voorzag in de behoefte regiona-
le muzikanten aan het woord te 
laten en zelfs live te laten spelen 
in de studio in het pand van het 
Witte Theater aan de Kanaal-
straat. Ruim 500 gasten vonden 
in die periode de weg naar het 
programma en er kwamen zelfs 
twee 5-track cd’s op de regio-
nale markt. 
Donderdag 2 juni tussen 19.00 
en 21.00 uur nemen van Anrooij 
en Bakker nog één keer plaats 
achter de Kanaal Kabaal micro-
foon en draaien dan regionale 
popmuziek uit de tweede helft 
van de jaren ‘90.  
Denk aan groepen als Soda 
P., Winkel, Kirsten, Trembling 
Highburys en Aswintha. Zie ook 
www.seaportrtv.nl.

Dag van het Park
Mussenhotels met 
korting te koop
Regio - De Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland verkoopt 
huismussenhotels met veel 
korting tijdens de Dag van het 
Park in Beeckestijn op zon-
dag 29 mei. De mussenho-
tels zijn voor 15 euro te koop 
bij de kraam van Vogelwerk-
groep. De verkoop maakt on-
derdeel uit van de actie om de 
huismus voor Zuid-Kennemer-
land te behouden. In veel ge-
bieden gaat het namelijk heel 
slecht met deze gezellige me-
debewoner. 
De 60-jarige Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland is daarom 
een zoekactie begonnen naar 

de huismussen in Velsen. Ie-
dereen wordt verzocht waarne-
mingen van huismussen door 
te geven via www.mussentel-
ling.com. Elke melding is wel-
kom, ook die uit de eigen tuin.
Om het verhaal van de bijzon-
dere huismus goed te vertellen 
is er een tentoonstelling inge-
richt over stadsvogels in het al-
gemeen en de huismus in het 
bijzonder.
Tot en met 29 juni kan iedereen 
de tentoonstelling bekijken in 
het Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34 rood, 
Driehuis. Daar is ook een lezing 
over dit onderwerp op 21 juni.
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Samenwerking in de sport
De krachten bundelen om het 
topsportklimaat in Noord-Hol-
land te versterken – dat was het 
doel van de ondertekening van 
het convenant Olympisch Plan 
en de ambities top- en breed-
tesport. Op maandag 16 mei in 
Olympia’s Tour in Hoofddorp 
was het zover. Wethouder Sport-
zaken Annette Baerveldt (op de 
foto tweede van rechts) was één 
van de ondertekenaars. 

Er kwamen elf handtekeningen on-
der het convenant te staan: van de 
sportwethouders van Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, Heemste-
de, Velsen en Zandvoort, en de top-
sportorganisaties Sportsupport, 
Topsport Kennemerland, Olym-

pisch Netwerk Noord-Holland en 
Sportservice Noord-Holland. Zij 
willen gezamenlijk de positie van de 
regio Kennemerland in Olympisch 
Nederland versterken en de ambi-
ties voor de breedtesport, talent en 
topsport waarmaken. 

Recent is de weg ingeslagen om ons 
land op Olympisch niveau te krij-
gen. Excelleren is dan van belang. 
De bundeling van krachten tussen 
de verschillende regio’s helpt daar-
bij. 

In 2016 wordt bepaald of Neder-
land op Olympisch niveau is en of 
het land dan een bid wil uitbrengen 
voor de Olympische spelen in 2028 
– honderd jaar na de vorige keer.

Predicaat ‘koninklijk’ 
voor KNBRD
Voor opnieuw een periode van 25 
jaar mag de Koninklijke Neder-
landse Bond tot het Redden van 
Drenkelingen (KNBRD) zich ‘Ko-
ninklijk’ noemen. Namens Hare 
Majesteit de Koningin reikte loco-
burgemeester Arjen Verkaik het 
predicaat uit.

Voordat het predicaat van kracht werd, 
moest deze voorzien worden van een 
handtekening. Op de foto doen dat de 
heer van Maurik, directeur, en de heer 
de Winter, voorzitter van de KNBRD.

De reddingsbrigade spant zich, met al 
haar middelen die haar ter beschik-

king staan, in voor de preventie en be-
strijding van de verdrinkingsdood in 
Nederland. Het landelijk bureau van 
de Reddingsbrigade vertegenwoor-
digt ruim 180 reddingsbrigades, waar-
onder Velsen, en zo’n 5.000 vrijwilli-
gers als actieve hulpverleners in Ne-
derland.
  
Een organisatie of instelling die het 
predicaat ‘koninklijk’ voert, krijgt die 
eretitel voor een periode van 25 jaar. 
Elke kwart eeuw moet de voortzetting 
daarvan opnieuw worden aangevraagd 
en goedgekeurd. De KNBRD is nu dus 
weer voor 25 jaar ‘koninklijk’. (foto: 
Reinder Weidijk)

Gemeente nodigt inwoners uit voor donorregistratie
De gemeente Velsen gaat vanaf 1 
juni 2011 haar inwoners oproe-
pen zich te registreren als donor. 
Meer dan de helft van alle Neder-
landse gemeenten doet dit ook.

Er is in Nederland nog steeds een 
groot tekort aan orgaan- en weef-
seldonoren. Hierdoor overlijden 
jaarlijks tientallen mensen die te 
lang op een donororgaan moesten 
wachten. 

Ieder jaar krijgen ongeveer 10.000 
inwoners in Velsen een brief waarin 
ze attent worden gemaakt op het ver-
nieuwen van hun reisdocument. Op 
initiatief van de CDA-fractieleden 
Annekee Eggermont en Cees Sinte-
nie gaat de gemeente Velsen bij de-
ze brieven een donorformulier mee-
sturen. 

De keuze om donorformulieren te 
verspreiden is door de gemeente ge-
nomen om de wachtlijsten te verkor-
ten en levens van ernstig zieke pa-
tiënten te verbeteren. Volgens het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) kunnen er 
jaarlijks ongeveer 100.000 mensen 
in het Donorregister worden bijge-
schreven als alle Nederlandse ge-
meenten de donorformulieren gaan 
verspreiden. Meer dan de helft van 
alle Nederlandse gemeenten heeft 
inmiddels toegezegd mee te werken.
  
Op deze manier helpt gemeentelijke 
dienstverlening bij het terugdringen 
van het tekort aan orgaan- en weef-
seldonoren. (foto: Reinder Weidijk)
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Blauwe vlag in Velsen
Schoon zwemwater, goede sani-
taire voorzieningen en een hoge 
mate van veiligheid. Dit zijn een 
aantal belangrijke eisen waar-
aan stranden en jachthavens 
moeten voldoen om een Blauwe 
Vlag te ontvangen. Donderdag 
19 mei hebben IJmuiden aan Zee 
en Marina Seaport voor het vijf-
de achtereenvolgende jaar de 
Blauwe Vlag gekregen. En voor 
het eerst dit jaar heeft strand 
Noordpier ook de vlag verdiend.

De Blauwe Vlag is een internatio-
nale onderscheiding die jaarlijks 
wordt toegekend aan stranden en 
jachthavens die schoon en veilig 
zijn. In de praktijk betekent dit dat 
genomineerden moeten voldoen 
aan een aantal belangrijke criteria 
zoals schoon (zwem)water, goede 

sanitaire voorzieningen en een hoge 
mate van veiligheid. Voor toeristen 
en recreanten is dit het internatio-
nale herkenningssymbool. 

In Nederland kregen dit jaar 50 
stranden en 79 jachthavens een 
Blauwe Vlag. Dit is een stijging van 
5% ten opzichte van vorig jaar.De 
Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaar-
lijks wordt opnieuw aan de hand 
van controles bekeken of de stran-
den en jachthavens nog aan de ver-
eisten voldoen. De toekenning van 
de Blauwe Vlaggen gebeurt door 
de Foundation for Environmental 
Education (FEE), een onafhanke-
lijke internationale organisatie. Op 
de foto neemt de heer Jacob Rooij, 
strandbeheerder van de gemeen-
te Velsen, de Blauwe Vlag in ont-
vangst.

Concerto in Memoriam
Zondag 5 juni vanaf 14.00 uur wordt 
op Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld het jaarlijkse Concerto 
in Memoriam gehouden. Het mu-
zikale programma wordt verzorgd 
door het ballet- en symfonieorkest 
Holland Symfonia met als vioolso-
liste Isabelle van Keulen. Jan Ter-
louw spreekt een woord van troost. 
Het concert is vrij toegankelijk. 
Westerveld wil hiermee iedereen 
de mogelijkheid bieden hun dierba-
ren te gedenken. De begraafplaats 
is gelegen aan de Duin en Kruidber-
gerweg in Driehuis.Een team van raadsleden, wethouders en gemeentelijke medewerkers van de 

gemeente Velsen deed zaterdag 21 mei mee aan de Highland Games.

Highland Games

29 mei: Dag van het Park
Op zondag 29 mei is het de Dag 
van het Park. In het onlangs her-
opende huis en de tuinen van 
Beeckestijn wordt tussen 11.00 
en 16.00 uur een uitgebreid en ac-
tief programma gepresenteerd. 
De gemeente Velsen is er ook bij. 

Net als vorig jaar heeft de gemeen-
te Velsen aan Stichting Beeckestijn 
gevraagd de Dag van het Park te or-
ganiseren. Er is weer hard gewerkt 
aan een zeer gevarieerd programma, 
waar iedereen – jong en oud – plezier 
aan kan beleven. Natuur en cultuur 
staan dit jaar centraal. De toegang is 
gratis.  

Programma:

11.00 - 16.00 uur: Informatieplein 
met vertegenwoordigers van organi-
saties die zich inzetten voor natuur-
beleving of natuurbehoud

11.00 - 16.00 uur: Beeckestijn Bios. In 
het hoofdhuis is de bijzondere speel-
film Iep, een kinderfilm over het vo-
gelmeisje Viegeltje, te zien

12.00 - 15.00 uur: Beeckestijn bij de 
les. Lezingen van tentoonstellings-
programmeur Christian Bertram, 

Tuinarchitect Dick Beijer en com-
municatiemanager van Natuurmo-
numenten Rita Oppenhuizen

12.00 - 16.00 uur: Picknick. Bezoe-
kers mogen hun etenswaren van huis 
meenemen of kunnen daarvoor te-
recht in het zuidelijk koetshuis. Er 
zijn plaids beschikbaar om op te zit-
ten

12.00 - 15.00 uur: Op avontuur tour. 
Kinderen en volwassenen kunnen 
aansluiten bij tuinwandelingen die 
het Pieter Vermeulen Museum en 
Natuurmonumenten organiseren

12.00 - 15.00 uur: Op spreekuur bij 
Modeste Herwig, schrijfster van 
tuinboeken

13.30 – 16.00 uur: Liefde voor luiste-
ren. Klassieke muziek in het zuide-
lijk koetshuis

Bezoekers krijgen de gelegenheid de 
nieuwe vaste tentoonstelling in het 
hoofdgebouw van de buitenplaats 
gratis te bezoeken.

Het complete programma is te vin-
den op www.dagvanhetparkopbeec-
kestijn.nl.
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Velsen fi etst!
De gemeente Velsen wil het fi et-
sen stimuleren en werkt er hard 
aan om het fi etsen in de gemeente 
aantrekkelijker en veiliger te ma-
ken. Op de fi etspagina van www.
velsen.nl is informatie over fi et-
sen in Velsen te vinden. Via het 
speciale Meldpunt Fiets kunnen 
fi etsers aangeven welke locaties 
zij onveilig vinden.
 
Op de website van de gemeente Velsen 
is een speciale fi etspagina geopend. 
Op deze pagina vindt u allerlei prakti-
sche en interessante informatie over 
fi etsen in Velsen. De pagina is te vin-
den onder de rubriek Sport, Toerisme 
en Vrije Tijd.

Ook buiten op straat worden er maat-
regelen genomen om het fi etsen aan-
trekkelijker te maken. Met fi nanciële 
steun vanuit het project ‘Impuls Fiets’ 
van de Provincie Noord-Holland is de 
gehele ANWB-fi etsbewegwijzering 
in bijna alle woonkernen van Velsen 
aangepast. Bij de aanlegsteiger van de 
Fast Flying Ferry en bij de bushalte 
aan de Parkweg zijn overdekte fi etsen-

stallingen geplaatst, met ruimte voor 
respectievelijk 136 en 16 fi etsen.
 
Ook heeft de gemeente een speciaal 
Meldpunt Fiets geopend. Dit meld-
punt is ingesteld om een nog beter 
beeld te krijgen van locaties die fi et-
sers als onveilig ervaren en om de ef-
fectiviteit van het fi etsbeleid te kun-
nen meten. Via het Klant Contact 
Centrum of via de fi etspagina op de 
website kunt u uw meldingen doorge-
ven.

Velsen fi etst!
Oefening baart kunst
Eind april hebben ruim 800 ba-
sisschoolleerlingen in Velsen 
praktisch verkeersexamen ge-
daan. Degenen die geoefend had-
den, deden het gemiddeld het 
beste. Door de verkeersexamens, 
verkeersprojecten en maatrege-
len bij scholen verbetert de ver-
keersveiligheid van kinderen. 

Eind april deden 831 leerlingen 
van groep 7 van alle basisscholen 
in Velsen praktisch verkeersexa-
men. Ze reden één van de twee rou-
tes van ruim zes km door de gemeen-
te. Vooraf had ongeveer tweederde 
van hen op die route geoefend, vaak 
samen met hun ouders, met name in 
IJmuiden.
Kinderen die geoefend hadden, 
maakten gemiddeld minder fouten. 
Dat werd ook duidelijk bij de roton-
des: kinderen die geen rotondes in 
hun leefomgeving hebben, wisten 
daar tijdens het examen niet goed 
raad mee. 
Veel kinderen maakten ‘kijkfouten’: 
vooral kruispunten vonden ze moei-
lijk. Sommigen konden niet alle in-
formatie verwerken en alle hande-
lingen goed doen, wat tot belangrijke 
fouten leidde. Andere kinderen ke-
ken te weinig achterom als ze linksaf 
sloegen en te weinig naar rechts bij 
het oversteken. 
Verder bleek dat kinderen vaak met 
een andere blik naar situaties kijken 
dan volwassenen. Wat voor volwas-
senen duidelijk (en logisch) is, is dat 

voor kinderen lang niet altijd; daar-
door kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan.
Oefenen helpt dus om kinderen ver-
keersvaardig te maken. Daarnaast 
profi teren zij van verkeersprojecten, 
zoals ANWB Streetwise, Veilig op 
Weg en Fiets Seef. Opvallende kle-
ding en een fi etshelm vergroten de 
veiligheid voor kinderen in het ver-
keer, evenals verkeersmaatregelen 
bij de scholen. 
Door verkeersactiviteiten doen de 
kinderen belangrijke praktijkerva-
ring op. Hoe meer ze oefenen, hoe 
meer handelingen routinematig 
worden gedaan. Dan kunnen kin-
deren meer aandacht besteden aan 
het verkeer zelf en de verkeerssitua-
tie om hen heen. Ook krijgen zij een 
beter evenwichtsgevoel door veel te 
fi etsen, waardoor zij minder slinge-
ren en minder onverwachtse bewe-
gingen maken; ook dat komt hun vei-
ligheid ten goede. 
Er deden 831 kinderen mee. Daar-
van zakten er 30, dat is 3.6 procent. 
Van de examenkandidaten wordt 4 
procent meestal met de auto naar 
school gebracht, gaat 5 procent wis-
selend met de fi ets, lopend of met de 
auto, gaat 32 procent lopend naar 
school en 59 procent meestal met de 
fi ets. De school kan kinderen die ge-
zakt zijn volgend jaar opnieuw mee 
laten doen aan het verkeersexamen, 
dat door twee vrijwilligsters en een 
medewerker van de gemeente Vel-
sen wordt georganiseerd.

Stadhuis aantal dagen dicht
In juni zijn er meerdere feestdagen, zowel religieuze als nationale. 
Het stadhuis is in deze maand een aantal dagen gesloten. Hieronder 
een overzicht.

In juni is het stadhuis dicht op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag), vrij-
dag 3 juni (verplichte vrije dag ) en maandag 13 juni (Tweede Pinksterdag)

Gemeente op Twitter
De gemeente Velsen is ook te vol-
gen via Twitter. 

Het o£  ciële twitteraccount van de 
gemeente Velsen is @gemvelsen.
Naast nieuwsberichten, activitei-
ten en mededelingen over wegwerk-
zaamheden wordt Twitter ook ge-
bruikt bij incidenten of crisissitua-
ties in Velsen.

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
kan deze vraag met ‘ja’ beant-
woorden. Want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Als u vindt dat die 
een lintje verdienen, kunt u ze 
voordragen. Dat kan tot 1 sep-
tember 2011. 

Wie zich jarenlang op bijzonde-
re wijze inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen. Denk aan 
vrijwilligers die actief zijn in bij-
voorbeeld het jeugdwerk, voor de 
kerk, op sportgebied, in de gezond-
heidszorg of op een ander terrein. 
Denk ook aan mensen die voor hun 
werk lang iets bijzonders doen, waar 
de samenleving in zijn geheel ook 
wat aan heeft. Persoonlijke inzet, vi-
sie en kwaliteiten zijn altijd belang-
rijk. 

Iedereen kan iemand anders voor-
stellen voor een lintje. Het is ver-
standig om eerst contact op te ne-
men met het gemeentehuis in de 
woonplaats van de kandidaat. De 
ambtenaar die daar de lintjes behan-
delt, kan beoordelen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook wordt u precies uitgelegd 

hoe u te werk moet gaan. De contact-
gegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie ie-
mand wil voordragen voor de lintjes-
regen van volgend jaar (2012) moet 
het verzoek insturen vóór 1 septem-
ber a.s.

Meer informatie is te krijgen bij de 
Afdeling Communicatie / Kabinets-
zaken via telefoonnummer 0255-
567200. U kunt gratis de folder ‘Ere 
wie ere toekomt’ opvragen. Hier-
in staat alles wat u moet weten over 
de aanvraag van een Koninklijke On-
derscheiding.
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Velsen fi etst!
De gemeente Velsen wil het fi et-
sen stimuleren en werkt er hard 
aan om het fi etsen in de gemeente 
aantrekkelijker en veiliger te ma-
ken. Op de fi etspagina van www.
velsen.nl is informatie over fi et-
sen in Velsen te vinden. Via het 
speciale Meldpunt Fiets kunnen 
fi etsers aangeven welke locaties 
zij onveilig vinden.
 
Op de website van de gemeente Velsen 
is een speciale fi etspagina geopend. 
Op deze pagina vindt u allerlei prakti-
sche en interessante informatie over 
fi etsen in Velsen. De pagina is te vin-
den onder de rubriek Sport, Toerisme 
en Vrije Tijd.

Ook buiten op straat worden er maat-
regelen genomen om het fi etsen aan-
trekkelijker te maken. Met fi nanciële 
steun vanuit het project ‘Impuls Fiets’ 
van de Provincie Noord-Holland is de 
gehele ANWB-fi etsbewegwijzering 
in bijna alle woonkernen van Velsen 
aangepast. Bij de aanlegsteiger van de 
Fast Flying Ferry en bij de bushalte 
aan de Parkweg zijn overdekte fi etsen-

stallingen geplaatst, met ruimte voor 
respectievelijk 136 en 16 fi etsen.
 
Ook heeft de gemeente een speciaal 
Meldpunt Fiets geopend. Dit meld-
punt is ingesteld om een nog beter 
beeld te krijgen van locaties die fi et-
sers als onveilig ervaren en om de ef-
fectiviteit van het fi etsbeleid te kun-
nen meten. Via het Klant Contact 
Centrum of via de fi etspagina op de 
website kunt u uw meldingen doorge-
ven.

Velsen fi etst!
Oefening baart kunst
Eind april hebben ruim 800 ba-
sisschoolleerlingen in Velsen 
praktisch verkeersexamen ge-
daan. Degenen die geoefend had-
den, deden het gemiddeld het 
beste. Door de verkeersexamens, 
verkeersprojecten en maatrege-
len bij scholen verbetert de ver-
keersveiligheid van kinderen. 

Eind april deden 831 leerlingen 
van groep 7 van alle basisscholen 
in Velsen praktisch verkeersexa-
men. Ze reden één van de twee rou-
tes van ruim zes km door de gemeen-
te. Vooraf had ongeveer tweederde 
van hen op die route geoefend, vaak 
samen met hun ouders, met name in 
IJmuiden.
Kinderen die geoefend hadden, 
maakten gemiddeld minder fouten. 
Dat werd ook duidelijk bij de roton-
des: kinderen die geen rotondes in 
hun leefomgeving hebben, wisten 
daar tijdens het examen niet goed 
raad mee. 
Veel kinderen maakten ‘kijkfouten’: 
vooral kruispunten vonden ze moei-
lijk. Sommigen konden niet alle in-
formatie verwerken en alle hande-
lingen goed doen, wat tot belangrijke 
fouten leidde. Andere kinderen ke-
ken te weinig achterom als ze linksaf 
sloegen en te weinig naar rechts bij 
het oversteken. 
Verder bleek dat kinderen vaak met 
een andere blik naar situaties kijken 
dan volwassenen. Wat voor volwas-
senen duidelijk (en logisch) is, is dat 

voor kinderen lang niet altijd; daar-
door kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan.
Oefenen helpt dus om kinderen ver-
keersvaardig te maken. Daarnaast 
profi teren zij van verkeersprojecten, 
zoals ANWB Streetwise, Veilig op 
Weg en Fiets Seef. Opvallende kle-
ding en een fi etshelm vergroten de 
veiligheid voor kinderen in het ver-
keer, evenals verkeersmaatregelen 
bij de scholen. 
Door verkeersactiviteiten doen de 
kinderen belangrijke praktijkerva-
ring op. Hoe meer ze oefenen, hoe 
meer handelingen routinematig 
worden gedaan. Dan kunnen kin-
deren meer aandacht besteden aan 
het verkeer zelf en de verkeerssitua-
tie om hen heen. Ook krijgen zij een 
beter evenwichtsgevoel door veel te 
fi etsen, waardoor zij minder slinge-
ren en minder onverwachtse bewe-
gingen maken; ook dat komt hun vei-
ligheid ten goede. 
Er deden 831 kinderen mee. Daar-
van zakten er 30, dat is 3.6 procent. 
Van de examenkandidaten wordt 4 
procent meestal met de auto naar 
school gebracht, gaat 5 procent wis-
selend met de fi ets, lopend of met de 
auto, gaat 32 procent lopend naar 
school en 59 procent meestal met de 
fi ets. De school kan kinderen die ge-
zakt zijn volgend jaar opnieuw mee 
laten doen aan het verkeersexamen, 
dat door twee vrijwilligsters en een 
medewerker van de gemeente Vel-
sen wordt georganiseerd.

Stadhuis aantal dagen dicht
In juni zijn er meerdere feestdagen, zowel religieuze als nationale. 
Het stadhuis is in deze maand een aantal dagen gesloten. Hieronder 
een overzicht.

In juni is het stadhuis dicht op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag), vrij-
dag 3 juni (verplichte vrije dag ) en maandag 13 juni (Tweede Pinksterdag)

Gemeente op Twitter
De gemeente Velsen is ook te vol-
gen via Twitter. 

Het o£  ciële twitteraccount van de 
gemeente Velsen is @gemvelsen.
Naast nieuwsberichten, activitei-
ten en mededelingen over wegwerk-
zaamheden wordt Twitter ook ge-
bruikt bij incidenten of crisissitua-
ties in Velsen.

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
kan deze vraag met ‘ja’ beant-
woorden. Want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Als u vindt dat die 
een lintje verdienen, kunt u ze 
voordragen. Dat kan tot 1 sep-
tember 2011. 

Wie zich jarenlang op bijzonde-
re wijze inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen. Denk aan 
vrijwilligers die actief zijn in bij-
voorbeeld het jeugdwerk, voor de 
kerk, op sportgebied, in de gezond-
heidszorg of op een ander terrein. 
Denk ook aan mensen die voor hun 
werk lang iets bijzonders doen, waar 
de samenleving in zijn geheel ook 
wat aan heeft. Persoonlijke inzet, vi-
sie en kwaliteiten zijn altijd belang-
rijk. 

Iedereen kan iemand anders voor-
stellen voor een lintje. Het is ver-
standig om eerst contact op te ne-
men met het gemeentehuis in de 
woonplaats van de kandidaat. De 
ambtenaar die daar de lintjes behan-
delt, kan beoordelen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook wordt u precies uitgelegd 

hoe u te werk moet gaan. De contact-
gegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie ie-
mand wil voordragen voor de lintjes-
regen van volgend jaar (2012) moet 
het verzoek insturen vóór 1 septem-
ber a.s.

Meer informatie is te krijgen bij de 
Afdeling Communicatie / Kabinets-
zaken via telefoonnummer 0255-
567200. U kunt gratis de folder ‘Ere 
wie ere toekomt’ opvragen. Hier-
in staat alles wat u moet weten over 
de aanvraag van een Koninklijke On-
derscheiding.
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Adres

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

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

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 567 200. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

ReinUnie

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

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

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

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot 
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl
 
Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 

Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 

toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

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

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
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-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 
Velsen-Zuid

Extra raadsplein 30 mei 2011

Maandag 30 mei 2011 vergadert de gemeenteraad in 
en een raadsbrede sessie in het Raadsplein. 
De vergadering begint om 20.30 uur.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Het enige agendapunt voor deze Carrousel is:

Jaarstukken en menukaarten Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK)

Inspreken tijdens de carrousel:

Over het agendapunt kan worden ingesproken. 
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk maandag 
30 mei, 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, 
tel. (0255) 567 502 of via email:  griffi  er@velsen.nl 

Over het onderwerp dat op de agenda staat, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Extra raadsplein 9 juni 2011

Donderdag 9 juni 2011 vergadert de gemeenteraad in 
het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt  Onderwerp
1    Opening

Besluitvorming
2    Jaarstukken en menukaarten 

Veiligheidsregio Kennemerland
Sluiting

Over het onderwerp dat op de agenda staat, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
deze tijdig is ingeleverd - dat kan via de mail naar 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

U kunt de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

De raadsvergadering wordt door Seaport TV live uit-
gezonden en is ook terug te zien via de website van 
Seaport: www.seaportrtv.nl

Verkeersmaatregel

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

Zandaak 38, te Velserbroek, t.b.v. Lemsteraak 4

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 

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

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

Ontwerpbestemmingsplan
 “De Leck en De Bergen” 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de 
gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestem-
mingsplan vast te stellen voor het gebied dat globaal 
de agrarische gronden bevat aan de zuidoostkant van 
Santpoort-Zuid, het Burgemeester Rijkenspark en 
“Het Terras” in Santpoort-Noord.

Plangebied

Het plangebied wordt grofweg als volgt begrensd: 
in het oosten door de oprit naar de N208 richting 
Haarlem en de N208 zelf. In het zuiden wordt het 
plangebied begrensd door de gemeentegrens met 
Bloemendaal. In het westen wordt het plangebied 
begrensd door de spoorbaan en vervolgens grofweg 
door de volgende straten: Van den Bergh van Eysinga-
plantsoen, Wüstelaan, Olga von Götschlaan, Wijnoldy 
Daniëlslaan, Santpoortse Dreef, Dinkgrevelaan, Velser-
hooftlaan, de Johan van Beemlaan en de Hoofdstraat.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in een grotendeels 
consoliderend plan, waarin de bestaande functies en 
bouwmogelijkheden worden vastgelegd. Er zijn twee 
ontwikkelingen opgenomen: de nieuwbouw van Het 
Terras aan de Dinkgrevelaan en de boerderijverplaat-
sing aan de Bloemendaalsestraatweg met woning-
bouw op de vrijgekomen locatie.

Procedure

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene 
wet bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmings-
plan De Leck en De Bergen (idn: NL.IMRO.0453.
BP1600LECKBERGEN1-O001), voor een ieder met 
ingang van 27 mei 2011 gedurende zes weken ter 
inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen 
tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken 
en rapportages ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekking 
hebbende onderzoeken/rapportages is in te zien bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar 
van het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien u 
dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan 

de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden, onder vermelding van “zienswijze bestem-
mingsplan De Leck en De Bergen”. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer 
H. Kloosterman, telefoon (255) 567 200.

Bekendmaking Wet geluidhinder

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namen 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond 
het volgende bekend.

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluid-
hinder voor bestemmingsplan De Leck en De Bergen 
te Velsen is genomen.

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het ontwerpbestemmingsplan De Leck 
en De Bergen, een verzoek om vaststelling van hogere 
waarden in het kader van de Wet geluidhinder in-
gediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op railverkeerslawaai.

De bevoegdheid van het college tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Het dagelijkse bestuur heeft de uitoefening van deze 
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de 
Milieudienst IJmond. 

De directeur van de Milieudienst IJmond is van plan 
een Besluit hogere waarden Wet geluidhinder te 
nemen ten behoeve van bestemmingsplan De Leck 
en De Bergen te Velsen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden ligt met ingang van 27 mei 2011 gedurende 
zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan, 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbesluit 
samen met het ontwerpbestemmingsplan in te zien 
bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke openingstijden en bij 
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk 
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schrif-
telijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen 
bij de directeur van de Milieudienst IJmond. Schrif-
telijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden 
bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder De Leck en De
Bergen te Velsen”. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u telefonisch een afspraak maken met de 
Milieudienst IJmond, telefoon (0251) 263 863.

Publicatie beslissingen ingevolge 
artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat hierna genoemde 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan 
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. 
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Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Azzalioui,S.E.  geb.12-11-1980
Beker,M.H.J. geb.09-07-1967
Boer de,D. geb.21-04-1961
Buis,L.J. geb.07-12-1970
Farhat,M. geb.13-09-1983
Fontijn,D.R.L.P. geb.06-04-1990
Gilevs,V. geb.20-04-1988
Hirs,P. geb.27-09-1976
Iliev,D. geb.16-06-1977
Kabel,A.C.J. geb.23-10-1970
Monsjou van,H.R. geb.16-11-1954
Nani Kassa Terefe Wako geb.06-03-1984
Olsen,J.K. geb.09-01-1986
Olsnes,E. geb.30-09-1981
Selbü,C, geb.10-07-1979
Vidueira Garcia,L.A. geb.26-11-1965
Vrede,C.D. geb.05-06-1978

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

Bezwaren

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

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16 mei 
tot en met 20 mei 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000346   Geelvinckstraat 104, Velsen-Noord
 het plaatsen van een scooterqube 
(16/05/2011)

w11.000345   Platanenstraat 8, IJmuiden
 het plaatsen van een dakopbouw 
(16/05/2011)

w11.000344   Tarweland 17, Velserbroek
 het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker (16/05/2011)

w11.000348   Velserduinweg 300, IJmuiden
 het kappen van een conifeer 
(17/05/2011)

w11.000347   Wijkeroogpark, Velsen-Noord
 het oprichten van een vishevel 
(17/05/2011)

w11.000350   Westbroekerweg 51, Velserbroek
 uitbreiden woning tbv praktijk aan 
huis (18/05/2011)

w11.000349   Hoofdstraat 270, Santpoort-Noord
 het kappen van een kastanjeboom 
(18/05/2011)

w11.000351   Duinvlietstraat 8, Velsen-Noord
 het plaatsen van een dakkapel 
(19/05/2011)

w11.000352   Sluiseiland ong. IJmuiden
 het oprichten van afmeerpalen en 
een loopbrug (20/05/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvragen dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

w11.000249   Reyndersweg 3, Velsen-Noord
 het plaatsen van een terrasscherm 
(31/03/2011)

w11.000243   Helmkruid 7, Velserbroek
 het plaatsen van een dakkapel 
(30/03/2011)

w11.000244   Helmkruid 5, Velserbroek
 het plaatsen van een dakkapel 
(30/03/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op  www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoor-
beeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan 
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

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

w11.000144   Rembrandtlaan 1, IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(23/05/2011)

w11.000150   Bloemendaalsestraatweg 118, 
Santpoort Zuid
het vervangen van een raamkozijn 
en het plaatsen van een schuur 
(20/05/2011)

w11.000217   Ladderbeekstraat 72, Velsen-Noord
het plaatsen van een dakopbouw 
(20/05/2011)

w11.000237   Van Wassenaerstraat 33, IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(18/05/2011)

w11.000240   IJmuiderstraatweg 22, IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(20/05/2011)

w11.000241   Corantijnstraat 3, Santpoort-Noord
het verwijderen van asbesthoudend 
zeil (23/05/2011)

w11.000242   Lizenstrate 19, Velsen-Zuid
het plaatsen van een dakkapel 
(20/05/2011)

w11.000245   Roos en Beeklaan 19, 
8000 Santpoort-Noord
het vergroten van 2 garageboxen 
(23/05/2011)

w11.000247   Engelmundusstraat 29, IJmuiden
het vernieuwen van een garage 
(20/05/2011)

w11.000251   Rijksweg 259, Velserbroek
het kappen van een 4 stammige 
bomen (24/052011)

w11.000274   Westerhoevelaan 35, 
Santpoort-Noord
het vergroten van een dakterras 
(24/05/2011)

w11.000313   Minister Lelylaan 2, Velsen-Zuid
het kappen van een boom 
(24/05/2011)

w11.000349   Hoofdstraat 270, Santpoort-Noord
het kappen van een kastanjeboom 
(24/05/2011)




