
De Opstapgroep

Feestelijke diplomauitreiking Opstap
Regio - Op zaterdag 7 juni ontvan-
gen 36 moeders met hun kinderen 
het Opstapdiploma uit handen van 
de wethouders van de gemeen-
ten Velsen en Beverwijk. Zeventien 
vrouwen en hun kinderen komen uit 
Velsen.
Dit keer is het de beurt aan mevr. A. 
Baerveldt, wethouder van onder an-
dere jeugdbeleid en onderwijsach-
terstandenbeleid in Velsen om een 
toespraak te houden. Opstapmoe-
ders zullen vertellen wat het project 
voor hen en hun kinderen heeft be-
tekend. Namens de gemeente Vel-
sen zal de wethouder ook de diplo-
ma’s uitreiken. 
De organisatie van de diverse Op-
stapprojecten in de IJmond is in 
handen van Stichting Welzijn Velsen 
en Stichting Welzijn Beverwijk. He-

laas heeft de gemeente Beverwijk 
besloten Opstap niet langer te sub-
sidiëren. 
Opstap richt zich vooral op de cog-
nitieve ontwikkeling van kinderen 
van vier tot zes jaar. In het project 
wordt er vanuit gegaan dat kinde-
ren een basis kennis- en begrips-
niveau nodig hebben om een suc-
cesvolle start te kunnen maken in 
groep 3 van de basisschool. Taal-
ontwikkeling, het ontwikkelen van 
onderscheidingsvermogen en het 
leren van vaardigheden om proble-
men op te lossen vormen belangrij-
ke elementen in het project. Bij de 
activiteiten zijn de moeders uitdruk-
kelijk betrokken. Door Opstap raken 
zij geïnteresseerd om cursussen te 
gaan volgen of op een andere ma-
nier kennis op te doen. Dit heeft een 

gunstig effect op de steun die zij 
aan hun kinderen geven. De moe-
ders komen eens per 14 dagen bij 
elkaar en bespreken allerlei thema’s 
en krijgen voorlichting op het ge-
bied van onderwijs, gezondheid en 
voorzieningen in Velsen. Ook krijgen 
zij thuis begeleiding van zogenoem-
de buurtmoeders. 
De diploma-uitreiking vindt plaats 
op zaterdag 7 juni van 15.00 tot 
17.30 uur in wijkcentrum Prinsen-
hof in Beverwijk. Na de diploma-uit-
reiking is er een muzikaal optreden 
van de Opstap kinderen. 
Ook  zijn er allerlei creatieve activi-
teiten waar kinderen aan deel kun-
nen nemen. Het belooft net als voor-
gaande jaren weer een fantastisch 
feest te worden.
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NIEUW IN IJMUIDEN

Mode voor het hele gezin.

geopend
vanaf
woensdag
28 mei

Lange Nieuwstraat 741

De draagvleugelboot naast de pont

Open dag Fast Flying Ferries
Velsen-Zuid - Op zaterdag 24 mei 
werd door Connexxion Water een 
open dag georganiseerd voor Fast 
Flying Ferries. Een mooie kans voor 
diegenen die nog niet zo vertrouwd 
zijn met deze snelle draagvleugel-
boot om nader kennis te maken.
Vanaf 11.00 uur was het mogelijk 
om een kijkje te nemen op de boot 
die naast de pont lag afgemeerd en 
waarbij de kapitein desgewenst van 
stuurhuis tot motorcompartiment 
uitleg gaf over de werking en de vei-
ligheid van de draagvleugelboot.
Ook aan de wal was een informatie-
stand ingericht, samen met het Ma-
ritiem College Velsen. Deze verzorgt 
de opleiding voor het personeel van 
de draagvleugelboot.

Het mooie weer trok heel wat be-
langstellenden naar zowel de 
draagvleugelboot als de informatie-
stand. De mogelijkheid om een gra-
tis tochtje te maken zal ongetwijfeld 
positief aan de bezoekersaantallen 
hebben meegewerkt.  
Vanaf april dit jaar is de vaarfre-
quentie van de boten aanzienlijk 
uitgebreid. Vóór april was de laatste 
afvaart vanuit Velsen Zuid om 19.00 
uur. Nu vertrekt de laatste boot op 
donderdag, vrijdag en zaterdag uit 
Velsen Zuid om 23.30 uur en gaat 
de laatste boot vanuit Amsterdam 
terug om 24.00 uur middernacht. 
Bovendien wordt nu de gehele dag 
gevaren in een half uur dienst, uit-
gezonderd zon- en feestdagen.

Paul Kieftenbeld (voorgrond) en Frank Snoeks (midden) in de jurywagen

Zouaven wint VanDelden-
Straatvoetbaltoernooi

Reeds om 09.30 uur klonk het fluit-
signaal voor de aftrap van de eerste 
wedstrijd van 2 x 10 minuten tussen 
Stormvogels Telstar en SVIJ.
Afgezien van deze activiteit was er 
parallel aan het straatvoetbal nog 
een ander toernooi georganiseerd 
waar de deelnemende ploegen aan 
deel konden nemen, namelijk “bal-
letje hooghouden en doelschieten”. 
Voor elk van deze onderdelen was 
ook een prijs beschikbaar voor de 
winnaar.
 
Het straatvoetbaltoernooi is in 1982 
in het leven geroepen door Henk 
Van Delden, jarenlang eigenaar van 
de gelijknamige herenmodezaak 
op het Plein 1945. Nadat de mode-
zaak een aantal jaren geleden werd 
overgenomen door Pieter Geraedts, 
heeft Pieter het straatvoetbaltoer-
nooi onder de naam VanDeldenMo-
de gecontinueerd. Aan een evene-
ment dat na zoveel jaar nog steeds 
zeer succesvol is, moet je niet gaan
sleutelen, aldus Pieter Geraedts die 
samen met ondermeer Paul Kief-
tenbeld tekent voor de organisatie. 
Nieuwkomer Zouaven uit Groote-
broek werd winnaar van dit sportie-
ve toernooi.

Zouaven uit Grootebroek is winnaar van het straatvoetbaltoernooi

Goud voor de Orkanen

Volleybalkampioenen 
bij Smashing Mini’s
Velsen - Vorige week was het laat-
ste toernooi in de regio van de vol-
leybaljeugd tot 12 jaar. Deze groep 
speelt in verschillende niveaus het 
mini-circulatievolleybal. Elk niveau 
is opbouwend in niveau en tech-
niek. Zo is de jongste groep (niveau 
2) meer bezig met het vangen en 
gooien. Het hoogste niveau 6 is al 
echt volleybal. 
Het laatste toernooi is traditiege-
trouw in Aalsmeer en het bijzonde-
re is dat er dan echte medailles te 
winnen zijn. Bijna 70 teams die af-
komstig zijn van de regio rondom 
Schiphol doen mee aan dit toer-
nooi. Smashing Velsen doet mee 
met maar liefst negen teams en is 
een van de grotere clubs. Alle teams 
hebben bij Smashing Velsen namen 
die te maken hebben met het strand 
of de duinen.
Een team dat zich in de kijker speel-
de was het team de Orkanen onder 
leiding van coach Dick die in niveau 
3 de finale won. En dus mochten 
Cas, Tom, Yara, Kiki, Geert en Ruben 
de gouden medailles in ontvangst 
nemen. In een spannende strijd in 
de poule hadden ze bijna elke bal 
die de tegenstander gooiden. 
Ook een gouden winnaar was het 
jonge team de Pierewaaiers in de 
Super 2 poule. Zeer constant spel 
met veel gedrevenheid van de spe-
lers Thomas, Matthew, Meryem, Ca-
tilin en coach Cora leverde de eer-
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Het is tijd voor de Rabobank.

Alle kantoren van 
Rabobank Velsen 
en Omstreken zijn 
op zaterdag 31 mei 
gesloten.

ste plaats op.
In de kleine finale niveau 2 verover-
den de Strandjutters de derde plaats 
en dat was zeker verdiend met ge-
concentreerd spel en veel tactische 
ballen. 
Als klap op de vuurpijl veroverden 
de Surfers de derde plek in niveau 
4. Hun volleybal getuigt van lef, lol 

en doorzettingsvermogen. 
Bij elkaar een super resultaat met 
twee eerste gouden plekken van 
de zes. Natuurlijk is er altijd plek 
voor nieuwe volleybaltalenten bij 
de enige echte volleybalclub uit de 
IJmond, voor jong en oud zie www.
smashingvelsen.nl

IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
werd voor de 27ste keer het Van-
DeldenMode straatvoetbaltoernooi 
gehouden op het Plein 1945.
Op een zonovergoten plein, omge-
toverd tot een ware voetbalarena 
kompleet met tribunes en een grote 
tent voor de wedstrijdjury en com-

mentator Frank Snoeks, was het 
voor deelnemers, ouders en belang-
stellenden uitstekend vertoeven.
Ook deze keer weer een achttal 
deelnemende verenigingen, te we-
ten: Stormvogels Telstar, DWS, SVIJ, 
VSV, De Zouaven, Bloemendaal, 
IJmuiden en Velsen.

Leerlingen van Icht-
hus College op wis-
kunde A-lympiade
Driehuis - Al vanaf november zijn 
Dominic Hoogendijk, Jim Seltenrijch, 
Chris Kleijne en Jordy Rolloos van 
het Ichthus College in Driehuis druk 
bezig met een grote wiskundewed-
strijd, de wiskunde A-lympiade. Aan 
deze wedstrijd doen scholen van 
over de hele wereld mee. Met de op 
school gemaakte opdracht werden 
de jongens van het Ichthus College 
voor het tweede jaar uitgekozen voor 
de grote finale. De opdracht voor de-
ze finale ging over het berekenen 
van de meest optimale temperatuur 
in een kas bij warm en koud weer. 
In een weekend in Garderen hebben 
alle teams evenveel tijd gekregen om 
aan deze opdracht te werken. 
Op vrijdag 16 mei was de prijsuitrei-
king in Utrecht en de jongens van 
het Ichthus eindigden met de be-
oordeling ‘uitmuntend’ op een vier-
de plaats. Verwacht hadden zij dit 
zeker niet, aangezien de jongens in 
Garderen naast werken ook vooral 
heel veel plezier hebben gemaakt. 
(Daniëlle Mooij)



Rotonde 
Velserbroeksedreef open
Op vrijdag 23 mei 2008 om 15.30 uur werd de Velserbroeksedreef weer opengesteld voor verkeer 
en reed de eerste auto over het verse asfalt, richting de nieuw aangelegde rotonde voor het 
winkelcentrum Velserbroek. 

Er is in een periode van acht weken hard gewerkt 
om de toegangsweg tot de jongste wijk van Velsen 
veiliger en overzichtelijker te maken. Het was wel 
even wennen voor de bewoners van Velserbroek om 
de wijk via de omleidingsroute te verlaten of binnen 
te gaan, maar het liep allemaal soepeltjes. Gelukkig 
heeft dit niet geleid tot veel opstoppingen en zijn er 
ook geen ongelukken gebeurd. 

Niet alleen is met de aanleg van de rotonde de route 
voor het snelverkeer veranderd, ook het fietspad 
richting het winkelcentrum is een stukje omgelegd.
De groenstroken waarvan de beplanting is 
verwijderd, is tijdelijk ingezaaid met gras. Dit is 
gedaan om het onkruid tegen te gaan. Over een 
aantal maanden, wanneer het plantseizoen begint, 
wordt hier lage beplanting aangebracht.
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Wethouder AnneMieke Korf heeft afgelopen 
zaterdag het historisch informatiepunt TOEN 
geopend. Het informatiepunt is een initiatief 
van de bibliotheek Velsen en het Noord 
Hollands Archief en is gevestigd in de Centrale 
Bibliotheek Velsen. Op allerlei manieren 
kan men hier informatie vinden over de 
geschiedenis van Velsen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen vrijdag een werkbezoek gebracht aan 
het loodswezen regio Amsterdam-IJmond. Het bezoek werd afgesloten met een vaartocht met de 
loodstender. Op de achtergrond het passagiersschip De Mona Lisa, die voor de eerste keer in haar 
bestaan was afgemeerd in de IJmondhaven.

Werkzaamheden 
diverse bushalten
In de periode van 26 mei  tot 18 juli 2008 wordt een 
aantal bushalten onder handen genomen. 
Aanleiding is het regeringsbeleid dat is gericht op 
het verbeteren van de toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer. Zo kunnen mensen met een 
beperking beter participeren in de samenleving 
en mensen met kinderwagens makkelijker gebruik 
maken van de bus. De eerste stap is in 2006 
gezet met de aanschaf van bussen met een 
lagere instap en zonder hoogteverschillen in de 
bus. De volgende stap is het zodanig aanpassen 
van de bushalten, dat gelijkvloers kan worden 
in- en uitgestapt. Het busperron wordt met speciale 
perronbanden opgehoogd naar 18 centimeter, er 
wordt een zwart-wit blokmakering aangebracht en 
blindegeleidetegels. 
In samenwerking met de provincie Noord-Holland 
is er voor gekozen om de hieronder genoemde 
bushalten één voor één aan te passen. Per halte zal 
dit enkele dagen in beslag nemen:

- IJmuiden, halte Kennemerlaan (noordzijde en 
zuidzijde) 

- IJmuiden, halte Napierstraat (noordzijde en 
zuidzijde) 

- IJmuiden, halte sporthal (noordzijde en zuidzijde) 
Er worden nieuwe halten aangelegd op de 
Planetenweg ter hoogte van de sporthal. De huidige 
bushalten worden gewijzigd in parkeervakken. 
- IJmuiden, halte Oranjestraat (oostzijde en 

westzijde)
- IJmuiden, halte Kerkstraat (oostzijde en 

westzijde) 
- IJmuiden, halte De Noostraat (noordzijde) 
- Velsen-Zuid, halte Pontplein (noordzijde en 

zuidzijde) 
De bushalte aan de zuidzijde van het Pontplein 
wordt naar het westen, richting het spoorviaduct, 
verplaatst.
- Velsen-Zuid, halte stationsweg (zuidzijde)
 Velsen-Zuid, halte Rijksweg (oostzijde) 

1 juni 

Ingekorte buslijn 81
Zondag 1 juni 2008 gaat de eerste letterenloop 
van start in Haarlem en Bloemendaal. De 
letterenloop beslaat een weekend met activiteiten 
met als hoofdactiviteit een hardloopwedstrijd door 
Haarlem en Bloemendaal met diverse bekende 
schrijvende hardlopers dan wel hardlopende 
schrijvers aan de start. De opbrengst van het 
weekend komt ten goede aan het goede doel: 
Run4schools.

Het parcours van de letterenloop kruist de 
Connexxion-buslijn 81 door Bloemendaal, 
santpoort-Zuid en santpoort-Noord. 
Na overleg met Connexxion is besloten om deze 
buslijn op zondag 1 juni 2008 tussen 11.45 uur en 
13.30 uur in te korten. 
tussen deze tijdstippen zal buslijn 81 niet door 
Bloemendaal, santpoort-Zuid en santpoort-Noord 
rijden.

750 Euro voor Nederlandse 
Brandwonden Stichting!
Afgelopen vrijdag heeft brandweer Velsen  
E 750 ,- gedoneerd aan de Nederlandse 
Brandwonden stichting. Het geld is afkomstig van 
een inzameling die gehouden is ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van de beroepsbrandweer. 
Aan de bezoekers van de receptie en het feest 
die ter ere van het jubileum in april gegeven zijn, 
is gevraagd geen bloemen, cadeaus e.d. mee 
te nemen, maar een bijdrage te storten in de 

daarvoor speciaal geplaatste collectebussen van 
de Nederlandse Brandwonden stichting. Deze 
stichting is door de brandweer uitgekozen als doel 
van de inzameling omdat er een nadrukkelijke link 
is met de brandweer. Helaas zijn er bij incidenten 
soms slachtoffers te betreuren en het leed van de 
brandwondenslachtoffers onder hen wordt door de 
inzet van de Nederlandse Brandwonden stichting tot 
een minimum beperkt.

In Velsen nu ook 
locaties voor campers
Het college heeft op 27 mei twee locaties 
aangewezen buiten de als zodanig bestemde 
kampeerterreinen waar campers voor maximaal 
drie nachten kunnen verblijven. Het betreft een 
gedeelte van het parkeerterrein ten noorden 
van de Heerenduinweg nabij de IJmuiderslag 
in IJmuiden en een gedeelte van de zuidelijke 
parkeerstrook van het parkeerterrein ten zuiden 
van de Reyndersweg in Velsen- Noord. Met 
het aanwijzen van deze locaties bij wijze van 
proef wil het college het verblijfsaanbod in de 
gemeente verbreden en het toerisme bevorderen. 

De bevordering van toerisme in Velsen is 
één van de speerpunten uit de economische 
agenda die is vastgesteld door het college en 
de raad. De gemeente heeft een veelzijdig 
aanbod voor dagtoeristen. Op het gebied van 
verblijfsaccommodaties is het aanbod momenteel 
echter nog behoorlijk eenzijdig. Er zijn vooral hotels 
in de middenklasse en het hogere segment en 
weinig vakantiehuisjes/ chalets. Door het aanbod 
aan verblijfsaccommodaties te verruimen en 
differentiëren kunnen er meer toeristen overnachten 
in de gemeente. Het is dan voor meer doelgroepen 
mogelijk om voor hun verblijf voor Velsen te kiezen. 
Door camperlocaties te realiseren in Velsen bieden 
we ook mogelijkheden voor de camperbezitters die 

niet op een reguliere camping willen staan (ongeveer 
een derde). Om in Velsen ervaring op te kunnen 
doen, worden deze locaties als proef aangwezen. 
De werking van de camperlocaties wordt in 2009 
geevalueerd. Vervolgens wordt in 2009 een integraal 
kampeerbeleid opgesteld waar de evaluatie van de 
pilot in meegenomen wordt. 

Waarom deze locaties?
Op de locatie bij IJmuiderslag zijn ruim voldoende 
parkeerplaatsen, ook is er in de nabije omgeving 
geen regulier aanbod aanwezig. Hier zijn de 
camperplaatsen alleen in de zomermaanden mogelijk 
omdat het parkeerterrein in de wintermaanden 
gebruikt wordt als opslag voor de strandhuisjes. 
De gemeente is zelf eigenaar van het terrein. 
Voor de locaties dient het reguliere parkeertarief 
betaald te worden. Op het parkeerterrein bij strand 
Noordpier blijkt de behoefte aan camperplaatsen 
groot. Enerzijds doordat er geen regulier aanbod is 
en anderzijds doordat veel wind en watersporters 
van ver komen en een paar dagen willen blijven. De 
parkeerdruk is op zomerse dagen wel hoog. toch 
worden hier ook geen problemen verwacht omdat er 
nu in de praktijk ook al campers geplaatst worden. 
Door hier een locatie aan te wijzen kan het meer 
gereguleerd worden. Op het parkeerterrein geldt 
geen parkeertarief. 

Op de foto de 
overhandiging van de 
cheque van 750 euro door 
brandweercommandant 
Frank van Herpen 
aan Angele Bolten 
van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting.
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Feestelijke opening 
Duinpark in Zeewijk

Buiten het raadsplein @ velsen: 

Velsenaren inspireren 
raadsleden!De aanleg van het Duinpark in Zeewijk is bijna 

klaar en het asfalt van de Kruisberglaan is 
vernieuwd. Tijd dus om het nieuwe Duinpark in 
Zeewijk officieel te openen. De opening vindt 
plaats op woensdagmiddag 4 juni. De gemeente 
Velsen nodigt omwonenden van harte uit om bij 
dit evenement aanwezig te zijn. 

voor kinderen zijn er veel leuke dingen te beleven. 
Zij kunnen zich zelfs even circusartiest voelen. ook 
zijn er verschillende optredens. De officiële opening 
wordt om 16.00 uur verricht door de wethouder van 
openbare werken Arjen verkaik samen met Philip ten 
napel, bewoner van Zeewijk, die vanaf de start van 
het ontwerp betrokken is bij de totstandkoming van 
het Duinpark.

Het programma is als volgt:
13.45 uur start kinderactiviteiten:
 speelbus van de Dwarsligger en 
 workshop kindercircus De Acrobaat
14.45-15.45 u. Optredens in het Amfitheater:
 selectie uit de eindejaarsmusical van 
 de basisscholen De Klipper en 
 De Zandloper
 optreden van de turkse 
 volksdansgroep lale
16.00 uur Officiële openingshandeling begeleid 
 door de Jeugdshowband van de 
 IJmuider Harmonie
16.30 uur Glaasje en hapje met muziek van 
 Dick’s five
17.30 uur einde

De gemeenteraad staat aan het begin van 
het proces om de kunst- en cultuurnota uit 
2002 te actualiseren. In de afgelopen periode 
stond cultuur in het teken van verlevendiging 
van ons bestaan. Voor de komende periode 
stelt het college voor om het thema “Velsen 
inspireert” nader uit te werken in drie 
hoofdthema’s: educatie, participatie en 
historie.

tevens begint hier het proces van de raad om 
zich door de inwoners te laten inspireren! De 
raad wil graag met inwoners van de gemeente 
Velsen spreken over ideeën rondom kunst en 
cultuur.  op 10 juni wordt de concept kadernota 
besproken in het college en op 12 juni start het 
formele inspraaktraject. naar verwachting zal de 
nota in september terugkomen in het raadsplein. 
De zomer is een mooie tijd om deze gesprekken 
te voeren en tegelijkertijd enkele culturele 
pleisterplaatsen te (her)ontdekken.

U wordt van harte uitgenodigd aan deze 
buitengewone “vergadertafel”!

Met de gemeenteraadsleden op stap naar 
Oud-Velsen en Velserbeek
om informeel, gezellig en in een inspirerende 
omgeving met elkaar in gesprek te gaan over 
onder andere: monumentenzorg, archeologie, 

beeldende kunst en alles wat verder ter sprake 
komt.

Wanneer?
vrijdagmiddag, 6 juni 2008, 15.00 uur op de 
parkeerplaats van het dorp oud velsen.

We starten het gesprek met een korte 
rondwandeling door oud velsen. De weg 
wordt onder de tunnel door vervolgd naar het 
park velserbeek om daar verder te ‘bomen’ 
over cultuurbeleid. We eindigen met een kop 
thee in de theeschenkerij daar. om 17.00 uur 
beëindigen we deze buitengewone vergadertafel. 
De raadsleden hopen dan met veel inspiratie en 
goede ideeën naar huis te gaan. 

De thee is gratis! U hoeft zich niet aan te melden.

voor de zomer staan er nog twee buitengewone 
vergadertafels op het programma van de 
gemeenteraadsleden. op vrijdag 20 juni een 
wandeling rondom de ruïne van Brederode met 
een bezoek. op vrijdag 15 augustus een bezoek 
aan het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden. De 
activiteiten duren twee uur.

voor meer informatie kunt u website raadplegen 
of contact opnemen met de griffie: Trudy Veninga, 
tel. 0255 567239/567502 ; raadsplein@velsen.nl

De organisatie van de feestelijke opening is in handen van het Wijkplatform Zeewijk, stichting Welzijn velsen 
en de Gemeente velsen.

‘Criteria gebruik kade 
Grote Hout uniek’
Leefbaarheid hoog op de agenda
In oktober 2007 heeft het college besloten om het 
kadeterrein door een openbare inschrijving/tender 
voor een bepaalde tijd uit te geven. op Grote Hout 
is sprake van een bijzondere situatie omdat het 
kadeterrein dichtbij de woonkernen velsen noord en 
velsen Zuid ligt. Het is uniek door de aanwezigheid 
van een grote (zee)kade met onbebouwd 
achterterrein. een terrein van deze afmeting is in 
nederland nauwelijks meer beschikbaar. Het college 
van velsen beseft dit, maar heeft de leefbaarheid 
van (de inwoners van) velsen noord en velsen Zuid 
hoog op haar agenda staan. Zij wil bij het in gebruik 
geven van het kadeterrein de leefbaarheid dan ook 
zeker stellen en zichtbaar maken door het stellen 
van bijzondere voorwaarden. Dit maakt deze tender 
uniek. 

Tender
De inschrijvingen (= tender) voor het kadeterrein 
worden op een drietal inhoudelijke onderwerpen 
getoetst, samen goed voor 60% van het totale 
puntenresultaat. Het laatste criterium is de financiële 
waarde van de bieding. tenders zijn een veel 
gebruikt middel bij uitgiftes van haventerreinen. 
Bij haventenders is meestal het belangrijkste 
selectiecriterium de prijs van de bieding. Gebruikelijk 
vertegenwoordigt dit ongeveer 100%-75% van het 
resultaat. tot voor kort werd geen gebruik gemaakt 
van de meer zachte criteria, zoals duurzaamheid/
leefbaarheid en sociaaleconomische aspecten. 
De tender voor de eerste containerterminal op 
maasvlakte 2 was de eerste tender waarbij dit 
gebeurd is (2007). Bij maasvlakte 2 woog het 
financiële aspect voor 60% mee. Duurzaamheid 
telde voor 20% mee. Inmiddels heeft Barcelona in 
haar tender ook gebruik gemaakt van dit soort zachte 
criteria, naast de gebruikelijke financiële criteria. 

Criteria
De criteria voor het kadeterrein Grote Hout zijn de 
volgende:
a. leefbaarheid ofwel de maatregelen die bieder 

neemt om de leefbaarheid van velsen noord te 
vergroten in het bijzonder op milieutechnische 
aspecten. Dit wordt concreet gemeten aan 
bijvoorbeeld extra verlaging van emissies 
en een plan voor extra leefbaarheid voor 
bewoners (nieuwe techniek, groene buffers, 
communicatieplatform).

b. Haven & economie, gemeten aan een op elkaar 
afgestemd gebruik van het kadeterrein in de 

mond van het noordzeekanaalgebied, nieuwe 
arbeidsplaatsen en efficient gebruik van de kade. 

c. eisen aan bieder/consortium, zoals aantoonbare 
ervaring en kredietwaardigheid.

d. Financiën, dit is het resultaat van bijvoorbeeld 
de grond(huur) opbrengsten, zeehavengelden 
(ladingsgaranties) en kadegelden.

Contractvorm
De contractvorm voor het kadeterrein waarmee het 
beste wordt voldaan aan de wensen van het college 
velsen -wel invloed op het gebruik, maar zo min 
mogelijk financiële en beheersmatige risico’s- is een 
DBfom concessie: Design, Built, finance, operate 
and maintain. Hierbij wordt de operatie aanbesteed 
aan een bedrijf of een consortium van bedrijven. 
Dit bedrijf gaat zelf de operatie doen, zij dragen het 
commerciële risico en investeren in de gebouwen, 
kranen, etc. 
een concessie is verdergaand dan erfpacht. In 
toegevoegde artikelen worden afspraken gemaakt 
over prestatieprikkels. Het college is van mening 
dat toekomstig beheer via het concept van 
parkmanagement moet worden gerealiseerd.

Fases
Het vinden van de juiste partij voor het gebruik van 
het kadeterrein voor de komende 20-30 jaar (het 
tenderproces) gebeurt in drie stappen: 
fase1: plan van aanpak, met als belangrijkste 
onderdeel de selectiecriteria. 
fase 2: uitwerking tender. 1 juli - 1 oktober 
(o.a.testen markt en opstellen tenderdocumenten).
fase 3: inschrijvingen (=tender) en beoordeling. 
1 oktober - 1april 2009 (evaluatierapport van de 
biedingen en advies over welke partij/partijen het 
beste voldoen aan de vastgestelde selectiecriteria. 
onderhandeling met een of twee partijen en 
contractvorming). 

De eerste fase van de voorbereiding van de tender 
is nu afgerond en verwerkt in een eindrapportage. 
In deze rapportage zijn de selectiecriteria opgesteld, 
wordt een voorstel gedaan voor de contractvorm en 
wordt inzicht gegeven in de positie van het terrein in 
de regionale en (inter)nationale economie.

Op 13 mei jl. heeft het college de rapportage 
vastgesteld en besloten de tender volgens deze 
werkwijze uit te voeren. Op donderdag 5 juni 
wordt dit besluit en de rapportage overlegd met 
de gemeenteraad in de raadscarrousel.

Weer Blauwe Vlag voor 
IJmuiden aan Zee
Evenals vorig jaar is het Velsen ook dit jaar 
gelukt de Blauwe Vlag voor Velsen binnen te 
halen. De Blauwe Vlag is de officiële erkenning 
voor stranden en jachthavens die voldoen 
aan de zeer hoge kwaliteitseisen op het 
gebied van waterkwaliteit, veiligheid, educatie 
en aanwezige voorzieningen. De uitreiking 
van de Blauwe Vlag vond plaats tijdens 
een bijeenkomst op Marina Port Zélande in 
Goedereede.

mw. Yvonne lubbers, directeur van 
Camping de Duindoorn en voorzitter van de 
ondernemersvereniging, heeft samen met dhr. 
Gerlof fünke Küpper, directeur van de jachthaven 
marina seaport, op donderdag 22 mei 2008 de 
prijs in ontvangst genomen.

Wat betekent de Blauwe Vlag voor IJmuiden 
aan Zee en de Jachthaven
• Dat het zwemwater aan de gestelde eisen 

voldoet
• Dat het strand wordt schoongehouden
• Dat op het strand voldoende toiletten en 

afvalbakken aanwezig zijn
• Dat er reddingsmaterialen en een eHBo-post 

op het strand aanwezig zijn

“samenwerken” was datgene wat zowel de 
gemeente velsen als de partners bij het wijkgericht 
werken in velserbroek op 20 mei jongsleden 
wilden benadrukken tijdens een speciaal hiervoor 
georganiseerde workshop. Deze was bedoeld 
om samen met bewoners uit velserbroek 
(inter)actief met verschillende  projecten aan de 
slag te gaan. nadat een eerste kennismaking met 
vertegenwoordigers van de diverse partners en de 
zogenaamde “projecttrekkers” werden de projecten 
bij de kop gepakt. Deze waren vooral gericht op 
het gebied van ‘schoon, heel, veilig en sociaal’. 
Het resultaat mag er zijn. vrijwel alle aanwezige 
bewoners hebben aangegeven actief een rol te  
willen spelen bij de uitvoering van de projecten. 
vooral de projecten “jongeren” en “een schone wijk” 
hadden veel belangstelling van de aanwezigen. 
Deze stonden ook niet voor niets in de top 4 van 
onderwerpen tijdens de in februari georganiseerde 
bewonersavond. 
Uiteraard kregen ook de overige projecten de  
nodige aandacht zoals een veilig en schoon 
winkelcentrum, overlast in en om woningen, spelen 
in de wijk, parkeren, overlast bromfietsers en een 
campagne hondenbezit/ hondenpoep. De start is 
gemaakt. De verwachting is dat de samenwerking 
tussen bewoners en de betrokken partners van het 

Resultaten workshop 
wijkgericht samenwerken

wijkgericht werken de komende maanden steeds 
meer vorm zal krijgen. Heeft u de workshopavond 
gemist en u wilt toch iets betekenen? Dat kan 
uiteraard altijd: U kunt hiervoor contact opnemen met 
Buurthuis de veste telefoon: 023-5388830 of mail 
naar: info@mamamia-velserbroek.nl

Workshop wijkgericht samenwerken 
in Zee- en Duinwijk
op woensdag 11 juni aanstaande organiseert het 
wijkteam Zee- en Duinwijk een workshop Wijkgericht 
samenwerken. Bewoners uit Zee-en Duinwijk 
worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers 
van  Woningbedrijf velsen, de politie Kennemerland, 
stichting Welzijn velsen, ZorgBalans, het wijkplatform 
Zee- en Duinwijk en de gemeente velsen. tijdens 
deze workshop wordt samen met bewoners uit de 
wijk op een interactieve manier gezocht naar ideeën 
en oplossingen voor zaken die eerder tijdens een 
bewonersavond aan de orde zijn gekomen. Dit zijn: 
“schoon Zee- en Duinwijk”, veilige wijk, leefbare 
wijk, jeugd in beweging, ouderen in de wijk en ‘beste 
buur’. De avond wordt gehouden in buurtcentrum 
De Dwarsligger aan de Planetenweg 338 in IJmuiden 
en start om 20.00 uur. Aanmelden kan via 
houwing@welzijnvelsen.nl of via 0255-548548.

• Dat er voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd worden ter bescherming van 
het natuurlijk milieu van zee, strand en duinen 
(Pieter vermeulen museum + PWn)

• Dat er parkeerplekken voor invaliden zijn bij 
Holiday Inn

• Dat invaliden bij Holiday Inn gebruik mogen 
maken van toilet en liften.

Dhr. G. Fünke Küpper met het certificaat 
van De Blauwe Vlag
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RAADSPLEIN

Donderdag 5 juni 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad weer 
in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur Frisse wind Velsen-Noord
 Locatie: Raadzaal
Sessie 1-2
20.00 - 21.30 uur  Ontwikkelingssamenwerking/mondiale bewustwording
 Locatie: Raadzaal
Sessie 2-1
19.00 - 19.25 uur Polderhuis als basisaccommodatie 
 Locatie: commissieruimte 1 
Sessie 2-2 
19.30 - 20.00 uur  Ouderenbeleid 
 Locatie: commissieruimte 1 
Sessie 2-3 
20.00 - 21.00 uur Tenderprocedure Grote Hout Velsen-Noord 
 Locatie: commissieruimte 1 
Sessie 3-1 
19.00 - 19.55 uur  Integraal handhavingsbeleid 
 Locatie: Commissieruimte 2 
Sessie 3-2 
20.00 - 21.00  Kadernota sportbeleid 
 Locatie: Commissieruimte 2 

Over agendapunten 1-2 (Ontwikkelingssamenwerking/mondiale bewust-
wording), 2-3 (Tenderprocedure Grote Hout Velsen-Noord), en 3-1 
(Integraal handhavingsbeleid) kan worden ingesproken. Om te kunnen 
inspreken moet u zich uiterlijk woensdag 4 juni a.s. voor 16.00 uur 
melden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een 
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan  via 
e-mail: griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd.

Raadsvergadering
Aanvang 22.00 uur
Locatie: Raadzaal

Agenda
1R Opening 
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 22 mei 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven 
4R a. jaarrekening 2007 en jaarverslag 2007 gemeente Velsen 
 b.  Opname budgetten in begroting 2008 t.l.v. bij de jaarrekening 

2007 gevormde bestemmingsreserves 
5R Kadernota Parkeerbeleid 
 Sluiting 

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

De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf worden vanaf 
19.00 uur live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda 
en een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen bij 
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

De raad heeft in zijn vergadering van 22 mei 2007 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:
- Jaarrekening 2007 en jaarverslag van de Milieudienst IJmond
- Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 

gemeente Velsen
- Intrekken Standplaatsenverordening gemeente Velsen 1994
- (Tijdelijk) onttrekken structureel groen nabij Waterdrieblad 9
- Financiële verordening art. 212
- Uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl

KUNST- EN CULTUURNOTA

De nieuwe kunst- en cultuurnota wordt in september 2008 vastgesteld 
in de gemeenteraad! De raad wil samen met inwoners van de gemeente 
Velsen enkele culturele plaatsen in Velsen bezoeken en met hen spreken 
over ideeën rondom kunst en cultuur.
Voor de zomer staan er drie culturele activiteiten op het programma van 
de gemeenteraadsleden. Op vrijdag 6 juni een wandeling door Oud Velsen 
en Velserbeek. Op vrijdag 20 juni een wandeling rondom de ruïne van 
Brederode met een bezoek. Op vrijdag 15 augustus een bezoek aan het 
Zee- en Havenmuseum in IJmuiden. De activiteiten duren twee uur en 
zijn gratis.

ONTWERPBESLUIT VERGUNNING DANCE VALLEY 
TER INZAGE

De burgemeester van Velsen maakt ingevolge artikel 3:12 van de Alge-
mene wet bestuursrecht bekend dat hij de afdeling 3.4, i.c. de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing verklaart op het voorgenomen besluit om het bedrijf PFL 
Beheer B.V. ingevolge artikel 2.2.2. van de Algemene plaatselijke verorde-
ning een vergunning te verlenen voor het houden van een dance-festival 
(Dance Valley Festival) op zaterdag 12 juli 2008 in het Recreatiegebied 
Spaarnwoude te Velsen-Zuid.

Het ontwerpbesluit en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
vrijdag 30 mei tot en met donderdag 19 juni 2008 ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Belanghebbenden kunnen binnen drie weken vanaf de eerste dag van de 
ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen 
tegen het ontwerpbesluit. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan de burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden; 
mondelinge zienswijzen kunnen, na voorafgaande afspraak via telefoon-
nummer (0255) 56 72 52 (tijdens kantooruren), worden ingediend bij 
de afdeling Algemene en Burgerzaken, bureau Uitvoering, aan het 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Het definitieve besluit zal worden gepubliceerd. Diegenen die ziens-
wijzen hebben ingediend kunnen binnen zes weken na de publicatie 
van het definitieve besluit rechtstreeks beroep instellen tegen het besluit 
bij de rechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BEDRIJVEN-
TERREINEN VELSEN-NOORD’

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor 
te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de bedrijven-
terreinen rond de woonkern Velsen-Noord. Het plangebied wordt globaal 
begrensd door het Noordzeekanaal ten zuiden van het plangebied. Het 

Corusterrein vormt globaal de begrenzing aan de westkant van het plan-
gebied. De woonkern Velsen-Noord vormt tevens de begrenzing van 
het plangebied, er is geen woonfunctie aanwezig in het plangebied. 
De gemeentegrens vormt in het noordoosten en het oosten van het 
gebied de begrenzing.

De directe aanleiding om een nieuw bestemmingsplan voor de bedrijven-
terreinen Velsen-Noord op te stellen is gelegen in de opgave dat voor 
het bedrijventerrein Grote Hout een nieuw planologisch kader dient te 
worden opgesteld dat voorziet in herstructurering en mogelijkheden tot 
uitgifte van het bedrijventerrein. Tevens heeft de gemeente Velsen zich-
zelf ten doel gesteld het aantal bestemmingsplannen terug te dringen.

Krachtens artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerpbestem-
mingsplan Bedrijventerreinen Velsen-Noord voor eenieder met ingang 
van 30 mei 2008 gedurende zes weken ter inzage. Naast het ontwerp-
bestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekkinghebbende onder-
zoeken en rapportages ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekkinghebbende stukken 
liggen ter inzage op de volgende locaties:
1. bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie 

is op maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur;

2. bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, gedurende de gebruikelijke 
openingstijden;

3. bij het wijksteunpunt de Watervliet, Doelmanstraat 34 te Velsen-
Noord, gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan eenieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar 
maken. Indien u dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen Velsen-Noord’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
een afspraak maken met mevrouw S. Noorlander, telefoonnummer 
(0255) 56 76 37.

IJmuiden, 29 mei 2008

MAATREGELEN TIJDENS HET EUROPEES 
KAMPIOENSCHAP VOETBAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEUWE REGELS VOOR VERKOOPSTANDPLAATSEN 
IN DE GEMEENTE VELSEN VAN KRACHT

In de Algemene plaatselijke verordening is het verbod opgenomen om 
zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders in de openbare 
ruimte een standplaats in te richten of deze ingenomen te houden. In 
1994 heeft de gemeenteraad om regels te stellen voor het verlenen van 
vergunningen een standplaatsenverordening vastgesteld. Daarnaast 
geldt nog een reglement standplaatsen. Deze complexe regelgeving is 
verouderd en intussen is de beleidsregel ingevoerd als het juridische 
kader om bepalingen van de APV in detail uit te werken. Op 1 april 2008 
heeft het college van Burgemeester en Wethouders daarom de ‘Beleids-
regel standplaatsen ambulante handel 2008’ vastgesteld. Deze beleids-
regel geeft onder meer aan onder welke voorwaarden vergunning voor 
een verkoopstandplaats wordt gegeven, aan welke voorwaarden door de 
vergunninghouders moet worden voldaan en hoe de handhaving plaats 
kan vinden. Verder zal niet langer worden gewerkt met wachtlijsten van 
gegadigden voor een verkoopstandplaats. In de vergadering van 22 mei 
2008 heeft de gemeenteraad besloten om standplaatsenverordening 
uit 1994 in te trekken. De beleidsregel standplaatsen zal per 1 juni 2008 
in werking treden. De complete beleidsregel is te vinden op de website 
van de gemeente: www.velsen.nl

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- het parkeerterrein bij sportcomplex Rooswijk (Rooswijkerlaan) te Velsen-

Noord gesloten te verklaren voor voertuigen die, met inbegrip van de 
lading, hoger zijn dan 2,4 meter door middel van het plaatsen van een 
(draaibaar) hoogteportaal en het bord C19 (2,4 m) zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers tekens 1990.

- de Dokweg tussen de Halkade en de Havenkade aan te wijzen als 
voorrangsweg door middel van het plaatsen van borden B01 en B06;

- in de Burgemeester Rambonnetlaan, ter hoogte van de laad- en losdeur 
van perceel Marktplein 2 (Kringloopwinkel), twee parkeerplaatsen aan 
te wijzen als laad- en losplaats door middel van het plaatsen van het 
bord E7 met onderbord ‘op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 
12.00 uur’ zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990.

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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

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

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

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

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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OPENBARE BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 139 van de 
gemeentewet bekend dat zij in hun vergadering van 20 mei 2008 ter 
uitvoering van artikel 5.1.8, lid 1 van de Algemene plaatselijke verorde-
ning gemeente Velsen 2001 hebben besloten:
I. aan het op 25 september 2001 vastgestelde aanwijzingsbesluit toe 

te voegen dat het volgende weggedeelte wordt uitgezonderd van 
alle wegen binnen de bebouwde kom, waar het in verband met het 
uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is een voertuig te par-
keren dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer 
dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter: 

 -  het parkeerterrein gelegen ten westen van de Staalhavenweg te 
Velsen-Noord;

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 10 juli 2008.

Ter inzage
Het genoemde besluit ligt ter inzage bij de receptiebalie, stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

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.

MANDAAT O.G.V. AFDELING 10.1.1 ALGEMENE 
WET BESTUURSRECHT

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 3:42 Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat zij met ingang van 1 juli 2008 mandaat 
hebben verleend aan de directeur van het Centraal Nautisch Beheer 
om ontheffing te verlenen van de verplichting om gebruik te maken van 
de diensten van vletterlieden, als omschreven in artikel 2.22 lid 3 van 
de Havenverordening Velsen.

Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenieder in een mandaatregister ter inzage 
bij de receptiebalie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.L. 
Bangert van de afdeling Algemene en Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 53.

BEKENDMAKING

De raad van de gemeente Velsen heeft in zijn vergadering van 22 mei 
2008 besloten om de Brandbeveiligingsverordening (BBV) gemeente 
Velsen te wijzigen respectievelijk uit te breiden in die zin dat:
De Brandbeveiligingsverordening gemeente Velsen wordt gewijzigd als volgt:
- er wordt een nieuw lid 2 aan artikel 2.1.1 toegevoegd inhoudende 

onder a, de mogelijkheid voor Burgemeester en Wethouders om onder 
voorwaarden vrijstelling te verlenen voor tijdelijk gebruik zoals gesteld 
in artikel 2.2.2 APV (tweede lid onder a tot en met j)

- verder inhoudende onder b, dat deze vrijstelling verleend kan worden, 
indien naar het oordeel van de vergunningverlener/brandweer geen 
bijzonder brandgevaar te duchten is en geen aanvullende eisen gesteld 
behoeven te worden met betrekking tot het vluchten en brandgevaar-
lijke activiteiten

- het huidige artikel 2 wordt omgenummerd naar artikel 3
- het huidige artikel 3 wordt omgenummerd naar artikel 4

De verordening treedt op 30 mei 2008 in werking.
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de vol-
gende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening

kapvergunning
Kerkweg 146  1 conifeer en  27 mei 2008

1 lijsterbes 
Burg. Weertsplantsoen 22 1 eik 27 mei 2008 
(boom is dood) 
Feithlaan 20 1 kastanjeboom 27 mei 2008 
Wüstelaan 39 1 blauwspar 27 mei 2008 
(boom is dood) 
Lierstraat t.o. huisnummer 15 1 lijsterbes 27 mei 2008 
(boom is direct gekapt omdat deze een gevaar vormde voor de open-
bare veiligheid)

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

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-132-2008 Kruidbergerweg 10 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 1e en 2e verdieping van een woning 
BP-133-2008 Zeeweg 325 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw en een kelder
BP-134-2008  Willemsbeekweg 62 te IJmuiden; het veranderen van een 

winkel in een woning
BP-135-2008  Willem de Zwijgerlaan 61A te Santpoort-Zuid; het ver-

anderen en vergroten van fietsenstallingen
BP-136-2008  Wijkermeerweg 5 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een aanduidingsbord
BP-137-2008  Ver Loren van Themaatlaan 15 te Velsen-Zuid; het 

oprichten van een hoofdgebouw met tribune
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-151-2008 Krommeweid 25 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (voorgevel)
BL-152-2008 Hagelingerweg 162 te Santpoort-Noord; het plaatsen 

van een groendrager op een bestaande muur
BL-153-2008 Kanaalstraat 214 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw (entree aan de zijgevel)
BL-154-2008 Waterlobelia 7 te Velserbroek; het plaatsen van een dak-

kapel (voorgevel)
BL-155-2008 Torenstraat 15 te Velsen-Zuid; het oprichten van een bij-

gebouw
BL-156-2008 Stelling 41 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-157-2008 De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het legaliseren van een 

erfafscheiding
BL-158-2008 Liniepad 50 te Velserbroek; het legaliseren van een ber-

ging
BL-159-2008 Stelling 40 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een berging
BL-160-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

entreezuil
BL-161-2008 Tjalk 2 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel 

(achtergevel) en het oprichten van een berging
BL-162-2008 Swoerkamp 16 te Velserbroek; het plaatsen van 2 dak-

kapellen (voor- en achtergevel)
BL-163-2008 Stelling 47 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-164-2008 Linie 31 te Velserbroek; het legaliseren van 2 bergingen
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-89-2008 Da Costalaan 6 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw en het oprichten van 
een berging

BL-119-2008 Hofdijklaan 29 te Driehuis; het veranderen en vergroten van 
een woning (uitbouw en verplaatsen keuken naar garage)

BP-65-2008 Kanaalstraat 19 te IJmuiden; het veranderen van een 
woning i.v.m. catering aan huis

PS-9-2008 Duin- en Kruidbergerweg 24 te Santpoort-Noord; verzoek 
vrijstelling ex art. 19 lid 3 voor het openstellen van een 
woning voor logies en ontbijt

PS-10-2008 Kennemerlaan 131 te IJmuiden; verzoek vestigen kapsalon
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 30 mei t/m 10 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART 17

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BP-336-2007 Rijksweg 243A te Velserbroek; het verplaatsen van een 

kantoorgebouwtje (tijdelijk)
PS-11-2008 Kweekensteinsweg ong. te Velsen-Zuid; verzoek in gebruik 

nemen van een tijdelijk werkterrein
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 30 mei t/m 10  juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergun-
ningen en Uitvoering van 30 mei t/m 12 juni 2008 ter inzage.
BL-90-2008 Goeman Borgesiuslaan 8 te Velsen-Zuid; het oprichten 

van een veranda en een tuinmuur
BL-104-2008 Velserdijk 16 te Velsen-Zuid; het vergroten van een berging 

en vervangen van een erfafscheiding (achterzijde)
BP-69-2008 Ruysdaelstraat 29 te IJmuiden; het veranderen en ver-

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-197-2007 Swoerkamp 2 te Velserbroek; het veranderen van een 

overkapping
BL-108-2008 Dirk Hartoghstraat 23 te IJmuiden; het veranderen van 

een woning (inpandig en achtergevel)
BL-114-2008 Van der Helststraat 3 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van een woning met een erker
BL-115-2008 Hagelingerweg 239 te Santpoort-Noord; het plaatsen 

van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-116-2008 Hollandse Aak 6 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-117-2008 Hollandse Aak 7 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-118-2008 Hollandse Aak 8 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-120-2008 Zeeweg 280 te IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel 

(zijgevel)
BL-129-2008 Louise de Colignylaan 12 te Santpoort-Zuid; het plaatsen 

van twee dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-130-2008 Wijnoldy Daniëlslaan 29 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw (achterzijde)
BL-139-2008 Kerkenmaaijerskamp 40 te Velserbroek; het plaatsen van 

een dakkapel (voorgevel)
BP-47-2008 Sparrenstraat 19 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw
BP-51-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen 

van een bedrijfsgebouw (2C-08)
BP-64-2008 Frans Naereboutstraat 45 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van de 1e verdieping van een woning
BP-73-2008 Rooswijkweg 191 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een gasflessenberging
BP-77-2008 Stationsplein ong. te IJmuiden; het oprichten van een 

ketenpark (tijdelijk)
BP-82-2008 Willebrordstraat 27 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de 2e verdieping van een woning
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg  (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

 Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-50-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het slopen van 

een kantoorgebouw (2G-08)
SL-51-2008 Buitenplaatsplein 1 te Velsen-Noord; het verwijderen 

van asbesthoudende beglazingskit (3K-04)
SL-53-2008 Raafstraat 36 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 

asbesthoudende materialen
SL-54-2008 Lekstraat 24 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 

asbesthoudende materialen
SL-55-2008 Orionweg 87 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 

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

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft op 
20 mei 2008 op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening 
Velsen onderstaand object aangewezen als gemeentelijk monument:
Driehuizerkerkweg 34 a,b,c (Finse school) te Driehuis
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na publicatie 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Andy Schoen fotografie
fotografie     webdesign     workshops

Familie-portretten 
in de vrije natuur???

Bij Andy Schoen 
fotografie niet duur!!!

www.andyschoen.com
06-48965226

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen    € 37,50

APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

onderhoud en 
reparatie van 
alle merken
Ampèrestraat 27a iJmuiden

Tel. 0255-540321  Fax. 0255-540432

garage bv

Kennemerlaan 222, 1972 EV IJmuiden
Tel. 0255-520118, Mobiel 0651-380509, Fax. 0255-526423

Alle glassoorten
o.a. glasdeuren en -wanden

Willem Rolvink   

gLAS

Voor al uw reparaties, verkoop en advies

 van beeld / geluid  en computerapparatuur.

Maerten van Heemskerckstraat 152, Heemskerk

www.peters-service.nl   0251-255552

gasservice 
kennemerland
als 
  het om service 
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Hofgeest | de Jutter
Zeeweg 189-191 - 1971 Hb iJmuiden

IJmuiden TCE Products Kennemerlaan 37
Xanadu Juweliers Marktplein 56
Primera Prince Planetenweg 62

Velserbroek Kapsalon Hair In Galle Promenade 55
Driehuis Tabakspec. Maaike Tromp Driehuizerkerkweg 75
Santpoort Dierenspeciaalzaak van Roijen Hoofdstraat 158

Gratis kabaaltJEs WOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrWaardEn:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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* Gevraagd:
Oppas voor baby en school-
kind. 1 Dag in de week in 
Santport-Z. Goede verdien-
sten. Tel: 023-5492464
* Gevraagd:
Gratis bij u opgehaald: tv, vi-
deo, versterker, dvd, cd, ca-
mera, lcd. Defect geen be-
zwaar. Tel: 06-17484847
* Schoonheidssalon Het Ro-
zenbos voor een mooie zach-
te stralende huid. Graaf Flo-
rislaan 25 in Beverwijk. 
Tel: 0251-214490
Te koop:
Meisjesfiets 75,-, Batavus 
Koala, wit/roze, handrem, 
tr. tr. rem, 20”, 7/10 jaar. Pri-
ma staat. Tel: 0255-518412
Te koop:
Kinderwagen voor 2 kinde-
ren, leuk met beren, kl. blauw/
geel. 65,-. Tel: 0251-228146
Te koop:
Bench middelgroot 15,-, 4 
kaarten slagharen van 72,- 
voor  30,-. Tel: 0255-515743
Te koop:
Caravanspiegels, passen 
op elke auto, 25,- per 2. 2-
pits kookplaatje, elekstrisch 
25,-. Tel: 0255-518425
Te koop:
Computertafel beukenkleur 7,-
, kunstatof hondenmand, 60 
cm, 3,50. Tel: 0251-240513
Te koop:
Gereedschap, zit alles in 
doos, nw. Goed voor vader-
dag 7,-. Tel: 0255-500490

Gevraagd:
Autobahnvignet voor Zwit-
serland. Tel: 023-5377293
Te koop:
Maxi cosi z.g.a.n. groen 
met geruite bekleding 
10,-, beeldscherm pc 10,-
. Tel: 0255-535956

Verloren:
Wie heeft mijn trainings-
jasje van VSV gevonden? 
Op 22-5 op pleintje m. Wie-
bautstr. Velserbroek. 
Tel: 023-5393767
Te koop:
Gezondheidsdeken set onder-
deken 140 x 200 cm 2  hoofd-
kussens, bovendeken, 200 x 
200 echt wol van Well Fair, was 
1898,- nu voor 200,-.  als nw. 
Tel: 023-5380750
Gevonden:
Herenfiets, Union op 30 april. 
Staat nu op de Rijksstraat-
weg. Geopend van 10. tot 12 en 
van 14 tot 16 uur. Ma. t/m vr. 



Wat is
er te 
doen

tot 16.00 uur.
Knight Rider meeting op de Waar-
derweg 31 in de Waarderpolder in 
Haarlem. Aanvang 11.00 uur.
Fandag X6, Eksterlaan 1 in Haar-
lem. Van 12.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 10,-, ondr de 12 jaar 7,50.
Sieradenbeurs in de Beyneshal in 
Haarlem. Van 12.00 tot 17.30 uur. 
Toegang 5,-, met kortingsbon of 65+ 
3,50, kinderen tot 12 jaar onder be-
geleiding gratis.
Kinderkermis met oud Hollandse 
spellen in speeltuin De Speelhoek, 
Orionweg 700 in IJmuiden.
Filmschuur Haarlem: 14.00: lars 
and the real girl. 14.15: Funny 
Games U.S. 16.15: I’m Not There. 
16.30: Funny Games U.S. 18.45: The 
Banishment. 19.00: Lars and the real 
girl. 21.15: I’m Not There. 21.45: Fun-
ny Games U.S. 
Lezing over het werk van Ans Mar-
jus over haar werk in de KunstKerk 
Bakenes in Haarlem. Van 15.00 tot 
16.00 uur. Kosten 10,- inclusief kof-
fie.
Opening expositie kunstenaars 
KZOD in Raadhuis voor de Kunst in 
Velsen-Zuid. Om 16.00 uur. Exposi-
tie duurt tot en met zondag 29 juni.
Toneelschuur Haarlem: 17.00 uur: 
Soul Food & Jazz. 20.00 uur: A 
Streetcar Named Desire. 20.30 uur: 
Atreus noch Thyestes.
Oecumenische Musicalgroep Ja-
kob speelt de musical ‘Mozes’ in de 
Ichthuskerk, Snelliusstraat IJmui-
den. 19.30 uur.
Toneelgroep BeNde speelt ‘Adel 
Blank’ op Basisschool De Kring, 
Parklaan 108 in Haarlem. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten 7,50 aan de kassa 
en via toneelbende@gmail.com.
Swingsteesjun Dance Classics van 
20.00 tot 01.00 uur op station Haar-
lem, wachtkamer 2e klasse, perron 
3a. Toegang 6,50 tot 21.00 uur, daar-
na 8,-.
Stadsschouwburg Velsen: Eric 
van Sauers speelt ‘Mulpapen’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Lenette van Dongen met 
‘Bloeiend Hout’. Aanvang 20.30 uur. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Superstijl. 23.00 - 
04.00 uur. Toegang 9,- vanaf 18 jaar. 

Zondag 1 juni
 

Rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 
uur bij speeltuinvereniging DVS, 
Clovisstraat 56 Haarlem. 
Kamermuziekmarathon in de 
Janskerk in Haarlem. Van 10.30 t 
11.30: Wings Ensemble. 12.00 uur: 
Jeugdstrijkorkest Jong Divertimen-
to. 12.15 tot 13.00 uur: blazersen-
sembles De Volle blaas en I fiati. Van 
14.30 tot 16.00 uur speelt het Wings 
Ensemble het concert Italiaans vor 
strijkers. Kaarten kosten 5,-.
Sieradenbeurs in de Beyneshal in 
Haarlem. Van 11.00 tot 17.30 uur. 
Toegang 5,-, met kortingsbon of 65+ 
3,50, kinderen tot 12 jaar onder be-
geleiding gratis.
Letterenloop met als doel geld in-
zamelen voor stichting Run4Schools. 
De FamilyRun start 11.30 uur vanaf 
de Kunstijsbaan Haarlem.
Sluiterij & Wijnhuis Zeewijck or-
ganiseert een voorjaarswijn proeve-
rij in Strandpaviljoen Noordzee van 
13.00 tot 17.00 uur.
Klarinet choir van de muziekschool 
Amsterdam speelt van Mozart tot 
swing bij informatieboerderij Zorg-
vrij, Genieweg in Velsen-Zuid. Van 
13.00 tot 15.00 uur.
Open dag bij Kanovereniging 
Spaarndam van 13.00 tot 16.00 uur.
Oecumenische Musicalgroep Ja-
kob speelt de musical ‘Mozes’ in de 
Ichthuskerk, Snelliusstraat IJmui-
den. 14.00 uur.
Stertocht in Velsen-Noord. Vijf mu-
ziekkorpsen vertrekken vanaf vijf 
verschillende startplaatsen en mar-
cheren door alle straten. Rond 14.30 
uur komen zij aan op het Strating-
plantsoen. Vooraf speel Dweilor-
kest Vrionel een uurtje vrolijke mu-
ziek. Het geheel duurt van 13.30 tot 
16.30 uur.
Concert door het Conservatorium 
Amsterdam in de Stompe Toren in 
Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur.
Lezing over omgaan met een jach-
tige wereld door Carmen de Haan 
in St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 in 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 
uur. toegang 7,-.
De eerste Rumah Ngobrol (gezel-
lig met elkaar praten en spelletjes 
doen) in Zorgcentrum Schalkweide 
in Haarlem. Van 14.00 tot 17.00 uur. 
Op het programma staat een optre-
den van Juul Sussenbach, bingo, 
doorlopende filmvoorstelling van 
‘De levende Planeet enz.
Filmschuur Haarlem: 14.00: I’m 
Not There. 14.15: Funny Games U.S. 
16.30: Die Fälscher. 16.45: Lars and 
the real girl. 18.45: The Banishment. 
19.00: Lars and the real girl. 21.15: 
I’m Not There. 21.45: Funny Games 
U.S.
Stabat Mater van G.B. Pergolesi in 
de Engelmunduskerk in Driehuis. 
Aanvang 1.500 uur. Toegang 10,-.
Pianorecital met Mark van der 
Feen in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Leerlingen van De Haarlemse 
Balletschool dansen ‘Stardust’ in 
Schouwburg De Meerse, Raadhuis-
plein 3 in Hoofddorp. Om 15.00 en 
om 20.15 uur. Toegang 15,-.
Opening expositie Coby Kluit-
man in KZOD, De Waag, Spaarne 
30 Haarlem om 16.00 uur met tan-

go muziek van het jonge talentvolle 
duop Caprice.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Beide zalen: MZK Festival. Aanvang 
15.00 uur. Toegang 6,-. Café: Plants 
& Animals. 21.30 uur. Toegang gra-
tis.
Toneelgroep BeNde speelt Adel 
Blank op Basisschool De Kring, 
Parklaan 108 in Haarlem. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten 7,50 aan de kassa 
en via toneelbende@gmail.com.
Openluchttheater Caprera, Hoge 
Duin en Daalseweg Bloemendaal. 
Gabriël Rios. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang 18,-.

Maandag 2 juni

Coeliakie inloopuur van 13.30 
tot 15.30 uur. Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Lars 
and the real girl. 19.15: Marie An-
toinette MoevieZone. 21.15: I’m Not 
there. 21.45: Funny Games U.S. 
Avondvierdaagse IJmuiden van 
start.
Voorlichtingsavond zonprotec-
tie en huidkanker in het Kennemer 
Gasthuis, Boerhaavelaan 22 Haar-
lem. Van 19.30 tot 21.00 uur. Toe-
gang gratis.

Dinsdag 3 juni

Filmschuur Haarlem: 18.45: The 
Banishment. 19.00: Lars and the real 
girl. 21.15: I’m Not There. 21.45: Fun-
ny Games U.S.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar named Desire. 20.30 
uur: Wat niet mag. 
Bijeenkomst PvdA-vrouwen over 
de WMO in het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, Amsterdamstraat 71 Haar-
lem. Aanvang 20.00 uur.
Stadsorgelconcert met Jos van 
der Kooy in Grote of St. Bavokerk, 
Oude Groenmarkt in Haarlem. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag 4 juni 

Coeliakie inloopuur van 13.00 
tot 14.30 uur. Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp.
Feestelijke opening Duinpark 
Zeewijk. De officiële opening vindt 
plaats om 16.00 uur. Het programma 
start om 13.45 uur. Gemeente Vel-

Donderdag 29 mei

Multi media-avond in RC de Ruim-
te, J.P. Coenstraat 51-55 IJmuiden. 
De tentoonstelling Never us a plat 
that has been fired up the Devis As-
shol is te zien tot en met 7 juni. Zaal 
open 18.00 uur. Kosten 10,- incl. C 
meal, wijn, koffie, thee en toegang.
Filmschuur Haarlem: 18.45: The 
Banishment. 19.00: Lars and the real 
girl. 21.15: I’m Not There. 21.45: Fun-
ny Games U.S. Première.
Het Nova College en de Stadsbi-
bliotheek laten u zien hoe appara-
ten (b.v. hoe werkt de kaartjesauto-
maat op het station) werken. Aan-
vang 19.30 uur, Stadsbibliotheek, 
Gasthuisstraat 32 Haarlem. 
Archeologie voor beginners in Bi-
bliotheek Velsen. Aanvang 20.00 
uur. toegang gratis.
N.O.G. Muziektheater zoekt leden. 
Auditie voor solistisch optreden en 
stemtest voor diegenen, die niet 
weten bij welke stemsoort ze horen, 
vindt plaats in zaal 1 van de Pink-
sterkerk, Camplaan 18 Heemstede. 
Vanaf 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar Named Desire Première. 
20.30 uur: Hotel Midlife.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: H.I.T. Finale mu-
ziek. Aanvang 20.00 uur. Café: Sub-
bacultcha!. Aanvang 21.30 uur. Toe-
gang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Het 
Huiskameronweer’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Shantyfestival. Aanvang 
20.30 uur.
Eindexamenfeest in Rico’s, Ken-
nemerlaan IJmuiden. Aanvang 22.00 
uur. Toegang gratis vanaf 16 jaar (le-
gitimatie verplicht).

Vrijdag 30 mei

Filmschuur Haarlem: 16.30: Die 
Fälscher. 16.45: Lars and the real 
girl. 18.45: The Banishment. 19.00: 
Lars and the real girl. 21.15: I’m Not 
There. 21.45: Funny Games U.S.
Oecumenische Musicalgroep Ja-
kob speelt de musical ‘Mozes’ in de 
Ichthuskerk, Snelliusstraat IJmui-
den. 19.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar Named Desire. 20.30 
uur: Atreus noch Thyestes.
Swingsteesjun Feestje van 20.00 
tot 01.00 uur op station Haarlem, 
wachtkamer 2e klasse, perron 3a. 
Toegang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 
8,-.
Stadsschouwburg Velsen: Eric 
van Sauers speelt ‘Mulpapen’. Aan-
vang 20.15 uur.
‘Nikitov’ Gipsy Jazz & Yiddische 
Songs in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Lenette van Dongen met 
‘Bloeiend Hout’. Aanvang 20.30 uur. 
Afscheidsconcert Sjaak Verkade 
in Seasons, Kennemerlaan IJmui-
den. Aanvang 23.00 uur. Toegang 
gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Michel de Hey 
XXL. 23.00 - 04.00 uur. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar. Café: Kid Dakota. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 31 mei

Inzamelings-actie Voedselbank 
bij de Vomar in IJmuiden. Tussen 
08.00 en 18.00 uur zullen vrijwilli-
gers van de Voedselbank de klanten 
verzoeken om bij hun boodschap-
pen een product extra te kopen om 
aan hen af te staan.
Oude spullenmarkt in het Soli-
dariteitsgebouw aan de Eenhoorn-
straat IJmuiden. Van 09.30 tot 12.30 
uur. Hergebruikmarkt van 09.00 tot 
13.00 uur.
Open dag bij peuterspeelzaal Ienie 
Mienie, Floraronde 291 in Velser-
broek. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Hengelsportvereniging Haarlem 
organiseert de Nationale Hengeldag 
voor de jeugd van 6 tot en met 14 
jaar. Het programma start om 10.00 
uur met inschrijven. Verzamelen om 
10.00 uur op de Spaarndamseweg 
25 in Haarlem. Deelname gratis.
Kinderspeeldag bij Winkelcen-
trum Marsmanplein in Haarlem. Van 
10.00 tot 17.00 uur.
Rommelmarkt Kleverlaan aan het 
pleintje tussen de nummers 98-116. 
Vanaf 10.00 uur.
Tropical zomerfeest in de Cronjé. 
Winkels in het winkelcentrum Cron-
jéstraat zijn tot 22.00 uur geopend. 
De tropische festiviteiten beginnen 
om 17.00 uur.
Hans Klok opent op magische wij-
ze het Kerbert Dierentehuis, Hee-
renduinweg in IJmuiden. Van 11.00 

sen nodigt omwonenden van harte 
uit om bij dit evenement aanwezig 
te zijn.
Kindermiddag bij de Baptistenge-
meente IJmuiden, Eemstraat 28-30. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 
gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Die 
Fälscher. 15.00: The Banishment. 
16.45: Lars and the real girl. 18.45: 
The Banishment. 19.00: Lars and the 
real girl. 21.15: I’m Not there. 21.45: 
Funny Games U.S. 
Dichteres Rose Rodriques Pereira 
staat op het podium van Café Glo-
baal, Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122 Haarlem. Zij 
leest o.a. gedichten uit haar debuut-
bundel ‘Op het leven...!’. Inloop vanaf 
17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kennemer Eenakter-The-
aterfestival. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar named Desire. 20.30 
uur: Wat niet mag. 
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem. Café: 
Say Hi To Your Mom. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 5 juni

Inloopochtend voor vrouwen met 
borstkanker in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid (Gasthuiszaal kant 
A) van 10.00 tot 11.30 uur.
Multi media-avond in RC de 
Ruimte, J.P. Coenstraat 51-55 
IJmuiden. De tentoonstelling Never 
us a plat that has been fired up the 
Devis Asshol is te zien tot en met 
7 juni. Zaal open 18.00 uur. Kosten 
10,- incl. C meal, wijn, koffie, thee 
en toegang.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Perse-
polis. 19.15: II Y a Longtemps qui je 
t’aime première. 21.15: Peur(s) du 
noir. 21.45: Funny Games U.S.
Stichting Christenen voor Israël 
organiseert een feestelijk concert in 
de Grote of Sint Bavokerk in Haar-
lem ter gelegenheid van het 60-ja-
rig bestaan van de staat Israël. Aan-
vang 19.30 uur. Kaarten 5,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kennemer Eenakter-The-
aterfestival. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar named Desire. 20.30 
uur: Helden Zonder Glorie. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Ca-
fé: Subbacultcha! The Chap. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Feestelijke heropening bij
korenmolen De Zandhaas
Santpoort-Noord - In Santpoort-
Noord vond op zaterdag 24 mei de 
feestelijke heropening en de sleu-
teloverdracht plaats van de gere-
noveerde en vernieuwde molen-
schuur.
Na 10 jaar voorbereiding kan dit feit 
als een mijlpaal worden gezien in 
het in stand houden en exploiteren 
van korenmolen De Zandhaas.
Zowel het exterieur als het interi-
eur van de molenschuur zijn geheel 
vernieuwd waarbij het bezoekers-
centrum op de benedenverdieping 
is uitgebreid en er op de bovenver-
dieping een woning voor korenmo-
lenaar Jos Kors en zijn gezin is ge-
bouwd.
Tijdens de informele en geanimeer-
de bijeenkomst werden in het war-
me middagzonnetje woorden van 

dank gesproken door Dick van der 
Lubbe, voorzitter van de Stichting 
Korenmolen De Zandhaas en Anton 
Buurman van het Bouwkundig Ad-
viesbureau.
Van der Lubbe beloofde in zijn 
speech dat een aantal, bij de re-
novatie betrokken personen, zullen 
worden geridderd in de Orde van 
De Zandhaas, kompleet met lintje. 
Wethouder AnneMieke Korf sloot 
tenslotte af met de mededeling dat 
hiermee de overdracht, na onderte-
kening, ter plekke, door alle partijen 
van de nodige contracten, definitief 
is. Een gelukkige familie Kors kon 
nu eindelijk, na een aantal jaren in 
een stacaravan op het terrein van de 
molen te hebben gewoond, in een 
prachtig gerenoveerde woning hun 
intrek nemen.

Wethouder AnneMieke Korf tijdens haar toespraak

Feestelijke opening 
Duinpark in Zeewijk
IJmuiden - De aanleg van het 
Duinpark in Zeewijk is bijna klaar 
en het asfalt van de Kruisberglaan 
is vernieuwd. Tijd dus om het nieu-
we Duinpark in Zeewijk officieel te 
openen. De opening vindt plaats 
om woensdagmiddag 4 juni. De ge-
meente Velsen nodigt omwonenden 
van harte uit om bij dit evenement 
aanwezig te zijn. 
Voor kinderen zijn er veel leuke din-
gen te beleven. Zij kunnen zich zelfs 
even circusartiest voelen. Ook zijn 
er verschillende optredens. De of-
ficiële opening wordt om 16.00 uur 
verricht door de wethouder van 
openbare werken Arjen Verkaik sa-
men met Philip ten Napel, bewoner 
van Zeewijk, die vanaf de start van 
het ontwerp betrokken is bij de tot-

standkoming van het Duinpark.
programma: 13.45 uur: Start kinder-
activiteiten. Speelbus van de Dwars-
ligger en workshop kindercircus De 
Acrobaat. Van 14.45 tot 15.45 uur: 
optredens in het Amfitheater. Se-
lectie uit de eindejaarsmusical van 
de basisscholen De Klipper en De 
Zandloper. Optreden van de Turkse 
volksdansgroep Lale. Om 16.00 uur: 
officiële openingshandeling bege-
leid door de Jeugdshowband van 
de IJmuider Harmonie. 16.30 uur: 
glaasje en hapje met muziek van 
Dick’s Five. Om 17.30 uur: einde pro-
gramma.
De organisatie van de feestelijke 
opening is in handen van het Wijk-
platform Zeewijk, Stichting Welzijn 
Velsen en de Gemeente Velsen.

Het museum tussen de Heerenduinweg en de Ampèrestraat

Nieuwe wisselexpositie 
in Bunkermuseum
IJmuiden aan Zee - Op 1 juni is 
het museum weer geopend, voor de 
tweede keer dit jaar en het tweede 
seizoen.
Stichting Atlantikwall Wapens en 
Munitie Museum heeft weer een in-
drukwekkende wisselexpositie voor 
het publiek. De expositie bevat dit 
keer onder andere diverse vuur-
wapens die zijn gebruikt door de 
Duitse Wehrmacht ten tijde van de 
tweede wereldoorlog. 
Ook is er een originele “Tetraeder” 
(strandversperring) opgebouwd in 
de bunker. 

De Stichting Atlantikwall Wapens en 
Munitie Museum is een uniek mu-
seum langs de gehele Atlantikwall. 
Het heeft als doel de bezoekers te 
informeren over de wapens en mu-
nitiesoorten welke waren gebruikt 
langs de gehele Atlantikwall, de 
kustverdedigingslinie van Noorwe-
gen tot aan het zuiden van Frank-
rijk. 
De collectie bestaat uit drie grote 
privéverzamelingen munitiesoorten, 
wapens, materiaal, uniformen en 
papierwerk. Stichting AWMM heeft 
twee kamers tot haar beschikking 
in de munitieopslagbunker welke 

deel uitmaakte van “Flak-Batterie 
Olmen”. 
Elke maand is er een wisselexposi-
tie. Vanwege het vochtige klimaat 
en gebrek aan ruimte in de bunker 
kan helaas niet de totale collectie 
getoond worden.
Er wordt gezocht naar een andere 
locatie waar de collectie permanent 
getoond kan worden. 
De openingstijden zijn elke eerste 
zondag van de maand van mei tot 
en met oktober en van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. De bunker ligt tus-
sen de Heerenduinweg en de Am-
pèrestraat, langs het oude betonpad 
(wandelpad), aan de noordkant van 
IJmuiderslag. Er is voldoende par-
keergelegenheid aanwezig in de 
buurt van de bunker. Bij de bun-
ker mag er niet geparkeerd wor-
den. Voor een duidelijke routekaart 
wordt er geadviseerd te kijken op 
www.awmm.org. 

Entreeprijs is een euro, kinderen tot 
en met 12 jaar gratis. Bij het tonen 
van het entreebewijs is er 50 % kor-
ting bij het museum van WN2000 en 
andersom ook uiteraard. Voor meer 
informatie: awmm@quicknet.nl of 
info@ww2museum.eu

Takko Fashion opent 
46ste filiaal in IJmuiden
IJmuiden - Takko Fashion heeft 
woensdagochtend haar 46ste fili-
aal geopend in IJmuiden, aan Lan-
ge Nieuwstraat 741. Takko Fashion 
richt zich op eigentijdse modekle-
ding voor het hele gezin, met een 
zeer aantrekkelijke prijs- en kwali-
teitsverhouding.
In Europa heeft Takko Fashion in-
middels meer dan 1.200 vestigin-
gen, waaronder in Duitsland, Oos-

tenrijk, Zwitserland, Nederland, Bel-
gië en een aantal Oost-Europese 
landen. 
De feestelijke opening in IJmuiden,  
‘s morgens om negen uur, ging ge-
paard met verschillende vrolijke en 
smakelijke activiteiten. Uiteraard 
biedt Takko Fashion tijdens de ope-
ningsperiode diverse aantrekkelijke 
aanbiedingen. Kom dus gauw eens 
kijken.

Het was dinsdag even heel druk bij kapper Robert van Galjé Kappers

Is kapper een leuk beroep?
Leerlingen Beekvliet 
bezoeken Galjé Kappers
Haarlem-Noord - Op zoek naar 
beroepen hebben leerlingen van 
groep 1/2 van juf Jolanda van de 
Beekvliet dinsdag een bezoek ge-
bracht aan Galjé Kappers aan Mars-
manplein 27. 
Deze twee weken leren de kinderen 
via een thema over beroepen. Di-
verse ouders zijn al in de klas ge-
weest om te vertellen over hun ei-
gen beroep. Dinsdag kwamen ze 
op bezoek bij Robert, de vader van 

Ravi. bij Galjé Kappers. De kinderen 
mochten niet alleen rondkijken in 
de kapsalon, maar ook toezien hoe 
juf Jolanda werd geknipt. Zelf knip-
pen mochten ze ook een stukje, niet 
in de juf, maar op een kappersoe-
fenkop.
Daarna kregen alle jongens ge-
kleurde gel in hun haar en de meis-
jes een mooie vlecht. Het was dus 
een gedenkwaardig bezoekje aan 
de kapsalon.
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Anita Böhm, uw Star Travel Mobiele Reisadviseur combineert het gemak van 
internet met de service van het reisbureau

Internet en uw mobiele reisbureau
Makkelijk zomervakanties 
boeken met Star Travel
Santpoort-Noord - Anita Böhm, 
uw Star Travel Mobiele Reisadvi-
seur, reeds 20 jaar werkzaam in het 
toerisme, verzorgt al uw vakanties 
op een persoonlijke en professione-
le manier. ,,Voor veel mensen is het 
vaak moeilijk om samen met je reis-
genoot de tijd te vinden om naar een 
reisbureau te gaan. Ook het uitzoe-
ken op internet is vaak een tijdro-
vende bezigheid. Een aantal klanten 
belde mij na een avond surfen op 
internet: ‘Kan jij mij helpen, ik kom 
er niet meer uit!’ Na een mailtje of 
telefoontje spreken we de wensen 
door en zoek ik een passende reis 
uit. Afhankelijk van de klant breng 
ik de informatie langs of stuur deze 
per e-mail’’, vertelt Anita. ,,In som-
mige gevallen kom ik een avond of 
middag bij de klant thuis om alles 
door te spreken. Anderen willen lie-
ver de informatie rustig thuis door-
nemen en bellen mij dan voor vra-
gen. De klant kan mij zelfs ’s avonds 
en in het weekend bellen voor reis-
advies en boeking.’’
Door haar jarenlange ervaring in het 
toerisme heeft Anita veel vakantie-
bestemmingen persoonlijk bezocht 
en kan ze de klant uit eerste hand 
informeren. Als inkoper bij de Afri-
ka-specialist African Holidays heeft 
ze de meeste Afrikaanse landen be-
zocht en ze kent de exclusieve plek-
jes op dit continent. Vorig jaar heeft 
ze Australië, Maleisië, Marokko en 

Egypte bezocht. Nog steeds bezoekt 
ze regelmatig nieuwe bestemmin-
gen en volgt ze workshops om op 
de hoogte te blijven van de nieuw-
ste ontwikkelingen. De Star Travel 
Reisburo’s zijn aangesloten bij het 
ANVR en de SGR dus de kwaliteit 
van en de financiële uitgave aan de 
vakantie is gewaarborgd.
,,Ik werk met meer dan 40 gerenom-
meerde touroperators. Door dit rui-
me aanbod is er altijd een organi-
satie die díe reis aanbiedt waar de 
klant naar op zoek is”, vertelt Anita 
enthousiast. ,,Doordat ik on-line ver-
binding heb met de reserveringssy-
stemen kan ik ook last-minute aan-
biedingen voor de klant in de gaten 
houden. Eventuele extra informatie 
over de accommodatie of de streek 
kan ik via de Toeristiek (objectieve 
data-bank) voor de klant uitprinten 
of mailen. Kortom ik ben een volle-
dig reisbureau met persoonlijke ser-
vice dat naar de klant toekomt zon-
der extra kosten.’’
Er kan ook al worden geboekt voor 
de wintersport in de kerst- of ko-
kusvakantie.
Uw Star Travel Mobiele Reisadviseur 
Anita Böhm is bereikbaar via 023- 
5374041 of mobiel 06-16038164. U 
kunt ook per e-mail vrijblijvend in-
formatie opvragen via santpoort.mo-
biel@startravel.nl of ideeën opdoen 
via de website: www.santpoort.mo-
biel.startravel.nl

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Word vrijwilliger bij Tandem
Regio - Frank en Anne wonen al-
weer 10 jaar samen en zijn heel ge-
lukkig. Maar sinds drie jaar is er 
veel veranderd in hun leven. Frank 
(56 jaar) heeft drie jaar geleden de 
diagnose Alzheimer gekregen. De 
ziekte is nu zo ver gevorderd dat 
Anne hem bijna niet meer alleen 
kan laten. Ze zou het heerlijk vinden 
als er iemand kwam die af en toe bij 
Frank blijft, zodat zij even haar han-
den vrij heeft, al was het maar één 
keer in de week.
Tandem zet vrijwilligers in bij men-
sen zoals Anne en Frank maar ook 
bij mensen die ondersteuning nodig 
hebben bij hun ziekte. Zij zijn chro-
nisch ziek, hebben MS, Parkinson of 
kanker en zouden het fijn vinden als 
er iemand voor hen komt die helpt 
bij alle problemen die ontstaan om-
dat zij ziek zijn. Dit houdt in dat u 
bijvoorbeeld samen op stap gaat, 
eventueel begeleidt bij ziekenhuis-
bezoek, helpt bij de administratie 
of gewoon samen ergens een kopje 

koffie gaat drinken. 
Tandem is dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. De vrijwilliger 
moet goed kunnen luisteren, be-
reid zijn om te leren, minimaal twee 
uur in de week beschikbaar zijn (dit 
kan ook in de avond of het weekend 
zijn) en wonen in Midden of Zuid 
Kennemerland. 
U krijgt er ook iets voor terug: goede 
begeleiding, een professionele trai-
ning en een onkostenvergoeding/
verzekering. Er zijn regelmatig bij-
eenkomsten waarin u andere vrijwil-
ligers ontmoet, er is een jaarlijks ui-
tje en aan het eind van het jaar ont-
vangt u een kerstpakket.
Bent u toe aan een nieuwe uitda-
ging? Zou u graag iets willen be-
tekenen voor Anne en Frank en al-
le andere mensen die bij Tandem 
wachten op ondersteuning?
Bel of mail naar Tandem: 023-
8910610 of vrijwilligershulp@tan-
demzorg.nl Meer informatie: www.
tandemzorg.nl

De Drankenier in
tropische sferen
IJmuiden - Als het aan Ron Wilmink, 
uitbater van slijterij De Drankenier 
ligt, staat ons dit jaar een tropische 
en sportieve zomer te wachten! Voor 
het sportieve gedeelte hoeft men 
geen helderziende te zijn. Met het 
EK-voetbal, de Tour de France, Wim-
bledon en de Olympische spelen in 
het vooruitzicht, kan elke sportlief-
hebber de komende maanden zijn 
of haar sporthart ophalen. Uiteraard 
levert De Drankenier graag uw natje 
tijdens deze evenementen. 
Bent u misschien van plan om één 
van deze evenementen samen met 
familie, vrienden of kennissen te 
gaan bekijken? Dan kunt u naast de 
vloeibare versnaperingen ook voor 
stoelen, tafels, partytenten en an-
dere benodigdheden bij De Dranke-
nier terecht, om er een gezellig fes-
tijn van te maken!!! Voor meer infor-
matie over de partyverhuur kunt u 
altijd even langslopen bij De Dran-
kenier, of bellen naar 0255-513396. 
Om zelf de eerste aanzet voor een 
tropische zomer te geven, heeft De 
Drankenier onlangs onder de nog 
altijd groeiende klantenkring, een 
trendy ‘Malibike’ verloot. 
Naast deze hippe fiets, beschikbaar 
gesteld door de producent van het 
alom bekende ‘Malibu’ likeurdrank-
je, had De Drankenier nog een 
tweede en derde prijs ter verloting 
toegevoegd. De enige inspanning 
die men diende te leveren om in 
aanmerking te komen voor de prij-
zen, was het invullen van de naam 

en telefoonnummer, op een kaartje 
dat op de toonbank van De Dran-
kenier lag. Een minimale inspanning 
dus!
Zaterdag 24 mei was de prijsuitrei-
king in het pand van De Drankenier 
aan de Noordarcade. De gelukkige 
winnares van de Malibike is Natasja 
vd Ree geworden. Zij was zeer blij 
verrast met de gepimpte tweewieler. 
De Drankenier wenst Natasja veel 
plezier en wenst haar menig vei-
lige kilometers toe met haar nieu-
we fiets. De tweede prijs, een luxe 
Mailbu-pakket, is een prooi voor 
Brenda Peters geworden. De derde 
prijs, een fles Malibu, is gewonnen 
door Linda Banchet. Allemaal van 
harte gefeliciteerd!
Tijdens de zomermaanden zal De 
Drankenier door middel van diver-
se acties haar klanten blijven ver-
wennen. Eigenaar Ron Wilmink zal 
u hier gaarne nader over informeren 
tijdens uw bezoek aan De Dranke-
nier. De acties zullen tevens in een 
folder worden aangekondigd en 
worden toegelicht. Houd daarom 
deze zomer uw brievenbus goed in 
de gaten!
Tenslotte wenst De Drankenier al 
haar klanten en de lezers van De 
Jutter een heerlijk lange zwoele, 
maar vooral een onbezorgde zo-
mer toe. Tevens hoopt De Dranke-
nier, net als u, deze zomer te mo-
gen gaan genieten van vele (neder-
landse) sportieve hoogtepunten. Tot 
ziens bij De Drankenier!

Vier Vaderdag op een 
bijzondere manier
IJmuiden - Zondag 15 juni orga-
niseert Recreativo Tours in samen-
werking met het Holiday Inn hotel 
in IJmuiden weer een fantastische 
middag. Deze middag bestaat uit 
een bunkerwandeling onder leiding 
van een deskundige gids. U komt 
van alles te weten over deze impo-
sante kolossen uit de Tweede We-
reldoorlog. 
Daarna veranderen wij drastisch 
van taktiek; Na de wandeling staat 
er een uitgebreid buffet te wachten 
in het sfeervolle restaurant van het 
Holiday Inn Hotel. Uw smaakpapil-
len worden gestreeld door diverse 

heerlijke salades, Thaise gerechten, 
Japanse Sushi, Spaanse Tapas, di-
verse vissoorten en nog veel meer 
(denkt u maar eensaan het uitge-
breide toetjesbuffet!).
Dit is een uitgelezen moment om 
Vaderdag op een bijzondere manier 
te vieren! De middag vangt aan om 
14.00 uur. 
De prijs voor dit moois bedraagt 
33 euro per persoon, kinderen tot 
12 jaar krijgen 50 procent reductie. 
Voor verdere info en boeking, tele-
foon 0255-566999 of info@holiday-
inn-ijmuiden.nl of Recreativo Tours, 
06-29097100 of eijbersen@live.nl

Steeds meer cliënten kiezen voor FlexiCura

FlexiCura bestaat 10 jaar
Regio - Afgelopen maand heeft 
FlexiCura haar 10-jarig bestaan ge-
vierd. Ooit begonnen onder de naam 
PartiCura kreeg de organisatie be-
gin 2006 de naam FlexiCura.
Sinds 2006 is FlexiCura een volledi-
ge dochterorganisatie van de Zorg-
balansgroep, een vertrouwde naam 
in Haarlem en omstreken.
Inmiddels is FlexiCura uitgegroeid 
tot een zelfstandige zorgorganisa-
tie met een eigen AWBZ-erkenning, 
die voldoet aan de strenge normen 
van de HKZ certificering.
,,Steeds meer cliënten kiezen er voor 

om de zorg via FlexiCura te ontvan-
gen. Omdat wij blijven groeien zijn 
wij ook blijvend op zoek naar nieu-
we collega’s. Gemotiveerde mensen 
die ons team willen komen verster-
ken: verpleegkundigen, verzorgen-
den of een huishoudelijk medewer-
kers zijn altijd welkom. Ook voor de 
komende vakantieperiode vragen 
wij medewerkers”, aldus Ivanka Rat-
cheva directeur van FlexiCura.
De kracht van FlexiCura is een klein 
team, flexibel, slagvaardig en per-
soonlijk betrokken. En dat al 10 jaar 
lang!

Emilie met puppie

Dier Medisch Centrum Kennemerland

Puppiecursus van start
Velserbroek - Dinsdag 3 juni start 
bij Dier Medisch Centrum Kenne-
merland in Velserbroek een puppie-
cursus. 
De cursus bestaat uit vier lessen 
en vindt in de kliniek plaats. Dat 
betekent dat de lessen altijd door-
gaan ongeacht de weersomstan-
digheden. Bovendien is de ruimte 
heel hygiënisch waardoor ook pups 
die nog niet al hun entingen heb-
ben gehad veilig kunnen oefenen 
met hun baasjes. De avonden zul-
len beginnen met een stukje theo-
rie. In vier avonden komen verschil-
lende onderwerpen aan bod zoals 
voeding, socialisatie en preventieve 
gezondheidszorg. Tijdens het prak-
tijkgedeelte worden de nieuwbak-
ken puppie-eigenaren bewust ge-
maakt van het gedrag van hun pup-
pie en wat ze kunnen doen om te 

zorgen dat hun onstuimige puppie 
een goed gesocialiseerde en pret-
tige huisgenoot wordt. Kosten voor 
de cursus bedragen 40 euro in to-
taal en daarvoor kunnen er twee 
begeleiders met de pup mee. Kin-
deren zijn van harte welkom als be-
geleider. Tevens krijgen de deelne-
mers naast koffie en thee een rea-
der om mee naar huis te nemen als 
naslagwerk. Het aantal deelnemers 
per groep is beperkt tot acht pup-
pies waardoor er volop aandacht is 
voor de puppies en hun eigenaren. 
De cursus wordt gegeven door Emi-
lie Menke, paraveterinair en gedi-
plomeerd gedragsinstructeur.
Voor inschrijvingen of meer infor-
matie kunt u op de kliniek aan de 
Zadelmakerstraat 98 langskomen 
of natuurlijk even bellen met 023-
5384444.

Publiek deelt het oranjegevoel in het winkelcentrum van Velserbroek

Oranjegekte barst los in Velserbroek
Velserbroek - Het is bijna zover. 
Heel Nederland leeft toe naar het 
EK 2008! Binnenkort barst het EK 
voetbal los in winkelcentrum Velser-
broek. Winkelcentrum Velserbroek 
organiseert op zaterdag 7 juni di-
verse voetbalactiviteiten De hele 
dag kan iedereen mee doen met de 
activiteiten om een hoge score neer 
te zetten en zich te kwalificeren voor 
de grote finale. 
Een bekende (ex)profvoetballer is 
aanwezig om de kinderen van hand-
tekeningen te voorzien, de prijzen 
uit te reiken en natuurlijk om mee 
op de foto te gaan. Wie er komt, is 
nog een grote verrassing!
Bij het gatendoek kunnen de deel-
nemers hun schiettalent laten zien 
en bij de snelheidsmeting staat er 
een start en een finish opgesteld 
door middel van speciale poortjes. 
Er is een speciaal parcours uitgezet 
waar de deelnemers doorheen moe-
ten manoeuvreren. Er zullen vier 

voorrondes worden gehouden, de 
eerste start om 10.00 uur, de tweede 
om 11.00 uur, de derde om 12.00 uur 
en de laatste 13.00 uur.
 Elk uur worden er ongeveer 20 win-
nende volwassenen en kinderen ge-
selecteerd die doorgaan naar de fi-
nalerondes. Er zal uiteraard reke-
ning gehouden worden met de ver-
schillende leeftijden. De winnende 
volwassenen en kinderen die zijn 
geselecteerd, spelen van 14.30 - 
15.30 uur de halve finales. Van15.30 
- 16.30 uur worden de finales van 
het EK voetbalevenement gespeeld. 
Van 16.30 - 17.00 uur vindt de prijs-
uitreiking plaatst door een bekende 
voetbalspeler.

Gedurende de dag worden er oran-
je suikerspinnen uitgedeeld en kun-
nen de bezoekers worden omgeto-
verd tot een oranje fan doormiddel 
van schmink om het oranje gevoel 
te verhogen.

Inzamelings-actie Voedselbank
IJmuiden - De Voedselbank Velsen 
zal op zaterdag 31 mei een inzame-
lings-actie houden van levensmid-
delen bij de Vomar in IJmuiden.
Tussen 08.00 en 18.00 uur zullen 
vrijwilligers van de Voedselbank de 
klanten verzoeken om bij hun bood-
schappen een product extra te ko-
pen om aan hen af te staan. Hier-
mee kunnen zij dan later de voedsel-
pakketten vullen die wekelijks wordt 
verstrekt aan mensen in uiterste fi-
nanciële nood. Pogingen om dit aan 
te vullen met producten die plaat-
selijke Velsense bedrijven hen toe 
spelen, leveren te weinig op. Brood 
komt zo gelukkig wel binnen in rui-
me mate, dankzij de bakkers Bast-
meijer en Kijzers en Schmidt.
Eerdere inzamelings-acties op an-
dere locaties waren al erg succes-
vol.  De Voedselbank is een vrijwil-
ligersorganisatie die kwalitatief goe-
de voedingsmiddelen inzamelt bij 
het bedrijfsleven, die niet meer via 
gangbare kanalen verkocht kunnen 
worden en om die reden vernietigd 
zouden worden.
Met deze producten worden pakket-
ten samengesteld die gratis worden 
verstrekt aan mensen met een inko-
men onder de armoedegrens. Mo-
menteel heeft de Voedselbank Vel-
sen zo’n 80 deelnemers, waaronder 
40 kinderen.  
Om in aanmerking te komen voor 
zo’n pakket moet men aan de vol-
gende voorwaarden voldoen: Het 
besteedbaar maandelijkse inkomen 
(voor voeding, kleding en dergelijke) 

nadat de vaste lasten betaald zijn 
moet aantoonbaar lager zijn dan 150 
euro. Bij meerpersoonshuishoudens 
mag daar voor elke volwassene 50 
euro worden bijgeteld en per kind 25 
euro. Aanvragen kan bij Het Loket in 
de Rijnstraat 2 in IJmuiden, telefoon 
0255-533885 iedere werkdag tussen 
09.00 en 12.00 uur op afspraak.
Bewijsstukken en bankafschriften 
van de laatste drie maanden moeten 
ter inzage meegenomen worden.
Afgifte van goederen kan bij Buurt-
centrum de Brulboei, Kanaalstraat 
166 in IJmuiden.
Informatie kunt u vinden op www.
voedselbankvelsen.nl of in de folders 
bij bibliotheken en buurthuizen.

Jongen gewond 
na aanrijding
Santpoort - Een 16-jarige jongen 
uit Velsen Noord is in de nacht van 
zaterdag op zondag gewond ge-
raakt bij een aanrijding op de Wij-
kerstraatweg. De jongen reed rond 
01.00 uur op zijn bromfiets en werd 
aangereden door een bestelauto 
bestuurd door een 26-jarige Bever-
wijker. De man had zeer veel alco-
hol gedronken en beweerde dat zijn 
vriendin, een 26-jarige inwoonster 
van Krommenie, had gereden. Die 
bevestigde dat maar later vertelde ze 
dat ze niet had gereden maar haar 
vriend wilde beschermen omdat die 
al eerder met drank op was gepakt. 
Tegen de Beverwijker is proces-ver-
baal opgemaakt en zijn rijbewijs is 
ingevorderd. Het slachtoffer is voor 
behandeling naar een ziekenhuis 
gebracht en daar met een zware 
hersenschudding opgenomen. De 
politie onderzoekt de precieze toe-
dracht van de aanrijding.

Fietsendieven 
aangehouden
Velserbroek - Dankzij een oplet-
tende getuige heeft de politie drie 
fietsendieven aangehouden. De ge-
tuige zag vorige week dinsdag hoe 
een aantal jongeren een fiets stal op 
de Velserbroekse Dreef. Dankzij een 
goed signalement konden deze drie 
verdachten later, rond 18.00 uur, 
worden aangehouden op de Galle 
Promenade. Twee jongens, een 16-
jarige jongen uit Velserbroek en een 
16-jarige Beverwijker, kunnen een 
taakstraf van Bureau Halt tegemoet 
zien. Ook heeft de politie hun ou-
ders geïnformeerd. Tegen de derde 
verdachte, een 18-jarige Haarlem-
mer, is proces-verbaal opgemaakt.

Beschonken vrouw 
aangehouden
IJmuiden - Surveillerende politie-
agenten hebben vrijdag rond 02.20 
uur een 49-jarige vrouw uit Velsen 
aangehouden in de Stephenson-
straat. Agenten zagen de vrouw rij-
den in haar personenauto. Gezien 
het tijdstip besloten zij tot een alco-
holcontrole. De vrouw bleek teveel 
gedronken te hebben (480 ugl/1,1 
promille), hierop werd zij aangehou-
den. Haar eveneens zeer beschon-
ken echtgenoot, die ook in de auto 
zat, bemoeide zich hiermee, waar-
op hij een van de agenten aansprak 
op zijn afkomst. In de woordenwis-
seling die hierna ontstond, liep de 
vrouw weg en ging haar huis bin-
nen. Nadat de echtgenoot weer wat 
gekalmeerd was, besloot de vrouw 
toch maar met de agenten mee te 
gaan naar het bureau. Hier werd 
er uiteindelijk proces-verbaal te-
gen haar opgemaakt. Ook kreeg de 
vrouw een rijverbod van vier uur.



Laura Verhoeven in Alpe d’HuZes: Opgeven is geen optie

Acht keer de berg op 
voor strijd tegen kanker
Santpoort-Noord – Als de Sant-
poortse Laura Verhoeven de beel-
den van de eerdere Alpe d’HuZes 
terugziet, schieten de tranen haar 
in de ogen. Deze sportieve beklim-
ming van de Alpe d’Huez zit boor-
devol emoties, voor elke deelnemer 
en betrokkene. Want bijna ieder-
een heeft wel een partner, familie-
lid of vriend die de strijd met kanker 
heeft gewonnen of verloren, of er 
nog midden in zit. De  Amsterdam-
se Peter Kapitein was de aanleiding 
voor Alpe d’Huzes die in 2006 start-
te. Op 6 juni 2006, om 6.06 uur,  on-
dernamen  66 renners, waaronder 
Laura en Peter, voor het eerst deze 
bijzonder zware ‘hellingproef’. Laura 
werd, met al haar ervaring als weg-
renner en ondanks het grote aan-
tal deelnemende mannen, de snel-
ste. De actie bracht toen maar liefst 
een miljoen euro op voor het KWF, 
de Nederlandse kankerbestrijding. 
In 2007 gingen 77 deelnemers ze-
ven keer de beruchte berg op. Nu, 
in 2008, gaat de bijna 48-jarige Lau-
ra, net als veel van de honderd deel-
nemers, voor de acht beklimmingen, 
en samen met haar medestanders 
voor een opbrengst van 3 miljoen. 
De Alpe d’Huzes 2008 wordt op 5 
juni verreden.

De leus van de Alpe d’HuZes is sim-
pel en krachtig tegelijk: Opgeven 
is geen optie. Dat geldt zowel voor 
de renners als voor alle door kan-
ker getroffen mensen en hun na-
bestaanden. Het doel van de Alpe 
d’Huez is met het geld, dat in een 
speciaal bij het KWF ondergebracht 
fonds wordt verzameld, getroffenen 
te faciliteren en inspireren om goed, 
gelukkig en gezond te leven met 
kanker. Met het ingezamelde geld 
wil men bovendien onderzoek doen 
naar de gunstige effecten van sport 
op kankerpatiënten en het sporten 
stimuleren.

Coen van Veenendaal was in 2005 
initiatiefnemer voor het sportieve 
evenement. Hij koos voor de Alpe 
d’Huez omdat deze ook wel de ‘Ne-

Laura Verhoeven met Peter Kapitein (foto: Froukje van Tol)

derlandse’ berg wordt genoemd bij 
de Tour de France. De Alpe d’Huzes 
is inmiddels niet meer alleen een 
puur Nederlandse aangelegenheid, 
ook een aantal Belgische renners 
doet mee. Van Veenendaal wilde in 
2005 een goed doel aan het eve-
nement verlenen; daartoe geïnspi-
reerd door renner Lance Armstrong 
koos hij voor de strijd tegen kanker. 
Bij Peter Kapitein, triatleet en ken-
nis van Van Veenendaal werd begin 
2005 Non Hodgkin lymfeklierkanker 
vastgesteld. Kapitein werd als am-
bassadeur gevraagd, maar wilde dat 
alleen als hij mee mocht doen aan 
de beklimming zelf. Peter werkte zelf 
ook mee aan de organisatie.

Laura Verhoeven, tegenwoordig 
senior medisch adviseur bij het 
WMO Loket van de gemeente Vel-
sen, werkte na haar studie als fysio-
therapeut in Amsterdam en kwam 
daar via een kennis in contact met 
de wielersport. Zij bleek een (laat) 

Wethouder Ockeloen tijdens de officiële openingshandeling met het hijsen 
van de Nederlandse driekleur

Feest op Forteiland
IJmuiden - Tijdens een feestelijke 
en geanimeerde bijeenkomst werd 
woensdag, 21 mei het feit gevierd 
dat de samenwerking tussen Stich-
ting Exploitatie Forteiland en markt-
partij PBN definitief geregeld is. De 
gemeente Velsen, die het eiland van 
de staat in erfpacht heeft, gaat het 
eiland aan de Stichting Exploitatie 
Forteiland verhuren, die een samen-
werkingsovereenkomst heeft on-
dertekend met PBN (Promotie Be-
wegen Nederland).
Het bedrijf PBN is een toonaange-
vend organisatiebureau in Neder-
land op het gebied van sport-, ad-
venture- en outdoor events die al 
sinds jaren op het Forteiland actief 
is. Ook de exploitatie van het duin-
meer met de klimtoren bij hotel Ho-
liday Inn is onderdeel van PBN als-
mede een tweetal locaties in de Ar-
dennen.
In zijn welkomstspeech toonde wet-
houder Ockeloen zich een gelukkig 
mens nu, na jaren, er hopelijk een 
definitieve oplossing is gevonden 
voor het ‘hoofdpijndossier’ Fortei-
land.
Ook Rick Slabbers, voorzitter van de 
Stichting Exploitatie Forteiland, stak 
zijn enthousiasme niet onder stoe-
len of banken: ,,Iedere klant die hier 
komt is enthousiast en wil meteen 
huren. We kunnen dan ondermeer 
de catering verzorgen, maar ze kun-
nen zelf ook een cateraar inscha-
kelen. We hebben vergunning om 
maximaal 400 personen te ontvan-
gen, maar ook  voor kleinere gezel-
schappen bestaat de mogelijkheid 
om (een deel van) het Forteiland te 
huren. Het is bijvoorbeeld een offi-
ciële trouwlocatie van de gemeente 
Velsen.’’ Dit kan in de zomer maar 
ook in de winter want de grotere 
ruimten zijn voorzien van verwar-

ming en in het hele fort is verlich-
ting aanwezig. Kroonluchters met 
kaarsen in de grote koepelzaal zor-
gen voor een zeer aparte sfeer.
Zodra  er een belangrijke activiteit 
op het eiland plaatsvindt gaat de 
Nederlandse driekleur, met het hij-
sen waarvan wethouder Ockeloen 
de officiële openingshandeling ver-
richtte, in top zodat wij, landrotten, 
kunnen zien dat er weer een evene-
ment gaande is.
Een aantal grote bedrijven, waar-
onder ABN Amro heeft het Fortei-
land inmiddels bezocht, maar ook 
voor de komende periode staan er 
al enkele belangrijke evenementen 
gepland. Het Forteiland zal het de-
cor vormen voor een nieuwe Neder-
landse bioscoopfilm genaamd ‘Mijn 
vader is een detective’. De opnames 
voor deze film zullen tijdens de ko-
mende zomervakantie plaatsvinden.
Ook de Rietveld Academie heeft be-
langstelling getoond om ruimte te 
huren voor het tentoonstellen van 
(examen)werk van de studenten.

Nog een klein stukje geschiede-
nis: ter verdediging van de in 1876 
geopende zeesluizen werd in 1887 
het Kustfort IJmuiden opgeleverd. 
Het was het eerste, het grootste en 
het zwaarst verdedigde bewapende 
fort van de Stelling van Amsterdam. 
De stelling is gebouwd als verde-
digingsgordel rond onze hoofdstad 
met 42 forten in een kring van 135 
km rond de stad. Oorspronkelijk lag 
Fort IJmuiden op de noordoever van 
het kanaal maar door de bouw van 
de Noordersluis werd het fort ge-
scheiden van de oever en zodoen-
de ontstond er midden in de haven-
mond: het Forteiland.
Voor meer informatie zie: www. For-
teiland.nl

natuurtalent en won vele prijzen, 
waaronder meerdere finaleprijzen, 
waarbij ze soms met renners als Ed-
dy Merckx op het erepodium stond. 
Door een vrouwelijke renner werd 
Laura februari 2006 gevraagd mee 
te doen aan de eerste Alpe d’Huzes. 
Laura moet meteen denken aan de 
die maand door asbestkanker over-
leden Jan Verbesselt, een goede 
vriend van haar en Eddy Merckx. 
Maar ook de vriend van een goede 
wielervriendin is ongeneeslijk ziek. 
En ook Laura’s partner krijgt te ma-
ken met een overlijden door kanker. 
Laura wil heel graag meedoen van-
wege het goede doel en ziet hierin 
een mogelijkheid om met haar ge-
zonde lichaam iets terug te doen 
voor mensen die het zwaar hebben. 
De Alpe d’Huez is een afschrikwek-
kende beklimming over ruim 13 km., 
met een hoogteverschil van 1100 
meter, verdeeld over 21 bochten, 
en een gemiddeld hellingpercen-
tage van 9,2 procent. Aan zo’n uit-
daging geven sponsors graag hun 
naam mee en het zo broodnodige 
geld. Laura beklom in 2006 in een 
gemiddelde van 1 uur en 7 minuten 
de Alpe d’Huez en was daarmee ook 
nog eens de allersnelste.  
Voor Laura is de Alpe d’Huez inmid-
dels een ‘virus’ geworden en veel 
meer dan een alleen sportieve pres-
tatie. ,,Iedereen zet zich in voor het 
goede doel,’’ vertelt ze. ,,Allemaal 
zoeken we sponsors, praten we met 
elkaar en dan komen ook de ver-
halen. Over zieke partners, familie-
leden, moeilijke chemokuren, hoop 
en verdriet. Het is er allemaal. Daar-
om ook is de band met de renners 
onderling zo groot. Allemaal hebben 
we tijdens die beklimming wel ie-
mand op onze bagagedrager zitten 
aan wie we denken.’’
Nadat Laura in 2006 haar zesde be-
klimming had afgelegd en vervol-
gens naar beneden zoefde, kwam 
ze Peter Kapitein tegen, die onder-
weg was naar boven. Daarop keer-
de ze en trok met hem mee omhoog, 
het laatste stuk hand in hand. ,,En 
daar doe ik het voor,’’ zegt ze. ,,Als je 
kanker krijgt, staat je hele leven op 
zijn kop. Gezondheid, werk, gezin, 
contacten, alles wordt anders. En je 
kunt op die momenten niet zonder 
steun, die helpende hand.’’
Wilt u meer weten over deelnemers 
of sponsoring? Kijk op: www.alpe-
dhuzes.nl (Karin Dekkers)

Kinderkermis in 
De Speelhoek
IJmuiden - Zaterdag 31 mei is er 
in de speeltuin De Speelhoek kin-
derkermis met oud hollandse spel-
len. Wie de meeste punten heeft 
gescoord krijgt aan de einde van 
de dag een mooie prijs. Kosten 1 
euro. Tevens is er een draaimolen, 
eenpopcornmachine en een spring-
kussen aanwezig. Er is ook een Rad 
van Avontuur met mooie prijzen. De 
entree bedraagt 0,50. Speeltuin De 
Speelhoek, Orionweg 700 in IJmui-
den, telefoon 0255-537990 of 0255-
515248. 

Discriminatie-
zaken actiever
Velsen - Uit onderzoek via Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
(BDK) is gebleken dat men in de 
regio niet snel bereid is melding te 
maken van discriminatie. Het aantal 
klachten/ meldingen is in 2007 vrij-
wel gelijk gebleven aan het aantal 
in 2006. Dat wijt men voornamelijk 
aan de laksheid op het gebied van 
melden. Om mensen duidelijk te 
maken waarom melden, zowel van 
gevoelens als van concrete melding 
van discriminatie wel helpt, gaat het 
BDK daarmee actief aan de slag.

Officiële handeling door minister van der Hoeven

Schip De Morgenster is klaar
IJmuiden - De IJmuidenaren Har-
ry en Marian Müter hebben het voor 
elkaar. De haringlogger uit 1919, die 
twee jaar geleden nog een scheeps-
wrak was, is nu een prachtig dwars-
getuigde tweemaster geworden.
In 1983 kochten ze een bouwval, 
maar ze zagen direct wat het zou 
kunnen worden.
Tot 2006 lag het schip in zijkanaal B. 
In datzelfde jaar werd de oversteek 
over het IJsselmeer naar Urk ge-
maakt. Het wrak bleef gelukkig drij-
ven. In Urk werd het hele onderwa-
terschip van een nieuwe scheeps-
huid voorzien. Het laatste anderhalf 
jaar is er in Den Helder keihard ge-
werkt aan de verdere afbouw. Alles 
moest gestript, vervangen en ver-
nieuwd worden. Er werden zeilen 
gemaakt, nieuwe spanten en ra’s, 
het visruim werd ingetimmerd en 
omgetoverd tot een prachtig dag-
verblijf voor de toekomstige gasten. 
Er kwamen hutten en sanitair voor 
de bemanning en passagiers. Het 
van moderne apparatuur voorziene 
kombuis is berekend op bijna 100 
etende passagiers tijdens de dag-
tochten. Navigeren gaat gebeuren 
met de meest moderne elektronica. 
Op wereldwijde reizen kunnen er 36 
liefhebbers mee.
De Morgenster moest aan heel veel 

veiligheidseisen voldoen. De regels 
zijn bijzonder streng en dat heeft 
nogal eens voor de nodige hoofd-
brekens gezorgd. De scheepvaart-
inspectie kwam regelmatig over de 
vloer om adviezen te geven en de 
voorschriften te controleren. Met 
man en macht is er 7 dagen per 
week en 11 uur per dag gewerkt om 
het schip op tijd klaar te krijgen.
Het resultaat mag er dan ook zijn. 
De dwarsgetuigde Morgenster, die 
nu als brik verder vaart ziet er zeer 
authentiek uit. De tuigage is op ori-
ginele manier gemaakt en de kabels 
ruiken naar gerookte paling omdat 
er veel teer op zit om alles tegen de 
weersinvloeden te beschermen. 
De minister van Economische zaken, 
mevrouw M.J.A. van der Hoeven zal 
op 2 juni in Lemmer De Morgenster 
officieel in gebruik nemen.
Daarna vaart het schip onder ande-
re naar Kiel, Rouen, Liverpool, Ma-
loy, Bremerhaven en Rostock. Voor 
volgend jaar staan St. Petersburg en 
Klaipeda al op het programma. De 
Morgenster zal ook meezeilen met 
diverse races voor jongeren, geor-
ganiseerd door Sail Training Inter-
national.
Te zijner tijd zal het 49 meter lange 
schip ook in IJmuiden te bewonde-
ren zijn. 

De PvdA en bewoners in gesprek op het Homburgplein

Gedrag jongeren is het probleem
PvdA fietstocht langs 
hangplekken jeugd
Velsen - Bewoners zijn niet tegen 
rondhangende jongeren, maar hun 
houding en gedrag is het probleem, 
is de conclusie na de fietstocht van 
de PvdA langs de drie plekken waar 
jongeren voor overlast zorgen.

Op alle plekken stonden mensen te 
wachten. Voor de PvdA is dat een  
signaal dat het probleem groot is. 
Uit gesprekken met bewoners bleek 
dat men niet tegen de speelplekken 
is. Ook als jongeren die speelplek 
gebruiken als hangplek accepteert 
men een bepaalde mate van over-
last. Wel ergert men zich aan hun 
luidruchtig en vaak grof taalgebruik. 
De houding van aangesproken jon-
geren levert vooral klachten op: hun 
reactie is vaak onbeschoft en soms 
bedreigend voor de mensen die hen 
aanspreken. 
Een tweede ergernis op alle drie de 
plekken is het zwerfvuil. Dat maakt 
de plekken voor heel kleine kinde-
ren minder veilig om te spelen. Meer 
openbare afvalbakken en vaker le-
gen van de afvalbakken zou dit pro-
bleem verhelpen. 
De voetbalkooi in de Lagerstraat 

werkt niet in deze vorm. Beter zou 
het zijn als het dak vandaalbesten-
dig dichtgemaakt wordt.
Op het Homburgplantsoen speelt 
mee dat er relatief veel jongeren 
van buiten de wijk komen. Vroeger 
speelde hier de eigen jeugd en dat  
maakte het aanspreken eenvoudi-
ger. 

Zorgen maken de bewoners zich 
over de relatief jongere kinderen, 13 
à 14 jaar die met alcoholische drank 
nog laat op straat rondhangen. 
Het extra toezicht op het Canopus-
plein lijkt te werken: de laatste twee 
maanden was het rustig, de winter-
maanden waren het ergst. De over-
last wordt voornamelijk veroorzaakt 
door jongeren tussen circa 14 en 20 
jaar. Het overgrote deel van overlast 
gevende jongeren is allochtoon. 
Een greep uit de klachten: ballen 
tegen de houten schotten schie-
ten; auto’s beschadigen; onderlinge 
vechtpartijen die met stokken wor-
den uitgevoerd: elkaar tot bloedens 
toe op het hoofd slaan; mensen die 
de jongeren aanspreken op gedrag 
worden bedreigd; met laser lampen 
schijnen in de woningen; als de po-
litie komt vluchten de jongeren het 
platte dak van de winkel op waar de 
voordeuren van de woningen zijn.  
Dit wordt door de bewoners als zeer 
bedreigend ervaren. 

Al met al leverde deze rondgang de 
leden van de fractie van de PvdA 
voldoende punten op waar in de 
raad over gesproken zal moeten 
worden: naast praktische oplossin-
gen als het plaatsen van meer afval-
bakken en handhaving door de po-
litie, ook maatregelen op het gebied 
van jeugdbeleid en opvoeding.

Velsen 
financieel op 
de goede weg
Velsen - Uit de jaarlijkse finan-
ciële beoordeling van de Provin-
cie  Noord-Holland blijkt dat de ge-
meente Velsen beter scoort dan vo-
rig jaar. 
Voor de begroting van 2007 werd 
de gemeente Velsen nog onder pre-
ventief toezicht van de provincie ge-
steld omdat de financiële positie 
zorgwekkend was. In 2007 trad er 
verbetering op al kwalificeerde de 
provincie de financiële positie van 
de gemeente nog als matig.
Per 1 januari 2008 werd het toezicht 
opgeheven omdat de begroting voor 
2008 sluitend was én er een sluiten-
de meerjarenbegroting ligt.
Uit de laatste analyse van de pro-
vincie blijkt dat de financiële situatie 
zodanig is verbeterd, dat de kwalifi-
catie ‘redelijk’ op zijn plaats is. 
Deze beoordeling is een bevestiging 
het feit dat de gemeente op de goe-
de weg is om haar financiële zaken 
verder op orde te brengen. Na het 
realiseren van een sluitende begro-
ting door het college en de raad en 
het realiseren van tijdige en ade-
quate jaarstukken is het oordeel van 
de provincie een extra steun in de 
rug om het ingezette financiële be-
leid door te zetten. 

Velsen handhaaft 
godsdienstlessen
Velsen - De gemeente Velsen zal 
het godsdienstonderwijs aan het 
openbaar onderwijs in ieder geval in 
het schooljaar 2008/2009 continue-
ren. Daarmee gaat een bedrag van 
25.000 euro per jaar gepaard. Nu is 
gebleken dat het Rijk geen subsidie 
gaat verlenen op dit gebied, wil de 
gemeente een eigen standpunt in-
nemen. 

Daarom zal in oktober een inhoude-
lijke discussie worden gevoerd over 
de vraag of het wenselijk is het le-
vensbeschouwelijk of godsdienst-
onderwijs in Velsen te subsidiëren. 

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Bel. 
0251-674 433

Start 
vierdaagse 
IJmuiden
IJmuiden - Maandag 2 juni gaat 
de avondvierdaagse van start in 
IJmuiden. Vanuit speeltuin de 
Veilige Haven aan de Heeren-
duinweg 6a in IJmuiden zullen 
honderden kinderen en volwas-
senen weer vier dagen wandelen 
om de vierde dag de felbegeerde 
medaille in ontvangst te nemen. 
Want daar doen ze het voor.  De 
een gaat voor de eerste keer en 
de ander al voor de 40 keer. Elke 
dag kan er gestart worden tus-
sen 18.00 uur en 19.00 uur. Don-
derdagavond zullen de wande-
laars begeleid worden door mu-
ziek verenigingen en bij de start 
zal er een dweilorkest in actie 
zijn om het wachten wat te ver-
aangenamen. 

Meedoen kost 4.50 euro en er 
kan tot aan maandagavond in-
geschreven worden.
U kunt terecht bij: Mevrouw 
Boot, Gijzenveltplantsoen 135 in 
IJmuiden, telefoon 0255-510085, 
mevrouw Koster, Eenhoornstraat 
95 in IJmuiden,  telefoon 0255-
530640 of mevrouw van Weel-
deren, Fazantenlaan 30 in IJmui-
den, telefoon 0255-530680. En 
tijdens de openingsuren van de 
speeltuin kunt u ook hier te-
recht.
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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
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek ‘t 
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

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

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

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Lange Nieuwstraat 6a, 1972 GN IJmuiden
Grahamstraat 105, 1973 RA  IJmuiden

Tel.: 0255-532211     

Investeer in uw eigen 
lichaam en neem alleen 
genoegen met het beste 

Fysiotherapie Maas en Kuperus 
en luchtwegproblemen.

In de praktijk voor fysiotherapie Maas en Kuperus wordt speciale groepsbehandeling 
gegeven aan mensen met chronische luchtwegproblemen: COPD. Voordat iemand mee 
kan doen in de groepsbehandeling vindt er een korte periode van individuele behandeling 
plaats. Hierin wordt er aandacht besteed aan het aanleren van een juiste ademhalings-
techniek en het geven van adviezen voor uw dagelijkse bezigheden. Hierdoor kunt u zelf 
thuis al veel beter omgaan met uw long- en/of luchtwegproblemen. Vervolgens start er 
een groepsbehandeling waarin u uw conditie en de spierkracht van vele grote spiergroe-
pen gaat verbeteren. Daarnaast leert u tijdens de groepsbehandeling nog beter, om uw 
ademhaling te reguleren tijdens een inspanning. De groepsbehandeling vindt twee keer 
per week plaats gedurende een uur en in de groep zitten alleen mensen met dezelfde 
problematiek als u.

Wat is COPD?
Tot voor kort gold de verzamelnaam CARA voor astma, longemfyseem en chronische 
bronchitis. Bij alledrie is er sprake van problemen met de ademhaling, maar de oorzaak en 
behandeling van astma verschilt veel van chronische bronchitis en emfyseem. Deze laatste 
twee worden tegenwoordig afgekort met COPD.
Vaak is er bij COPD sprake van een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwe-
gen. Deze begint vaak met extra slijmvorming. Later kan de ontsteking de longen bescha-
digen. Hierdoor wordt de toevoer van zuurstof geremd. De klachten die u krijgt zijn onder 
meer veel en moeilijk hoesten, waarbij soms ook slijm wordt opgegeven. Daarnaast is er 
een piepende ademhaling en wordt u snel benauwd bij inspanning. Patiënten met COPD 
hebben vaak luchtweginfecties, die bovendien lang kunnen duren. Dit kan grote beperkin-
gen opleveren, thuis en op het werk.

Wat kunt u doen met luchtwegproblemen?
Wanneer u last heeft van bovengenoemde problemen kunt u met uw huisarts, longarts, 
of fysiotherapeut overleggen. Wellicht kan fysiotherapeutische behandeling gewenst zijn.
Als u wilt leren hoe u beter met uw klachten om kunt gaan en u wilt niet verder achteruit 
gaan, kan dit zeker het geval zijn. Daarnaast is het prettig om in een groep met lotgenoten 
te werken aan het verbeteren van uw conditie. Wie het snel benauwd krijgt, zal geneigd zijn 
zich minder in te spannen. Dat heeft echter een averechts effect. Minder bewegen verslech-
tert de conditie, waardoor de klachten eerder optreden. Bij ons krijgt u de mogelijkheid, om 
daar verandering in te brengen.

De fysiotherapeuten van praktijk voor fysiotherapie Maas en Kuperus oefenen met u mee 
om vrij te blijven ademen.

Maas & Kuperus c.s.

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

Pastoor Frank Domen bij het Heilig Hart Beeld voor de Sint Jozefkerk

Zondag receptie in Watervliet
Pastoor Domen 25 jaar 
priester: een blij mens
Velsen-Noord – Dankzij een boek 
over het wonderlijke leven van 
Padre Pio ontstond in Frank Do-
men op veertienjarige leeftijd de 
wens om priester te worden. Op 
28 mei 1983, dus 25 jaar geleden, 
werd hij tot priester gewijd. Sinds 
zestien jaar leidt pastoor Domen 
de Rooms Katholieke Sint Jozef-
parochie in Velsen-Noord. Zon-
dag 1 juni wordt om tien uur tij-
dens een heilige mis zijn 25-jarig 
priesterjubileum gevierd. Aan-
sluitend is in Watervliet een fees-
telijke receptie.

Frank Domen is een blij mens. Blij 
met zijn roeping, zijn leven, zijn pa-
rochie en met zijn zus Wiljan die hem 
al 25 jaar op geheel eigen wijze bij-
staat. Het parochiehuis aan de Wij-
kerstraatweg is een huis waar veel 
moois gebeurt. Vrijwilligers komen 
er samen om activiteiten te onder-
nemen, er worden religieuze fees-
ten gevierd, er zijn taallessen voor 
allochtonen en er is af en toe zelfs 
onderdak voor mensen die tijdelijk 
hulp nodig hebben. De parochie in 
Velsen-Noord is een levendige paro-
chie, met veel jonge en wat oudere 
mensen en ook mensen uit verschil-

lende landen. Want iedereen is wel-
kom in deze kerk en parochie waar 
zoveel blijdschap heerst. De bin-
dende factor is uiteraard het geloof. 
En dan te bedenken dat Frank Do-
men als dertienjarige dolverliefd was 
op een meisje. ,,De hormonen gier-
den door mijn lijf,’’ bekent hij open-
lijk. ,,Maar het voelde niet goed voor 
mij. Daarom heb ik het uitgemaakt, 
ik was doodongelukkig. Ik heb in 
die periode heel veel gebeden, soms 
urenlang. Ik heb toen daadwerkelijk 
de kracht en de liefde van het geloof 
ervaren. Drie maanden later kreeg 
ik van mijn vader het boek over Pa-
ter Pio. Daardoor ontstond de wens 
priester te worden. Ik ging dus op 
een andere manier van mensen hou-
den.’’
Frank Domen startte in 1976 zijn 
priesterstudie aan het Rolduc se-
minarie in Kerkrade. In september 
1982 werd hij tot diaken gewijd en 
kreeg hij een plaats in Reuver toe-
gewezen. Zijn zuster Wiljan, die op 
twintigjarige leeftijd ‘door het ge-
loof werd aangeraakt’, zoals zij zelf 
zegt, stopte na twaalf jaar met haar 
werk als wetenschappelijk bibliothe-
caris en zette zich vanaf dat moment 
voor haar broer in, aanvankelijk als 

huishoudster, maar al gauw nam zij 
veel meer taken op zich. Via Reuver 
en Brunssum kwamen zij naar Venlo, 
waar pastoor Domen zijn eerste pas-
torieplaats kreeg. Doordat hun ou-
ders meer zorg nodig hadden, aan-
vaardde pastoor Domen zestien jaar 
geleden de parochieplaats in Velsen-
Noord, waar zij in het oude parochie-
huis gingen wonen dat al sinds 1902 
bij de kerk hoort. Hun ouders heb-
ben daar nog drie jaar gewoond, ver-
zorgd door Frank en Wiljan, voor-
dat zij vlak na elkaar overleden en 
op dezelfde dag werden begraven. 
Naast de eucharistievieringen, het 
toedienen van sacramenten en alle 
huisbezoeken die worden afgelegd, 
het schrijven van preken en het or-
ganiseren van allerlei activiteiten, is 
pastoor Domen iemand die gek is 
op technische foefjes. De compu-
ter kent geen geheimen voor hem. 
Hij wordt dan ook nog wel eens ge-
vraagd om een computerprobleem 
op te lossen. En als hij tijd heeft pakt 
pastoor Domen zijn skeelers voor 
een ritje door Spaarnwoude. Zijn zus 
Wiljan geeft catecheselesen aan kin-
deren en doet verder samen met veel 
vrijwilligers alle hand- en spandien-
sten die in een drukke parochie no-
dig zijn. Maar ook dat gaat met veel 
vreugde gepaard. Beiden kunnen 
enorm genieten van het enthousias-
me van de parochianen. ,,Laatst had-
den wij hier een communiefeest van 
een Iraaks kind,’’ vertelt Wiljan. ,,Het 
was geweldig, het leek wel de brui-
loft van Kanaän.’’ Beiden zijn heel blij 
met hun parochie. ,,We hebben drie 
koren,’’ vertelt pastoor Domen. ,,Een 
kinderkoor, een ‘Between-koor’ en 
een ouderenkoor. Dat is toch fantas-
tisch.’’ Ook hebben zij geen gebrek 
aan misdienaars. Maar vrijwilligers 
blijven altijd nodig, zeker voor het or-
ganiseren van allerlei extra activitei-
ten.  Pastoor Domen heeft regelmatig 
contact met de priesters die tegelijk 
met hem afstudeerden. ,,Het is een 
heel hechte groep,’’ zegt hij. ,,Deze 
week vieren wij samen ons jubileum 
met een reis van enkele dagen naar 
Rome, waar wij speciale missen zul-
len opdienen.’’ Pastoor Domen vindt 
het wel belangrijk dat een jubileum 
als dit wordt gevierd, maar, zegt hij: 
,,Ik ben niet zo’n feestvarken. Wel 
ben ik heel dankbaar voor het goede 
dat ik hier mag doen.’’
Zijn zus Wiljan beschrijft hem als een 
eenvoudig en eerlijk mens. ,,Soms 
zelfs te eerlijk,’’ zegt ze met een knip-
oog. (Karin Dekkers)

Enorme kans voor de 
IJmuidense havens!
IJmuiden - Wanneer het windmo-
lenpark voor de kust gereed is zal het 
beduidend stiller worden in de nieu-
we derde haven. Als het aan Herik 
Rail, Meuwissen advies en Huizinga 
Consultancy ligt wordt dit echter ge-
heel anders. De plannen daarvoor 
presenteerden zij woensdag 21 mei 
op de door de Werkgroep IJmuider 
Spoorlijn georganiseerde avond in 
het Technisch College te IJmuiden.
Avondvoorzitter Bart Boelen heette 
iedereen welkom en gaf als eerste 
het woord aan de voorzitter van de 
WIJS Kees Demmers. Al jaren strijdt 
de WIJS, vanuit een visie, voor het 
behoud van de spoorlijn en dit werd 
door hem, voorzien van historische 
feiten, nog maar eens naar voren ge-
bracht. Als tweede spreker nam Piet 

Dekker, in plaats van de door ziek-
te verhinderde voorzitter, namens 
de Millieuadviesraad het woord. Na 
eerst uitgelegd te hebben wat de 
taak van deze instelling is, stipte hij 
aan welk groot belang de Millieuad-
viesraad hecht aan het behoud van 
de spoorlijn met betrekking tot het 
milieu. Daarbij vooral het voorkomen 
van nog meer (vracht)verkeer over 
de Kanaaldijk, wat immers te boek 
staat als het meest verontreinigde 
gedeelte van de gemeente. Na spre-
ker Wim Westerman van GroenLinks 
die veel kennis ten toon spreidde, 
volgde de pauze met interessante 
discussies.
Na de pauze trad Rod Hilditch van 
FOCAL uit Engeland op; Huizinga 
Consultancy had hem voor deze ge-

Speuren naar sporen
Velsen - Met het oog op de Open 
Monumentendag op zondag 14 
september aanstaande, brengt de 
gemeente Velsen jaarlijks een rijk 
geïllustreerde fietsroute vol cultuur-
historische wetenswaardigheden 
uit. Het centrale thema van dit jaar 
is: ‘Sporen’. Ook dit jaar zijn de me-
dewerkers van de afdeling Monu-
mentenzorg en Archeologie erin ge-
slaagd een bijzonder fraaie en leer-
zame fietsroute door onze gemeen-
te samen te stellen rond het centrale 
thema. Om al vanaf het begin van 
dit zomerseizoen te kunnen speuren 
naar sporen in Velsen is deze fiets-
route nu al te koop.
Het gaat om sporen in de meest 
brede zin van het woord. Veelal be-
treffen het sporen uit een ver ver-
leden welke nog altijd duidelijk in 
het ons omringende landschap her-

kenbaar zijn, maar ook sporen die 
minder manifest zijn. Al deze spo-
ren hebben echter één gezamenlijk 
kenmerk, ze illustreren hoe rijk en 
bewogen de geschiedenis van Vel-
sen feitelijk is (geweest). We kun-
nen dagelijks van dergelijke sporen 
genieten én leren als we hiervoor 
voldoende oog hebben. Dankzij de-
ze fietsroute met bijbehorende kaart 
zal dat geen probleem vormen. De 
gevarieerde en prettig leesbare in-
houd maakt het boekwerkje op-
nieuw tot een aanrader. Het is voor 
slechts € 3,95 verkrijgbaar bij Boek-
handel Bredero in Santpoort-Noord, 
en in IJmuiden bij Boekhandel Eras-
mus, de Centrale Bibliotheek aan 
het Dudokplein in IJmuiden en tij-
dens de gebruikelijke openingsuren 
aan de balie van Bouwtoezicht op 
het stadhuis van Velsen.

legenheid speciaal over laten ko-
men. Als vertegenwoordiger van de 
UK Rail Freight Group vertelde hij 
over de grote interesse die een aan-
tal havens in Engeland hebben voor 
een verbinding met IJmuiden. Voor-
waarde is echter dat de haven dan 
wel over een spooraansluiting be-
schikt gezien de vorm van de trans-
porten. De goederenwagons kun-
nen vanuit IJmuiden direct op het 
hoofdspoornet ingevoerd worden, 
in tegenstelling tot Rotterdam waar 
wachttijden van enige uren geen uit-
zondering zijn. Door de aard van het 
goederenvervoer en het direct af-
voeren van de wagons zijn geen gro-
te rangeerterreinen benodigd en is 
verhoudingsgewijs dus weinig ruim-
te nodig. Voor het ontwikkelen van 
het RAFTS/Marco Polo vervoerssy-
steem en deze verbindingen heeft 
de EU een subsidie van 400 miljoen 
euro beschikbaar gesteld.
De besprekingen met de verschil-
lende ministeries zouden in sep-
tember reeds kunnen beginnen. Uit 
het publiek kwam daarop de vraag 
waarom Engelse transporteurs zou-
den kiezen voor IJmuiden in plaats 
van Amsterdam. Het antwoord was 
simpel, het passeren van de sluizen 
en de vaartocht van en naar Amster-
dam vraagt 7 uur en met een laad/
lostijd van ±60 minuten is dit onren-
dabel. De ligging van de IJmuiden-
se haven en de korte laad/lostijd zou 
inhouden dat er zelfs twee overtoch-
ten per dag gemaakt zouden kun-
nen worden.
Hierna werd het woord gegeven aan 
Gerard van den Herik van Herik Rail 
uit Amersfoort, die de organisatie 
van het Nederlandse deel voor zijn 
rekening wil nemen. De provincie, 
Amsterdam, maar ook steeds meer 
bedrijven tonen interesse voor het 
goederenvervoer van en naar Enge-
land. Herik Rail wil ook het passa-
giersvervoer ter hand nemen door 
het contact van WIJS met DFDS-Se-
aways te gebruiken en te beginnen 
met twee ritten per dag, voor ferry-
passagiers. Onderzocht wordt om in 
de toekomst het spoor langs het ka-
naal naar Amsterdam door te trek-
ken. Een tweede optie is een spoor-
lijn langs de A9 tot aan de Amster-
damse Zuidas. Hierbij zou gedacht 
kunnen worden aan ondertunneling 
van de Kanaaldijk en Parkweg. Om-
dat het noodzakelijk is dat de hui-
dige spoorlijn opnieuw aangeslo-
ten wordt op het hoofdspoornet en 
doorgetrokken wordt naar de fer-
ry en derde haven is echter de me-
dewerking van de gemeente Velsen 
cruciaal.
Vooralsnog geeft het college van 
B&W aan te kiezen voor een HOV-
busverbinding, klaarblijkelijk geba-
seerd op een kortzichtige korte ter-
mijnvisie en een gebrek aan eni-
ge kennis van zaken. Of zoals Kees 
Demmers verklaarde: ,,Het is on-
voorstelbaar dat Velsen niet beseft 
wat een enorm kapitaal zij bezit door 
de nog steeds aanwezige spoorlijn 
in combinatie met haar havens’.’



EK Oranje komt op gang
Velsen - Voetbalgek of niet, iedereen wordt meegesleept door het ‘Oran-
jegevoel’ met het EK op komst. Maandag 9 juni is de eerste wedstrijd: Ne-
derland-Italië. Net als met de voorjaarsbloemetjes, schieten overal de oran-
je vlaggetjes ‘uit de grond’. En alsof het besmettelijk is, worden hele straten 
dan ineens oranje. Maar zover was het deze week nog niet. In de Van Leeu-
wenstraat 5 woont een voorloper van de ‘oranjegekte’. En zeg nou zelf, ziet 
het er niet heel vrolijk uit?

Connexxion in staking
Regio - Afgelopen weken werd door diverse vervoermaatschappijen in Ne-
derland gestaakt. Ook Velsen werd getroffen door de Connexxion staking. 
Het CNV en FNV hebben namens Arriva, Connexxion en Veolia het laatste 
loonbod voorlopig afgewezen. Deze buschauffeurs in Velsen-Zuid hopen 
ook op een snelle, maar gunstige afloop. (foto: www.deklerksite.nl)

Kleurplatenactie Slagharen
Regio - Wilt u graag met uw gezin eens naar Attractie & Vakantiepark Slag-
haren, laat uw kind dan meedoen aan de kleurplatenactie van Slagharen.  
Per editie van de Hofgeest, de Jutter en de Schoter zijn een hoofdprijs en 
tien gezinskaarten te winnen. Volop kans dus, voor een heerlijk dagje uit. 
Uw kind tot dertien jaar kan meedoen aan de kleurplatenactie. De kleur-
plaat kan worden gedownload via www.slagharen.com/downloads. De 
downloadcode is ‘kleurplaat’. Uw kind mag de kleurplaat kleuren, verven of 
plakken en kan de plaat tot zondag 15 juni inleveren bij of opsturen naar de 
redactie van deze krant aan Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden. Vergeet 
niet de naam, adres en leeftijd van het kind te vermelden.

Tibetaanse dokters in Nubra
Documentaire ‘You’re the 
singer, I’m the dancer’
Velsen - Zondag 15 juni zal de 
documentaire ‘You’re the singer, 
I’m the dancer’ in premiere gaan 
in het Witte Theater aan Kanaal-
straat 257 te IJmuiden. De zaal 
is open om 14.30 uur, aanvang 
15.00 uur. De toegang is gratis, 
een film die u absoluut niet mag 
missen!

Ingeklemd door Pakistan in het 
noordwesten en Tibet in het noord-
oosten ligt Nubra; een district in 
de Indiase deelstaat Jammu en 
Kashmir. In het hindoeïstische In-
dia wordt de deelstaat Jammu en 
Kashmir voor 90% door moslims be-
woond. Het district Nubra is een dal,  
bereikbaar over de hoogst begaan-
bare autoweg ter wereld de 5660 
meter Khardung La.
Nubra ligt in Ladakh dat door zijn 
hoge passen en vele boeddhisti-
sche kloosters ook wel ‘little Tibet’ 
wordt genoemd. In dit deel van In-
dia zet de stichting Hulp aan Nubra 
zich al jarenlang in om de traditio-
nele Tibetaanse geneeswijze te on-
dersteunen. 
De bevolking leeft van de opbrengst 
van het land waarop gerst, aardap-
pelen en wat groente worden ver-
bouwd. Het vee, meestal geiten en 
schapen,  zorgen voor het schaar-
se inkomen. De wol van de gei-
ten wordt verkocht aan handela-
ren uit Kashmir die er de beroemde 
Kashmir sjaals en Pashmina’s van 
weven. 
Het diep gewortelde boeddhistische 
geloof zorgt ervoor dat de bevolking 
een rotsvast vertrouwen heeft in de 
traditionale Tibetaanse geneeswijze. 
De stichting Hulp aan Nubra heeft 
met de financiële ondersteuning 
van de Lha Rje Sorig Foundation 
van dokter Rigzin Tundup ervoor ge-
zorgd dat veel mensen in afgelegen 
en moeilijk bereikbare gebieden van 
gezondheidszorg worden voorzien. 

Met steun van de stichting Hulp 
aan Nubra is er in het dorp Sumur 
een medisch centrum gebouwd met 
daarbij een grote kruidenplantage. 
Op deze kruidenplantage worden 
verschillende medicinale kruiden-
planten gekweekt waar medicijnen 
van worden gemaakt.
Op deze manier worden ook zeldza-
me met uitsterven bedreigde plan-
tensoorten voor de toekomst be-
houden.
Twee amchi’s (dokters in de Tibe-
taanse geneeswijze) werken voor 
de Lha Rje Sorig Foundation en met 
een ambulance jeep worden ernstig 
zieke patiënten voor operaties naar 
het ziekenhuis in Leh, de hoofdstad 
van Ladakh, gebracht, een afstand 
van 130 kilometer wat vijf á zes uur 
rijden betekent. Over het leven en 
het werk van dokter Rigzin Tun-
dup heeft documentairemaker Bart 
van Broekhoven van Pachacinema 
een schitterende documentaire ge-
maakt. 
Deze film is ingesproken door Rut-
ger Hauer. Deze film is mogelijk ge-
maakt met financiële steun van de 
ASN Bank en NCDO, draagvlak 
voor internationale samenwerking, 
met een financiële bijdrage van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Op 21 juni wordt er voor de stichting 
een rommelmarkt gehouden door 
de stichting Velsen voor de Derde 
Wereld, het adres is het Solidari-
teitsgebouw in de Eenhoornstraat 4, 
van half tien tot half één. 
Gebruikte spullen kunnen worden 
ingebracht op zaterdag 31 mei in 
het Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat 4. Kijk voor meer infor-
matie op www.nubra.nl. 
De stichting is dankbaar voor elke 
donatie die het werk in Nubra on-
dersteunt. 
Donaties kunnen worden gestort 
bij de Rabobank aan Stichting Hulp 
aan Nubra 383637961.

Tuinliefhebbers gezocht 
voor vrijwilligerswerk
Velsen-Zuid - De twee binnentui-
nen van Gymnasium Felisenum in 
Velsen-Zuid worden door een klein 
team vrijwilligers onderhouden. 
Het team is op zoek naar verster-
king. Iedereen met groene vingers 
die het leuk vindt om bezig te zijn 
met vaste planten, siergrassen en 
sierheesters is welkom. 

Het is geen bezwaar als belangstel-
lenden minder ervaring hebben met 

tuinieren. Wel kan er tijdens de mi-
ni-workshops ‘Omgaan met borders 
en vaste planten’ het nodige worden 
bijgeleerd

Er wordt gewerkt op de donderdag-
ochtenden vanaf 10.00 uur. Neem 
contact op via internet info@ken-
nemertuinen.nl of telefonisch 0255-
540011 met Eva Kovacs van Ken-
nemertuinen Advies- en Ontwerp-
buro. 

Jaarlijkse lotenverkoop
Zonnebloem Velserbroek
Velserbroek - Alhoewel het Zon-
nebloemwerk door vrijwilligers ge-
beurt en de zieke en gehandicapte 
deelnemers bij de meeste activitei-
ten een eigen bijdrage betalen, kost 
het activiteitenpakket van de Zon-
nebloem veel geld. Eén van de bron-
nen van inkomsten is de jaarlijkse 
Nationale Zonnebloemloterij. 
Ook dit jaar komen de vrijwilligers 
weer aan de deur om loten te ver-

kopen. In Velserbroek is deze actie 
in de periode van maandag 16 juni 
tot en met donderdag 26 juni 2008. 
De kosten van de loten zijn 2 euro 
per stuk. Ook heeft de Zonnebloem 
afdeling Velserbroek behoefte aan 
nieuwe vrijwilliger.
Neem voor meer informatie con-
tact op met Sjaan Vink, telefoon 
023–5377761. Zie ook www.zonne-
bloem.nl. 

Roodbonte koeien

Janet Timmerije exposeert 
bij AFP-Kunstuitleen
IJmuiden - Janet Timmerije expo-
seert tot en met 19 juli haar schilde-
rijen bij AFP-Kunstuitleen op Plein 
1945 nr 51. 
Janet Timmerije schildert levendige 
kleurrijke taferelen op doek waarbij 
mensen, dieren en fantasiewezens 
een terugkerend thema vormen. 
Heldere kleuren gecombineerd met 
krachtige of soms fijne zwarte lijnen, 
zorgen voor een afwisselend en ex-
pressief kunstwerk. 
In de meeste van haar werken is het 
contact tussen mens en dier zicht-
baar, veelal doorspekt met humor. 
Het resultaat zijn kleurrijke vrolijke 
en levendige werken die uitnodigen 
tot aanraken en vaak een (glim)lach 
ontlokken aan de kijker.
Al schilderend ontstaat er een idee 
of beeld dat verder wordt uitge-
werkt. 
Beginnend vanuit een chaotische 
kleurencombinatie, worden gaande-

weg weloverwogen nuanes aange-
bracht. Hierdoor levert het eindre-
sultaat vaak een totaal ander beeld 
op dan wat er in eerste instantie op 
het doek leek te staan. Het zijn geen 
fijn uitgewerkte realistische tafere-
len, maar vlot opgezette herkenba-
re fantasiebeelden, waaraan menig 
kijker veel plezier zal beleven. 
Janet, moeder van vier kinderen, en 
woont en werkt in Eibergen. Halver-
wege de jaren negentig heeft Ja-
net het schilderen opgepakt door bij 
verschillende kunstenaars en instel-
lingen teken- en schilderles te ne-
men. Inmiddels heeft zij al vele ex-
posities gehad en zelfs verschillen-
de kunstprijzen op haar naam staan. 
Meestal zijn haar schilderijen uit-
gevoerd in acrylverf, maar soms in 
olieverf. 
De kunstwerken zijn, afhankelijk 
van formaten en tijdsperiode ver-
krijgbaar van 500 tot 2000 euro.

Expositie aquarellen Afra 
Meinema in De Hofstede
Velserbroek - Tot 13 juli zijn in het 
wijksteunpunt De Hofstede in Vel-
serbroek aquarellen te bewonderen 
van Afra Meinema.

Zij starte met schilderen bij Ada van 
Zelm, vroeger illustratrice van het 
weekblad Libelle. Tweemaal heeft 
zij een cursus aquarellen gevolgd 
in het Brederodehuis in Santpoort-
Zuid en nu schildert zij met veel ple-
zier op de maandagmorgen onder 
begeleiding van Cor van Egmond in 
de Hofstede waar zij ook een appar-
tement bewoont. 
Zij schildert verschillende onder-

werpen, bijvoorbeeld de vrachtboot 
van haar vader in de haven van Be-
verwijk, de Friese koeien uit de ge-
boorteplaats van haar inmiddels 
overleden man (Smallingerland), 
de Amsterdamse poort in Haarlem, 
landschappen en bloemen.
De expositie van Afra Meinema is 
zeker een bezoekje waard. 

De openingstijden zijn van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
16.30 uur en zondag van 11.30 tot 
13.30 uur. U vindt de Hofstede aan 
de Aletta Jacobstraat 227 in Velser-
broek.

Start vierdaagse IJmuiden
IJmuiden - Maandag 2 juni gaat de 
avondvierdaagse van start in IJmui-
den. Vanuit speeltuin de Veilige Ha-
ven aan de Heerenduinweg 6a in 
IJmuiden zullen honderden kinde-
ren en volwassenen weer vier da-
gen wandelen om de vierde dag de 
felbegeerde medaille in ontvangst te 
nemen. Want daar doen ze het voor.  
De een gaat voor de eerste keer en 
de ander al voor de 40 keer. 

Elke dag kan er gestart worden tus-
sen 18.00 uur en 19.00 uur. Don-
derdagavond zullen de wandelaars 
begeleid worden door muziek ver-

enigingen en bij de start zal er een 
dweilorkest in actie zijn om het 
wachten wat te veraangenamen. 
Meedoen kost 4.50 euro en er kan 
tot aan maandagavond ingeschre-
ven worden.
U kunt terecht bij: Mevrouw Boot, 
Gijzenveltplantsoen 135 in IJmui-
den, telefoon 0255-510085, me-
vrouw Koster, Eenhoornstraat 95 in 
IJmuiden, telefoon 0255-530640 of 
mevrouw van Weelderen, Fazanten-
laan 30 in IJmuiden, telefoon 0255-
530680. En tijdens de openingsuren 
van de speeltuin kunt u ook hier te-
recht.

‘Het Huiskameronweer’ 
Een originele, absurde 
theaterstorm van Orkater
Velsen - Dé specialisten van het fy-
sieke theater Titus Tiel Groeneste-
ge en Ria Marks laten donderdag 
29 mei (20.15 uur) met steracteur 
Porgy Franssen en mimekunstenaar 
Jakop Ahlbom een storm opsteken 
in de Stadschouwburg Velsen. De 
nieuwe Orkater-voorstelling ‘Het 
Huiskameronweer’ zit vol originele, 
beeldende en absurde theaterfan-
tasieën.
Theatermakers Titus Tiel Groeneste-
ge en Ria Marks vormen al jaren on-
der de vlag van theatergroep Orka-
ter een uniek duo. Naast de ingeto-
gen Titus werd Ria, met haar elas-
tieken lijf en ‘big eyed mobile face’ 
door de lovende pers zelfs vergele-
ken met de wereldberoemde top-
comédienne Lucy Ball. Hun goed-
gelukte (woordenloze) voorstelling 
‘Valse Wals – Bankstel - Zucht’ werd 
overladen met prijzen, tot de pres-
tigieuze Prix Italia aan toe. En werd 
dit jaar nog genomineerd voor een 
Emmy Award.
Met meester-verteller Porgy Frans-
sen (winnaar Toneelpublieksprijs 
‘Wie is er bang voor Virginia Woolf’) 
en de veelgeprezen mimekunste-
naar Jakop Ahlbom voegen Titus 
en Ria een nieuw juweeltje toe aan 
de rijke Orkater-geschiedenis: ‘Het 
Huiskameronweer’, een voorstelling 
geïnspireerd op de absurde verha-
len van de Belgische schrijver Hen-
ri Michaux. De videoprojecties van 
beeldkunstenaar Catharina Scholten 
en de filmische muziek van Michel 

Banabila maken de voorstelling tot 
een lust voor oog een oor. De IJmui-
der Courant schreef zo over ‘Het 
Huiskameronweer’: ,,sterke voor-
stelling waarin alles klopt: de surre-
alistische projecties, de suggestieve 
geluidsband, de kostuums, het de-
cor en bovenal het fysieke spel van 
een ensemble dat overtuigt.” 
In een volgestouwde huiskamer 
leeft een op het eerste gezicht ge-
woon gezin. De huiskamer die hen 
geborgenheid zou moeten bieden, 
verandert echter langzaam in een 
slagveld. Het rommelt in de huis-
kamer. De deur kraakt. De ramen 
trillen in hun sponningen. Het vuur 
in de open haard gromt en knet-
tert onheilspellend. De familieleden 
eten zwijgend aan de grote tafel, 
maar het geluid van hun smakken 
lijkt oorverdovend. Met argusogen 
bespieden zij elkaar. Er is iets op til, 
maar niemand weet wat. Vader wor-
stelt met de, in zijn ogen, vijandige 
tijd. Moeder probeert het gezin bij 
elkaar te houden, maar raakt zo uit-
geput dat zij het liefst zou willen ver-
trekken. De kinderen proberen zich 
staande te houden in de chaos die 
hun ouders creëren, terwijl de inwo-
nende vreemde oom niet weet of hij 
moet ingrijpen. 
Toegang: 22,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 2 euro 
korting. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, telefoon 0255-515789 
of reserveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Velsen Centraal op Seaport TV
Ontvlechting Stormvogels 
en Telstar in herhaling
Velsen - In de rubriek Velsen Cen-
traal van Seaport TV wordt de-
ze week op veler verzoek het pro-
gramma herhaald over de ontvlech-
ting van de voetbalfusie tussen de 
betaalde voetbalorganisatie Telstar 
N.V. en de amateurclub IJVV Storm-
vogels. Pieter de Waard, de alge-
meen directeur van de betaalde tak, 
gaat in op de oorzaken en de ge-
volgen van de scheiding tussen de 
voetbalclubs. Ook de voorzitter van 
de amateurtak, Nico Stoker, is uit-
genodigd voor dit studiogesprek 
met als gespreksleider Jac. Zuur-
bier, de eindredacteur van het tele-
visieprogramma.

Van belang zijn de motieven voor de 
nieuwe start van Telstar, dat in 1963 
ontstond uit het kampioenselftal 
van VSV en de semiprofs van Storm-
vogels. Zowel de accomodaties van 
Schoonenberg als het bezoek aan 
de wedstrijden waren het afgelopen 
seizoen matig te noemen. Daarnaast 
was er een exploitatietekort van een 
half miljoen euro. Inmiddels is dit 

tekort door zeven grote sponsoren 
betaald. Hoe gaat de samenwerking 
met AZ er uit zien?
Betreft dit alleen de jeugdopleiding 
of wordt Telstar een satelietploeg 
van AZ vergelijkbaar met de samen-
werking tussen Feijenoord en Exelsi-
or in Rotterdam? Wie wordt de nieu-
we trainer bij de profs? De jeugdaf-
deling van de amateurs van Storm-
vogels moet geheel nieuw opgezet 
worden. Hoe denken de blauwwit-
ten dit te gaan doen? Wordt het ge-
degradeerde eerste team versterkt? 
Komt er weer een zaterdagafdeling 
op sportpark Zeewijk?
Deze en andere onderwerpen zijn 
te zien en te horen in de uitzendin-
gen op vrijdagavond 30 mei, zater-
dagavond 31 mei en maandagavond 
2 juni om 18.00 uur. Kijkers kunnen 
deze uitzendingen van Velsen Cen-
traal onder de regie van Edwin Wo-
ning zien via de Velser TV-kabel op 
S12++ (frequentie 240 mHz) en de 
internetsite van Seaport TV. Nade-
re bijzonderheden staan op de tele-
tekstpagina 331 van Seaport TV.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Vanaf 1 juni tot 1 september is de 
stichting in verband met vakantie-
periode gesloten.
Gedurende deze periode kunt u met 
bovenstaand telefoonnummer bel-
len (overdag) of schriftelijk via het 
bovenstaand adres.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen.
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Vrijdag 30 mei (laatste 
van het seizoen): champignonsoep, 
witlof met tartaar en een verrassing 
als dessert. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
de open tafel. Aan het eind van de 
maaltijd altijd een kopje koffie. Kos-
ten 4,50 euro.
Opgeven uiterlijk 2 dagen van te 
voren. Kookenthousiastelingen ge-
vraagd voor de open tafels. U kunt 
contact opnemen met Gerard Schol 
van het wijksteunpunt.
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.00 uur (rond 11.30 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de internet-
cursus. 
Voor informatie en kunt u contact 
opnemen met het wijksteunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. 
Kosten 15,- per seizoen. Internet-
cursus voor senioren op maandag-
middag. Kosten 10,- voor 3 midda-
gen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur. Kaartverkoop start op 
2 juni van 10.00 tot 11.30 uur (werk-
dagen).

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om de 
gehele week (ook zon- en feestda-
gen) te komen ontbijten. 
Vanaf 08.45 tot 10.00 uur. De kosten 
bedragen 2,40 euro per keer.
Gaarne wel even vooraf aan melden 
bij de receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel op vrijdag en dinsdag. 
Kosten 4,50. Aanvang 12.30 uur. 
Expostitie van mevrouw A. Meine-
ma. 
Dagelijks te bezichtigen van 09.00 
tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is 
ten behoeve van de open tafel naar-
stig op zoek naar vrijwillige mede-
werkers die het leuk vinden een keer 

per week voor een grote groep seni-
oren te koken, te helpen bij voorbe-
reiding, uitserveren van de maaltijd 
en/of te helpen bij de afwas. 
Tevens zijn zij op zoek naar een yo-
gadocent voor het komende activi-
teitenseizoen. Eén middag per week 
op donderdag.
Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren 
bij het woon- en zorgcentrum wil 
men een creatieve middag organi-
seren.
B.v. figuurzagen, schilderen enz. 
Deze middagen zullen plaats gaan 
vinden elke eerste dinsdag van de 
maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Zomerkien zondag 22 juni. Kaart-
verkoop start vrijdag 6 juni vanaf 
10.00 uur aan de bar.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.
Open dag zaterdag 31 mei van 
10.00 tot 14.00 uur. U kunt diverse 
demonstraties bijwonen. 
Van 11.00 tot 11.30 uur optreden 
Delta-singers. 12.00 tot 12.30 uur 
kunt u een demonstratie en eventu-
eel meedoen van de activiteit volks-
dansen.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht.
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 
9.00 en 10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Busreis 24 juni naar naar Wemel-
dinge. Kosten 36,50. Koffie met ge-
bak in Sassenheim, lunchen op de 
pier aan Scheveningen en een be-
zoek aan het Katwijks Museum.
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De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Rock en roll-avond 14 juni van 20.00 tot 24.00 uur. Kaarten zijn vanaf he-
den te koop aan de balie van maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 tot 
16.00 uur en kosten 7,50 per stuk.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
DeeJay Helden IV, Hardcore-feest met optredens van Noxious, Fire 
Squad, Backfire en Rebellian. Toegang 3 euro vanaf 16 jaar.

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl

De Til, Leidseplein 36rd, Haarlem
023-5325014, e-mail www.bcdetil.nl

Verschillende 
visies op koelen

Vroeger was het ‘doodge-
woon’ om na de dood thuis te 
blijven. De mogelijkheid van 
koeling was er niet maar met 
allerlei simpele aanpassingen 
bleef men thuis: de luiken 
werden gesloten tegen de zon 
en koffiedrab werd onder het 
bed gelegd om geuren tegen 
te gaan.
Later werd met een ventilator 
de ruimte gekoeld en werd ijs 
op het lichaam gelegd om het 
lichaam koel te houden.
Rond de jaren zestig kwamen 
er steeds meer rouwcentra die 
beschikten over koelruimtes 
met meestal een temperatuur 
van 4-6 graden. En voor 
thuisopbaringen zijn er steeds 
betere mogelijkheden van 
elektronische koelapparatuur.
Koelen heeft als doel de 
ontbinding van het lichaam 
uit te stellen, zodat de overle-
dene er zo goed mogelijk uit 
blijft zien. In dat kader gaat 
men in Amerika zover dat de 
overledene wordt gebalsemd 
met formaldehyde, zodat 
iemand er altijd mooi, tevre-
den en gelukkig uitziet. In dat 
kader heb ik iemand horen 
opmerken dat tante er in de 
kist mooier uitzag dan ze ooit 
bij leven was geweest. In 
Nederland is balsemen verbo-
den, met als uitzondering de 
leden van het koninklijk huis, 
de minister-president en bij 
vervoer naar buitenland. 
Als de overledene er zo mooi 
uit blijft zien, kan dat het 
afscheid nemen ook belem-

meren. Waarom moet de kist 
worden gesloten als iemand 
er nog zo mooi uitziet? Het is 
misschien goed om, ondanks 
de koeling, te zien dat iemand 
elke dag iets minder mooi 
is. Dan is er vrede met het 
definitief afscheid nemen en 
dat kan bevorderlijk werken 
in het rouwproces.
Om andere redenen is er ook 
een stroming die geheel tegen 
elektronisch koelen is. 
In antroposofische kring is 
men van mening dat deze 
vorm van koeling de ziel 
belemmert in het proces van 
loslaten. Een collega die 
om deze reden regelmatig 
niet koelt, gaf aan dat hij 
die keren geen verschil zag 
met de keren dat wel mecha-
nische koeling plaatsvond. 
Reden voor nader onderzoek 
hiernaar.
Uiteindelijk beslist de familie 
die opdrachtgever is over 
hoe zij het willen. Aan ons 
de taak om goede informatie 
te geven over de dingen die 
kunnen gebeuren, zodat we-
loverwogen deze beslissing 
kan worden genomen.

Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Het Spalier behaalt kwaliteitscertificaat

OCK voldoet ruimschoots 
aan kwaliteitseisen
Regio - Vrijdag 23 mei heeft Sascha 
Baggerman, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland, tijdens 
een instellingsdag het officiële kwa-
liteitscertificaat uitgereikt aan OCK 
het Spalier. Baggerman: ,,De pro-
vincie hecht waarde aan kwaliteit 
en professionalisering binnen de 
jeugdzorgaanbieders. Een certifi-
caat is van belang om de kwaliteit 
te waarborgen.” Met het behalen 
van het certificaat is het werken aan 
kwaliteit voor de organisatie ech-
ter niet ten einde: OCK het Spalier 
wil blijven leren van de bevindingen 
in de dagelijkse praktijk, van de er-
varingen van cliënten en medewer-
kers. Op deze manier wordt het cer-
tificaat steeds weer waar gemaakt. 
OCK het Spalier is een multifuncti-
onele organisatie voor Jeugdzorg in 
Kennemerland. In deze regio biedt 
zij vanuit diverse vestigingen en met 
een scala van hulpvormen profes-
sionele hulp, bescherming en op-
vang aan kinderen, jongeren en hun 
ouders. OCK het Spalier heeft door 

de jaren heen kwaliteit hoog in het 
vaandel staan. Zo zijn alle activitei-
ten erop gericht, dat de cliënt zo 
goed als mogelijk geholpen wordt. 
Dit betekent dat al het beleid dat 
daartoe bijdraagt duidelijk is be-
schreven; niet alleen de procedu-
res in de hulpverlening zelf, maar 
ook van de ondersteunende dien-
sten. Natuurlijk is het belangrijk dat 
alles goed is vastgelegd, maar nog 
belangrijker is dat de medewerkers 
bekend zijn met de afspraken en 
dat daar ook naar gewerkt wordt. 
OCK het Spalier heeft een externe 
organisatie gevraagd haar kwaliteit 
van werken te beoordelen. Na een 
meerdaags onderzoekstraject heeft 
Lloyd’s Register Quality Assurance 
(de organisatie die verantwoordelijk 
is voor de certificering) vastgesteld 
dat deze jeugdzorgorganisatie ruim 
voldoet aan de kwaliteitseisen, die 
gesteld worden aan de jeugdzorg.
Door deze beoordeling verwerft 
OCK het Spalier het officiële HKZ 
kwaliteitscertificaat.

Open dag brandweer Velsen
Velsen-Zuid - De open dag bij brandweer Velsen trok zaterdag weer veel 
bekijks. Alle kleine (en grote) jongetjes zijn nu eenmaal gek op stoere din-
gen. En zeg nu zelf zo’n knalrode brandweerwagen, dikke brandslangen en 
zware betonscharen om auto’s mee open te knippen zijn natuurlijk ontzet-
tend indrukwekkend. Het leuke op zo’n open dag is dat het grut (en hun 
papa’s en mama’s) in de auto’s mogen klimmen, de brandweerslangen kun-
nen hanteren en proberen zelf de betonschaar te gebruiken. En dat valt 
soms nog helemaal niet mee. (foto: reinderweidijk.nl)

Stertocht met showbands
Velsen-Noord - Zondagmiddag 
1 juni kunt u met de muziek mee 
in Velsen-Noord. Tijdens de zoge-
naamde Stertocht zullen vijf mu-
ziekkorpsen het dorp doorkruisen. 
Zij vertrekken om 14.00 uur vanuit 
verschillende punten en zullen om 
14.30 uur samenkomen op het plein 
aan het Stratingplantsoen, vandaar 
de naam Stertocht.

De deelnemende bands zijn IJmui-
der Harmonie Showband, IJmuider 
Jeugd Showband, Damiate Show-
band uit Haarlem, Damiate Jeugd 
Showband en Drumfanfare TTM 
Simson uit Koog aan de Zaan.
Vanaf 13.30 uur zal het dweilorkest 
Vrionel een uurtje vrolijke muziek 
spelen. Het gehele evenement duurt 
tot 16.30 uur.

Weertuin Zorgvrij open
Spaarnwoude - Marjon de Hond was zondagochtend aanwezig bij de of-
ficiële opening van de weertuin bij boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Kin-
deren konden op deze feestelijke dag vragen stellen aan Marjon en door 
middel van tientallen ballonnen op te laten stijgen werd de weertuin dan of-
ficieel in gebruik genomen. 
Er was alleen geen rekening met de wind gehouden: tientallen ballonnen 
kwamen in een nabij gelegen boom terecht. De hele dag waren er vele acti-
viteiten op de boerderij zoals het bekijken van het schaapsscheren.

Voorlichting zon-
protectie en huidkanker
Haarlem - Het Kennemer Gasthuis 
(KG) organiseert op 2 juni een voor-
lichtingsavond over de zon en (het 
ontstaan en voorkomen van) huid-
kanker. Omdat er de komende ja-
ren een forse toename van kwaad-
aardige huidaandoeningen is te ver-
wachten, hebben de dermatologen 
van het ziekenhuis dit initiatief tot 
preventieve voorlichting genomen.
Huidkanker is de meest voorkomen-
de soort kanker in Nederland. De 
ziekte wordt naar schatting bij zo’n 
25.000 mensen per jaar vastgesteld. 

Er zijn daarnaast ook huidafwijkin-
gen die geen kanker zijn, maar dat 
wel kunnen worden. Men noemt dit 
premaligne afwijkingen of voorsta-
dia van kanker.
 
De belangrijkste oorzaak van huid-
kanker is overmatige blootstelling 
aan ultraviolette straling. Deze stra-

ling komt van nature voor in zon-
licht. Maar ook bij zonneapparatuur 
zoals zonnebanken en hoogtezon-
nen wordt ultraviolette straling (op 
een kunstmatige manier) toegepast.
Mensen komen sinds enkele tien-
tallen jaren steeds vaker in de zon, 
gaan vaker op zon- of wintersport-
vakantie en maken meer gebruik 
van zonneapparatuur.

Dientengevolge komt huidkanker 
steeds vaker voor. De dermatologen 
van het KG gaan daarom van start 
met preventieve voorlichting over 
het ontstaan van huidkanker. 
Maandag 2 juni, 19.30 tot 21.00 uur, 
Amfitheater, Kennemer Gasthuis lo-
catie zuid, Boerhaavelaan 22 Haar-
lem. Vrij toegankelijk. Voor meer in-
formatie kunt u bellen of mailen met 
de patiëntenservice van het Kenne-
mer Gasthuis: 023-5453138 of in-
fo@kg.nl. 

Klarinetconcert op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 1 juni is er 
een klarinetconcert op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. 
Het Klarinet Choir bestaat uit leer-
lingen van Ciska van ter Meij van 
de muziekschool Amsterdam en het 
muziekcentrum Zuid Kennemer-
land. Het gezelschap speelt klassie-
ke muziek, klezmer, swingende mu-
ziek en kinderliedjes.
Bij goed weer is het optreden buiten 
en anders in de boerderij.

Het optreden is tussen 13.00 en 
15.00 uur bij de boerderij en is be-
stemd voor jong en oud.
Iedere eerste zondag van de maand 
is er een optreden bij boerderij 
Zorgvrij. Wilt u ook een optreden 
verzorgen dan kunt u contact opne-
men met de boerderij, telefoon 023-
5202828.
Boerderij Zorgvrij ligt aan de Ge-
nieweg 50 in het recreatiegebied 
Spaarnwoude.



Dankzij het prachtige weer en het aanstekelijke enthousiasme van alle deel-
nemende ploegen een zeer geslaagd evenement

Santpoort-Zuid - Op donderdag 
22 mei werd op het sportcomplex 
van Terrasvogels in Santpoort-Zuid 
een groot peanutbaltoernooi ge-
houden voor alle basisscholen uit 
de gemeente Velsen.
Onder een stralend zonnetje werd 
met groot enthousiasme om negen 
uur ’s morgens op negen velden 
door ruim 500 jongens en meisjes 
gestart met deze competitie in de 
hoop met één van de prijzen naar 
huis te kunnen gaan.

Bert Wessels, één van de bestuurs-
leden van Terrasvogels, vertelde dat 
dit toernooi deze keer (maar ho-
pelijk niet de laatste keer) op hun 
speelterreinen was georganiseerd 
vanwege het 50-jarig bestaan van 
deze peanutbalvereniging.
Tevens zal ter gelegenheid van dit 
jubileumjaar op 29 juni nog een pea-
nutbalwedstrijd plaatsvinden tussen 
het eerste team van Terrasvogels en 
het Nederlands Olympisch team. 
(Joop Waijenberg)

VSV naar tweede klasse
Velserbroek - Na de moeiza-
me overwinning op WSV’30 vori-
ge week wist VSV zich te plaatsen 
voor de finale van de nacompetitie 
tegen ZAP uit Breezand. Vorig jaar 
was deze ploeg ook al een tegen-
stander en toen trokken de Velser-
broekers in twee wedstrijden aan 
het langste eind.
Beide ploegen hebben in het com-
petitietoetje slechts een keer verlo-
ren dus men mocht rekenen op een 
gelijkopgaande strijd. VSV kon re-
delijk compleet aan de finale begin-
nen, slechts Noureddine Abdelaziz 
was geschorst. De geblesseerden 
Verdikt en Schol waren weer dusda-
nig opgelapt dat zij zonder al te veel 
problemen aan de wedstrijd konden 
beginnen.
Vanaf minuut één liet VSV zien dat 
alle spelers er van doordrongen wa-
ren dat er vandaag iets extra’s ge-
bracht moest worden. ZAP werd 
teruggedrukt op eigen helft en na-
dat doelman Van Weelderen eerst 
nog redding wist te brengen op een 
kopstoot van Remco Verschuren 
was het even later toch raak. Floyd 
Hille schoot een voorzet van Jes Vis-
kil met buitenkant rechts knap bin-
nen (1-0). Een geweldige opsteker 
voor de Rood-Witten want nu moest 
ZAP het spel gaan maken en kon-
den zij niet hun geliefde counter-
spelletje spelen met hun snelle bui-
tenspelers.
ZAP koos veelal voor de hoge bal 
door het centrum maar daar ston-
den Michiel Spaans en Yilmaz Akin 
als een zeer sterk blok te verdedi-
gen. Ook de veelgeprezen buiten-
spelers kwamen niet aan de bak bij 
Jes Viskil en de zeer sterk spelende 
Rick Olthof. Rick had zijn beste wed-
strijd van het seizoen voor het laatst 
bewaard en speelde de topscoorder 
van de nacompetitie, Fabian Raab, 
totaal uit de wedstrijd.
De enige tegenvaller voor VSV was 
dat Marcus Verdikt na een half uur 
geblesseerd moest uitvallen. Hij 

werd vervangen door David v.d. 
Brink die net weer speelgerechtigd 
was na een schorsing. 
In de 38ste minuut werd laatste man 
Yilmaz Akin vrijgespeeld aan de lin-
kerkant, er volgde een prima voorzet 
die op grandioze wijze door Remco 
Verschuren werd omgezet in een 
doelpunt.
Met 2-0 brak de rust aan en na de 
rust verwachtte iedereen een furi-
eus aanvallend ZAP, maar niets was 
minder waar. Het geloof was weg bij 
de Breezanders en VSV bleef tame-
lijk probleemloos overeind.
De beste kansen waren zelfs voor 
VSV. Eenmaal werd David v.d. Brink 
door de doelman onderuit gehaald 
maar durfde de matig fluitende ar-
biter geen strafschop te geven. Vlak 
daarop miste de weer sterk invallen-
de Henk Swier twee grote kansen 
en ook invaller Roy Schoorl kreeg 
nog twee mooie mogelijkheden 
maar telkens werd de genadeklap 
niet uitgedeeld. Zo kon het gebeu-
ren dat doelman Matthé de Vent vijf 
minuten voor tijd nog een geweldi-
ge redding moest verrichten om een 
tegentreffer te voorkomen. 
Maar met deze redding was direct 
het verzet van ZAP gebroken en kon 
VSV de wedstrijd uitspelen. Na het 
laatste fluitsignaal was er een enor-
me ontlading bij de spelersgroep, de 
felbegeerde promotie was een feit. 
Een promotie behaald met regionale 
spelers en eigen kweek. Van de spe-
lers die zondag in het veld stonden, 
kwamen er twee uit Haarlem en de 
rest uit de gemeente Velsen. Aldus 
een bevestiging van het beleid voor 
de vier jaar geleden ingeslagen weg 
van het duo Plug/Snoeks om de 
Amsterdamse clan af te danken en 
weer terug te gaan naar het beleid 
van ver daarvoor toen VSV in drie 
jaar tijd promoveerde van de vijfde 
naar de tweede klasse met alleen 
jongens uit de regio. Nu op naar 
de tweede klasse met Stormvogels, 
EDO en de Koninklijke HFC.

Peanutbaltoernooi Velsense 
basisscholen bij Terrasvogels

Op foto: Coach/trainers Eric Lücke en Roel Pitstra met hun toppertjes Dave, 
Danny, Jani, Julian, Kevin, Tristan, Mees, Martijn en Ravi (Kyle en Rico ontbra-
ken wegens vakantie)

VSV E4 pakt verrassend 
het kampioenschap
Velserbroek - De eerste jaars E ju-
nioren selectie van VSV hebben na 
de prachtige inhaalwedstrijden te-
gen Wijk aan Zee E1 ( met 7-0 en 
10-0 gewonnen met veel goals van 
de topscorers Kevin en Tristan) te-
gen Ado 20 de titel in de tweede 
klasse binnengehaald en promove-
ren hiermee naar de eerste klasse. 
De tweede jaar E1 groep speelt al in 
de hoofdklasse, dus spelen de se-
lectie E-junioren volgend jaar alle-
maal op het hoogste niveau in de 
competitie.
Eerder schakelden ze het van te vo-
ren als favoriet ingeschatte team 
van SVIJ E1 uit met een prachtige 
0-5 overwinning. Vanaf die wedstrijd 
begonnen de mannen er in te gelo-
ven dat er meer in zat. De kampi-
oenstitel werd in de zon met Jip en 
Janneke champagne en tulpen bin-
nengehaald door ook met 4-1 thuis 

van Ado 20 te winnen. Een wedstrijd 
die spannend begon met goed voet-
bal van Ado 20 zijde en omdat de 
eerste goal voor VSV lang op zich 
liet wachten en er echt gewonnen 
moest worden. De jongens waren 
de nacht daarvoor allemaal zenuw-
achtig en sliepen slecht, maar dat 
bleek niet voor niets te zijn geweest. 
De ouders waren natuurlijk beren 
trots op hun binkies.
Bijzonder is dat alle tegenstanders 
tweede jaars E junioren waren en 
dus vaak een stuk groter en ster-
ker waren, maar door slim en goed 
teamspel wisten de jongens van VSV 
de teams uit de regio te overklas-
sen en te laten zien dat er wederom 
goede jeugd bij VSV klaar staat als 
talenten voor het eerste herenelf-
tal dat toch eindelijk weer eens een 
keer naar die tweede klasse wil. Aan 
de jeugd zal het niet liggen.

Sparta wint Oude Garden Toernooi
Haarlem - Het Oude Garde Toer-
nooi, dat op zaterdag 24 mei in het 
Haarlem-stadion werd gespeeld, is 
gewonnen door Sparta Rotterdam. 
Zij versloegen in de finale Vitesse 
door de strafschoppen beter te ne-
men. Derde werd NAC Breda. HFC 
Haarlem eindigde op de 5e plaats. 
In de poulewedstrijden behaalden 
de roodbroeken onder leiding van 
Joop Böckling twee overwinningen 
(3-0 tegen FC Utrecht met doelpun-
ten van Van Galen (2x) en Van Roon 
(1x) en 1-0 tegen PSV, doelpunt Van 
Roon), en twee nederlagen (tegen 
NAC Breda, 2-0 en tegen Vitesse 2-
1, doelpunt Van Roon). 
De gezellige dag, waarop veel oude 

bekenden elkaar weer troffen, werd 
dit jaar georganiseerd door HFC 
Haarlem. Een speciaal in het leven 
geroepen werkgroep heeft er alles 
aan gedaan om dit mogelijk te ma-
ken. En met succes, getuige de ve-
le positieve reacties vanaf de ande-
re clubs. Naast de genoemde clubs 
deden ook Stormvogels Telstar, Wil-
lem II, NEC en FC Den Bosch mee 
aan het toernooi. 

Eindstand Oude Garde Toernooi: 1. 
Sparta Rotterdam 2. Vitesse Anrhem 
3. NAC Breda 4. Stormvogels Telstar 
5. HFC Haarlem 6. NEC  7. Willem 
II 8. PSV 9. FC Den Bosch 10. FC 
Utrecht.

Barry van Galen (HFC Haarlem met bal), Chris van der Weerden (PSV, links) 
en Keith Masefield (HFC Haarlem rechts op de achtergrond) in actie (foto: 
Serge Meijer)

StormvogelsTelstar D1 
naar bekerfinale
Velsen-Zuid - Nadat Stormvogels 
Telstar D1 zaterdag 26 april in en bij 
Volendam kampioen is geworden 
van de tweede divisie A, haalde zij 
op woensdag 7 mei de finale van de 
KNVB beker door in Alkmaar AFC 
’34 een 0-2 nederlaag toe te bren-
gen. 
Binnen StormvogelsTelstar zijn zij 
daarmee het best presterende team 
en mag er gesproken worden van 
een geweldige prestatie van dit door 
trainer/coach Mike Bulten gesmede 
team waarin enorm veel voetbalver-
mogen schuilt en de spelers op de 
belsissende momenten bereid zijn 
voor elkaar door het voetbalvuur te 
gaan. Je zou denken dat de waarde-
ring voor dit team vanuit de betaald 
voetbalorganisatie (bvo) groot zou 
zijn, maar helaas, die komt overeen 
met de hele situatie waarin de bvo 
zich bevindt. Een aantal spelers uit 
dit team vertrekken na dit seizoen 
naar Ajax, Haarlem en Volendam. 
De wedstrijd tegen AFC ’34 verdien-
de niet de schoonheidsprijs maar 
dan kon ook niet anders met een 
toernooi in het Franse Marseille nog 
in de benen. Het team, onder leiding 
van interim coach Piet van de Kuil 

(Mike Bulten was op vakantie), gun-
de AFC ’34 geen enkele kans en liet 
de mogelijkheid tot een monster-
score liggen. 
De bekerfinale zal op 7 juni om 10.00 
uur op het veld Omniworld in Alme-
re gespeeld gaan worden.
Afgelopen weekend werd er deel-
genomen aan een toernooi bij SC 
Excelsior en daar eindigde zij met 
evenveel punten als de nr. 3 Excel-
sior maar met een slechter doelsal-
do, op een 4e plaats. Toernooiwin-
naar werd ADO Den Haag en RSC 
Anderlecht eindigde als 2e.

StormvogelsTelstar D1 bestaat uit 
de keepers Yassin Roosblad en Tij-
men de Vries en de spelers Bas 
Aarts, Clarenzo Fer, Jeffrey Hoef-
kens, Leroy Joethan, Gyrano Kerk, 
Barry Koppes, Hasan Mercimek, 
Tom Noordhoff, Dave v.d. Putten, 
Sam Ras, Navid Sheykhzada, Djorim 
Verdonkschot en Berry Willemse en 
er werd regelmatig een beroep ge-
daan op Patrick Bruinink en Leroy 
de Graaff uit de D2. 
Trainer/coach Mike Bulten, verzor-
ging Wickey van Zelst, teamma-
nagement Jan Bulten en Ap Ras.

Meiden Strawberries 8D1 
zijn kampioen geworden
Driehuis - Tot op de laatste wedstrijddag bleef het spannend. Strawberries 
stond tweede op de ranglijst maar door een aantal schitterende acties won-
nen de meiden uit met 1-5 van de koploper Xenios en veroverden de eerste 
plek. Uiteindelijk bleek het een gedeelde eerste plaats, want ook de meis-
jes van HBS passeerden Xenios en kwamen langszij met evenveel punten. 
De Strawberries hadden wel een doelpunt meer op de ranglijst. Britt, Amy, 
Joelle, Laura, Demi, Doddy, Bibi, Jet, Coco en Charlotte gaan een welver-
diende zomer tegemoet en komen het volgend seizoen met een nieuw elf-
tal op het kunstgras.

Tijdens de Hippische Dag is er zowel dressuur rijden als een springconcours

Hippische Dag 
bij de Hofgeestruiters
Velserbroek - Zondag 8 juni orga-
niseert de Hofgeestruiters samen 
met stal Schoorl een hippische dag. 
Op deze dag is het voor ruiters en 
amazones mogelijk om zowel een 
dressuurproef te rijden als een par-
cours te springen. 
De dressuurproef zal verreden wor-
den in de rijbak van stal Schoorl en 
vervolgens zal het springparcours 
afgelegd worden in de rijbaan van 
rijvereniging de Hofgeestruiters. Na-
tuurlijk is het niet verplicht om aan 
beide onderdelen deel te nemen en 
is deelname aan alleen dressuur of 

springen ook mogelijk.
De Hofgeestruiters is een rijvereni-
ging die inmiddels al 27 jaar bestaat. 
Een actief bestuur promoot de rui-
tersport in de omgeving en maakt 
het voor iedere ruiter en amazone 
mogelijk om kennis te maken met 
wedstrijden en andere activiteiten 
van de paardensport. Ben je in het 
bezit van een eigen of verzorgpaard. 
Neem dan een kijkje op de site 
www.hofgeestruiters.nl en schrijf je 
snel in voor de wedstrijd. Kijk ook in 
de agenda voor de andere activitei-
ten bij de rijvereniging.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Zaterdag 24 mei 
kwamen veertien leden van sport-
vereniging  Full Speed voor het 
klootschieten naar het clubhuis 
voor de eindstrijd van het puntensy-
steem. Het was een belangrijke dag 
voor wie bovenaan kwam te staan, 
want het verschil is in de top klein 
te noemen. 

In Spaarnwoude was het weer goed 
en soms zelfs warm tussen de bo-
men. Er is een begin gemaakt met 
maaien, waarbij het losse gras zich 
ophoopt tegen de slootkant. Maar 
in feite zit er alleen lucht onder, zo-
dat Nico bij het harken bijna in de 
sloot viel. 
Er is matig gegooid deze keer. Team 
4 met Dirk, Lia en Nico werden eer-
ste met 69 schoten en 24 meter, dus 
4 punten; dat is een goede uitslag.  

De rest had te veel schoten nodig.  
Team 1 met Elly, Ton, Jan St. en Son-
ja werd tweede met 80 schoten en 
20 meter, dus 3 punten. Team 3 met 
Dries, Ina, Bertie en Bertus, werd 
derde met 83 schoten en 27 meter,  
dus 2 punten. Team 2 met Jan Sch.,  
Jannie en Harm werd vierde met 90 
schoten en 16 meter, dus 1 punt. 

Zaterdag is er om 10.00 uur kloot-
schieten en  ‘s avonds om 18.00 uur 
is er een barbecue. De kosten zijn 
10 euro per persoon, ook voor niet 
leden, daarbij zitten drie consump-
tiebonnen. Er zijn dertien inschrij-
vingen dus er kan nog meer bij. 
Voor informatie over klootschieten,  
darten of klaverjassen belt u Ni-
co Prins, via 0255 – 518648 of Dirk 
Sieraad via 0255–515602 of kijk op 
www.svfullspeed.nl

VSV B2 Kampioen 2007/2008
Velserbroek - Op de laatste speeldag van de competitie is VSV B2 Kampi-
oen geworden.Het was een spannende competitie waarin de strijd gelijk op 
ging maar door 2 wedstrijden voor het einde te winnen van de koploper en 
zo 2 punten uit te lopen kan men met recht zeggen dat VSV de beste van 
deze poule was.De jongens willen graag Olev bedanken voor zijn positieve 
en humorvolle Coachen. Op de foto vanaf links: Coach Olev Warmenho-
ven, Wesley, Kay, Maarten, Gino, Miquel en Dennis. Zittend: Michael, Danny, 
Achmed, Mark, Remco en Bas. Op de foto ontbreekt Justin. 

VSV E6 kampioen
Velserbroek - Op 14 mei was het  
zover, de kampioenswedstrijd.
Uit tegen Castricum E3 en alleen 
winst kon de titel binnenhalen. Na 
een voorbespreking vooraf en een 
korte warming up ging om 19.00 uur 
de wedstrijd van start. De jongens 
knokten voor elke bal en iedere me-
ter, wat resulteerde in een 2-0 voor-
sprong met de rust.

Na een slopende tweede vijfentwin-
tig minuten met wel wat kansen 
maargeen treffers klonk uiteindelijk 
het verlossende fluitsignaal.
De jongens hebben op en top ge-
speeld ondanks de warmte en Mike, 
de keeper uit E2 die redding bracht, 
(eigen keeper zat in het gips) heeft 
mede dank zij het voortreffelijk ver-
dedigen weinig te doen gehad. 
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Jesse Bos (links) in actie voor DCIJ

DCIJ–nieuws
Jesse Bos kampioen van DCIJ
IJmuiden - Al gedurende een groot 
deel van de onderlinge competi-
tie bij de damclub IJmuiden werd 
duidelijk dat Jesse Bos het kampi-
oenschap op zijn naam zou bren-
gen. Met een ongekend grote voor-
sprong liet hij zijn naaste belagers 
achter zich. Zonder zelf, in de laat-
ste wedstrijd, aan te treden was hij 
onbereikbaar voor de concurren-
ten. Niet het bezetten van de eerste 
plaats zorgde voor spanning maar 
veel meer de plaatsing voor het eer-
ste tiental voor het komende sei-
zoen. Dat gegeven leverde nog en-
kele pittige partijen op waar de von-
ken van afspatte. 
Nicole Schouten trad aan tegen een 
drietal jeugdspelers. Dat ging be-
paald niet van een leien dakje. Vince 
van der Wiele kon ze nog met een 
mooie combinatie verrassen maar 
Rick Hartman en Berrie Bottelier 
wisten van geen wijken en behaal-
den beiden een fraaie remise. 
Harrie van der Vossen en Leo Bink-
horst kwamen na een goed duel re-
mise overeen en daarmee mocht 
Van der Vossen bepaald niet kla-
gen. Piet Kok en Cees van der Steen 
kwamen tot eenzelfde resultaat 
maar niet eerder dan na een strijd 
die tot op het bot werd uitgevoch-
ten. Paul Smit en Stijn Tuijtel maak-

ten er een waar spektakel van in de 
laatste wedstrijd. Het was een lust 
voor het oog om de vele complica-
ties die het treffen toonde te aan-
schouwen. Uiteindelijk was het Tuij-
tel die aan het langste eind trok en 
won. Feroz Amirkhan zette op gede-
cideerde wijze Jan Maarten Koorn 
aan de kant. De laatste zit de laatste 
tijd in een dip en verspeelde daar-
mee zijn goede vooruitzichten die 
hij bezat voor een plek in het eer-
ste tiental.
De wedstrijd tussen de 11-jarige 
Dana van der Wiele en leeftijdge-
noot Jelmer Gouda eindigde in re-
mise. Een knappe prestatie voor de 
sinds kort debuterende Dana. Koos 
de Vries zette zijn aspiraties om in 
het eerste te komen nog eens flink 
aan tegen Willem Winter. Geen mo-
ment kon de sterker geachte Winter 
aanspraak maken op de overwin-
ning en moest berusten in een remi-
se. Cees Pippel en Martin van Dijk 
speelden een hoogstaande partij 
met wederzijdse kansen. 
Het mondde uit in een terechte pun-
tendeling. Met een fraaie combina-
tie verraste Peter Pippel Jan Apel-
doorn.
,,Zo verliezen vind ik prachtig”, zei 
de totaal niet teleurgestelde Apel-
doorn na afloop van de partij.

Inschrijven Klaverjassen 
Dorpsfeest Santpoort
Santpoort-Zuid - Op maandag 4 
augustus om 13.30 uur wordt tij-
dens het Dorpsfeest Santpoort het 
grote jaarlijkse klaverjastoernooi 
gehouden. Net als vorig jaar zal dit 
gebeuren in de grote feesttent op 
het evenemententerrein bij de Ruï-
ne van Brederode aan de Velseren-
derlaan te Santpoort-Zuid. Het Kla-
verjastoernooi staat open voor alle 
55 plussers uit de Gemeente Velsen. 
Echter, om te kunnen deelnemen, 
moet u een deelnamebewijs opha-
len. Deze kunnen alleen worden af-
gehaald op dinsdagmiddag 22 juli 
vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur bij Ma-
cada Innovision aan de Fresiastraat 
6 (drie deuren rechts naast Huis-
artsenpraktijk/Apotheek ’t Sant) in 

Santpoort Noord. En als ze niet zijn 
uitverkocht, kunnen de kaarten ’s 
avonds na 19.00 uur op de Voor-
plaats 38, telefoon 023-5382896 
worden verkregen. Deelname kost 
voor leden van de Harddraverij (op 
vertoon van lidmaatschapskaart) 
slechts 1 euro. Niet-leden betalen 
2 euro. Daarvoor krijgt u niet alleen 
een boeiende en gezellige middag, 
maar ook een paar drankjes. Boven-
dien is de prijzentafel rijkelijk gevuld 
en staan de bekers klaar voor de 
beste klaverjasser uit de gemeente 
Velsen.Het toernooi wordt georgani-
seerd door de ANBO, afdeling Sant-
poort/Velserbroek en staat onder 
auspiciën van de Harddraverij Ver-
eniging Santpoort en Omstreken.

TVS op NK tweede divisie
Santpoort - Zaterdag vond de fi-
nale tweede divisie turnen dames 
plaats in Reusel. In de jongste leef-
tijdscategorie instap nam Drew de 
Niet deel. Dit is haar eerste jaar 
wedstrijden en stond gelijk op het 
NK. De zenuwen waren voor Drew 
iets te veel, maar wist na een wed-
strijd met enkele foutjes op de 34ste 
plaats te eindigen. In de pupillen 1 
namen Florance Lunel en Selina van 
Maren deel. Florance heeft enkele 
puntjes laten liggen op balk en vloer 
maar de andere toestellen gingen 
goed, het veertiende cijfer behaalde 
zij op brug een 8.666 en het tweede 
cijfer op sprong namelijk een 9.25. 
In het algemeen klassement werd 
zij 36ste. 
Selina was goed voorbereid op het 
NK en had er reuze zin in, haar oe-
feningen werden beloond met mooie 
cijfers. Daarbij zette zij het hoogste 
cijfer op sprong neer, namelijk een 
9.35. Met een mooi puntentotaal 

van 33.916 mocht zij de veertiende 
plaats bezetten. 
In de pupillen 2 nam Rosan Hans-
sen deel en aan de andere kant nam 
haar zus Anouk Hanssen deel in de 
jeugd. Beide zusjes hebben zich uit-
gesloofd op deze belangrijke wed-
strijd, zij turnen beide foutloos en 
erg netjes. Rosan startte haar wed-
strijd met twee negens, namelijk 
een 9.40 op sprong en een negen 
op brug, met een puntentotaal van 
34.166 behoorde zij ruim tot de top 
10 en werd uiteindelijk 7e. Anouk 
heeft deze wedstrijd allemaal ruime 
achten geturnd, haar laagste was 
een 8.233 en haar hoogste cijfer een 
8.90.
Anouk behoorde na drie toestellen 
ook ruim tot de top 10, omdat de 
scores dusdanig dicht bij elkaar lig-
gen is zij uiteindelijk als veertiende 
geëindigd. 
Wederom een succesvol seizoen 
voor de turnsters van TVS.

Boy Wu was aan het toveren tegen Thomas Otte

Jeugd Kijk Uit aan zet
IJmuiden - Er zijn momenten bij een 
schaker dat in een flits de beste zet-
ten worden waargenomen. De kunst 
is dan om die zetten ook in praktijk 
te brengen. Maurits van Rees had 
aan een subliem moment genoeg 
tegen Menno Jaspers. Een onschul-
dig pionzetje luidde de ondergang 
van de dame van Menno in.
Ook Boy Wu was aan het toveren te-
gen Thomas Otte, met een dame en 
een loper liep Thomas mat.
Een mooie aftrekaanval kwam op 
naam van Roelof Stikker die hier-
bij de dame van Daan Koetzier buit 
maakte. Thomas Lichtendaal had 
ook een prima dag, met een voor-
sprong van drie stukken won hij van 
Armando Noordzij.
Een echte kraker werd gespeeld 
tussen Lara von Wintersdorff en Ja-
red van der Zee. Aanvankelijk leek 
Jared in de opening Lara te over-
spelen, maar Lara nam het initiatief 
over en leek te gaan winnen. Een 
paar schaakjes van Jared zorgde 
voor een totale ommekeer. Maar in 
het eindspel zorgde het paard van 
Lara voor torenverlies bij Jared. Uit-
eindelijk werd de vrede getekend 
met remise.
Bram Zwanenburg is bezig met een 

droomstart. Ook zijn tweede partij 
op de club won hij; met twee torens 
werd Anne Dijkman matgezet.
Gregory van den Ende verspeel-
de in de opening al een stuk te-
gen Dick Wijker. En tegen een ster-
ke schaker als Dick loop je dan te-
gen een nederlaag op. Erin Lucas-
sen won, nadat zijn pion was gepro-
moveerd tot dame, in een rap tempo 
van Marco Wellinga. Mark Scholten 
zit nog steeds in de “de schaaklift”. 
Aan twee mindere zetten van Koen 
van de Velde had hij genoeg om de 
winst te pakken.
Cory van Bellen, druk bezig in zijn 
stappenboek voor het naderende 
examen, merkte direct het effect 
hiervan. Tegen Quinten Otte ging al-
les van een leien dakje voor Cory. 
Ben Eppink (ook druk studerend) 
vergat de winst te pakken tegen Ro-
land de Bruin door remise te accep-
teren. Gizem Erdogan speelde het 
partijtje schaak te snel tegen Stef 
Ton waardoor Stef niet te missen 
kansen kreeg. En tenslotte, een ge-
concentreerde Barry Broek won van 
Tom Noordzij.

Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl 
Informatie op telefoon 0255-535743.

René Koens schudde Wim Dijkman van zich af

Kampioenschap van
Kijk Uit nog niet beslist
IJmuiden - Er heerste een gezon-
de spanning vrijdagavond in het Jan 
Ligthart gebouw. Een drietal scha-
kers is nog kanshebber op de titel 
dit seizoen. Met nog twee rondes te 
gaan keken velen dan ook uit naar 
hetgeen wedstrijdleider Ingmar Vis-
ser aan tegenstanders uit de com-
puter deed rollen.
Lijstaanvoerder en dus grootste 
kanshebber André Kunst moest de-
ze voorlaatste ronde tegen de immer 
taaie Dick Kruijff. André die zich de-
ze week had voorbereid op het frivo-
lere Jan Jansen, die deze week ech-
ter verstek liet gaan, moest dus nog 
even honderdtachtig graden om. Dit 
lukte hem schijnbaar met gemak. 
Dick kwam twee pionnen achter en 
had zoveel tijd nodig om zijn stelling 
nog op orde te houden dat hij door 
zijn vlag ging.
Kanshebster nummer twee is Col-
leen Otten. Zij lootte tegen de wed-
strijdleider en wist hem te verslaan 
en dus de spanning in de compe-
titie te houden tot de laatste ronde. 
Kanshebber nummer drie is Sebas-
tiaan van Westerop. Hoewel hij deze 
week niet aanwezig kon zijn, zijn er 
nog steeds mogelijkheden voor hem 
om kampioen te worden.

De rest van de partijen gingen al-
leen nog om persoonlijk gewin. Dick 
Wijker was zeker niet van plan om 
van Patrick de Koning te verliezen 
en deed dat dan ook niet. Patrick 
zag de deplorabele staat van zijn 
stelling in en gaf op voordat hij mat 
gezet kon worden. 
Siebren Frolich stootte Greory van 
den Ende van zijn sokkel en René 
Koens schudde Wim Dijkman van 
zich af. Louwe Post haalde een per-
soonlijke victorie door de aanko-
mend kampioen van groep drie, Dirk 
Geels in het eindspel te verslaan.
Andries Visser moest zijn dame 
prijsgeven aan Sinclair Koelemij. 
Omdat hij hier onvoldoende ma-
teriaal voor terug kreeg gaf hij uit-
eindelijk toch op. Tom van der Vlugt 
haalde met een remise tegen Kees 
Giesberts weer een half punt bin-
nen. Iets wat Sjef Rosier en André 
Hennipman ook deden. In een curi-
euze partij waarbij beide spelers wel 
een keer overwegend stonden werd 
besloten tot een puntendeling.
Omdat vrijdag de zaal bezet is, wordt 
de competitie beslist op donderdag.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.
nl. Informatie op telefoon 0255-
512196.

Vrijdag Beachparty in 
Zwembad De Heerenduinen
IJmuiden - Vrijdag 30 mei 2008 or-
ganiseert Zwembad De Heerendui-
nen van 18.00-21.30 uur een Beach-
party voor de jeugd tot en met 14 
jaar als afsluiting van het discosei-
zoen. Tijdens de Beachparty draait 
de DJ zowel binnen als buiten. 
Het recreatiebad is geopend in com-
binatie met het trimbad buiten. Tij-
dens de beachparty worden er Golf-
surf-dvd gedraaid in een tent, maar 
kan de jeugd ook kennismaken met 
het golfsurfen in de praktijk. De be-
ginselen van het golfsurfen worden 

uitgelegd en kunnen in de praktijk 
worden geoefend.
Uiteraard ontbreekt op een beach-
party ook het beachvolley niet. On-
der leiding van een instructeur wordt 
er beachvolley gespeeld. Naast de-
ze activiteiten kan je natuurlijk ook 
gewoon zwemmen, touwtrekken of 
loungen bij de DJ. Tot slot is er een 
ballonnenwedstrijd. 
De entreeprijs voor de Beachparty 
is het standaardtarief van 3,70 euro 
voor de jeugd en 4,20 euro voor vol-
wassenen.

Even weg van de buis
ANBO zomercompetitie 
klaverjassen in Santpoort
Santpoort-Noord - De zomercom-
petities klaverjassen in Dorpshuis 
Het Terras zijn ontstaan tijdens het 
EK- en WK-voetbal. Veel mensen 
willen juist dan de deur uit om iets 
anders te doen dan voetbal kijken 
op televisie. 
Door de brand in Het Terras vorig 
jaar was de ANBO helaas genood-
zaakt alle activiteiten daar stop te 
zetten. Sinds september zijn de AN-
BO klaverjasavonden gestart in de 
MTS. In deze tijdelijke behuizing 
aan de Roos en Beeklaan is nu ook 
ruimte voor de zomercompetitie kla-
verjassen, die dinsdag 3 juni van 
start gaat.
Het Santpoortse Echobureau Baby-
watch is weer bereid gevonden de 

competitie te sponsoren. Het is de 
bedoeling tien weken lang op dins-
dagavond te spelen. Wekelijks zijn 
er kleine prijzen te verdienen en aan 
het einde van de competitie staat  
voor de winnaar een grote wisselbe-
ker klaar met daarnaast prijzen voor 
de iets mindere goden.
Mocht u interesse hebben, dan 
bent u dinsdagavond om acht uur 
van harte welkom. U hoeft geen lid 
te worden, heeft een leeftijd vanaf 
50 jaar, hoewel de organisatie niet 
kijkt op een jaartje, en u mag voor 
de competitie maximaal twee keer 
missen. Mist u vaker, dan speelt u 
altijd nog mee voor de weekprijzen. 
Tot ziens in de MTS aan Roos en 
Beeklaan 4 in Santpoort-Noord.

Velsen Centraal op Seaport TV
Ontvlechting Stormvogels 
en Telstar in herhaling
Velsen - In de rubriek Velsen Cen-
traal van Seaport TV wordt de-
ze week op veler verzoek het pro-
gramma herhaald over de ontvlech-
ting van de voetbalfusie tussen de 
betaalde voetbalorganisatie Telstar 
N.V. en de amateurclub IJVV Storm-
vogels. Pieter de Waard, de alge-
meen directeur van de betaalde tak, 
gaat in op de oorzaken en de ge-
volgen van de scheiding tussen de 
voetbalclubs. Ook de voorzitter van 
de amateurtak, Nico Stoker, is uit-
genodigd voor dit studiogesprek 
met als gespreksleider Jac. Zuur-
bier, de eindredacteur van het tele-
visieprogramma.

Van belang zijn de motieven voor de 
nieuwe start van Telstar, dat in 1963 
ontstond uit het kampioenselftal 
van VSV en de semiprofs van Storm-
vogels. Zowel de accomodaties van 
Schoonenberg als het bezoek aan 
de wedstrijden waren het afgelopen 
seizoen matig te noemen. Daarnaast 
was er een exploitatietekort van een 
half miljoen euro. Inmiddels is dit 

tekort door zeven grote sponsoren 
betaald. Hoe gaat de samenwerking 
met AZ er uit zien?
Betreft dit alleen de jeugdopleiding 
of wordt Telstar een satelietploeg 
van AZ vergelijkbaar met de samen-
werking tussen Feijenoord en Exelsi-
or in Rotterdam? Wie wordt de nieu-
we trainer bij de profs? De jeugdaf-
deling van de amateurs van Storm-
vogels moet geheel nieuw opgezet 
worden. Hoe denken de blauwwit-
ten dit te gaan doen? Wordt het ge-
degradeerde eerste team versterkt? 
Komt er weer een zaterdagafdeling 
op sportpark Zeewijk?
Deze en andere onderwerpen zijn 
te zien en te horen in de uitzendin-
gen op vrijdagavond 30 mei, zater-
dagavond 31 mei en maandagavond 
2 juni om 18.00 uur. Kijkers kunnen 
deze uitzendingen van Velsen Cen-
traal onder de regie van Edwin Wo-
ning zien via de Velser TV-kabel op 
S12++ (frequentie 240 mHz) en de 
internetsite van Seaport TV. Nade-
re bijzonderheden staan op de tele-
tekstpagina 331 van Seaport TV.

‘Het Huiskameronweer’ 
Een originele, absurde 
theaterstorm van Orkater
Velsen - Dé specialisten van het fy-
sieke theater Titus Tiel Groenestege 
en Ria Marks laten donderdag 29 
mei (20.15 uur) met steracteur Porgy 
Franssen en mimekunstenaar Jakop 
Ahlbom een storm opsteken in de 
Stadschouwburg Velsen. De nieu-
we Orkater-voorstelling ‘Het Huis-
kameronweer’ zit vol originele, beel-
dende en absurde theaterfantasieën. 
Theatermakers Titus Tiel Groeneste-
ge en Ria Marks vormen al jaren on-
der de vlag van theatergroep Orka-
ter een uniek duo. Naast de ingeto-
gen Titus werd Ria, met haar elas-
tieken lijf en ‘big eyed mobile face’ 
door de lovende pers zelfs vergele-
ken met de wereldberoemde top-
comédienne Lucy Ball. Hun goed-
gelukte (woordenloze) voorstelling 
‘Valse Wals – Bankstel - Zucht’ werd 
overladen met prijzen, tot de pres-
tigieuze Prix Italia aan toe. En werd 
dit jaar nog genomineerd voor een 
Emmy Award. Met meester-vertel-
ler Porgy Franssen (winnaar Toneel-
publieksprijs ‘Wie is er bang voor 
Virginia Woolf’) en de veelgepre-
zen mimekunstenaar Jakop Ahlbom 
voegen Titus en Ria een nieuw ju-
weeltje toe aan de rijke Orkater-ge-
schiedenis: ‘Het Huiskameronweer’, 
een voorstelling geïnspireerd op de 
absurde verhalen van de Belgische 
schrijver Henri Michaux. De video-
projecties van beeldkunstenaar Ca-
tharina Scholten en de filmische 
muziek van Michel Banabila ma-
ken de voorstelling tot een lust voor 
oog een oor. De IJmuider Courant 
schreef zo over ‘Het Huiskameron-
weer’: ,,sterke voorstelling waarin 
alles klopt: de surrealistische pro-
jecties, de suggestieve geluidsband, 
de kostuums, het decor en bovenal 
het fysieke spel van een ensemble 
dat overtuigt.” 
In een volgestouwde huiskamer 
leeft een op het eerste gezicht ge-

woon gezin. De huiskamer die hen 
geborgenheid zou moeten bieden, 
verandert echter langzaam in een 
slagveld. Het rommelt in de huis-
kamer. De deur kraakt. De ramen 
trillen in hun sponningen. Het vuur 
in de open haard gromt en knet-
tert onheilspellend. De familieleden 
eten zwijgend aan de grote tafel, 
maar het geluid van hun smakken 
lijkt oorverdovend. Met argusogen 
bespieden zij elkaar. Er is iets op til, 
maar niemand weet wat. Vader wor-
stelt met de, in zijn ogen, vijandige 
tijd. Moeder probeert het gezin bij 
elkaar te houden, maar raakt zo uit-
geput dat zij het liefst zou willen ver-
trekken. De kinderen proberen zich 
staande te houden in de chaos die 
hun ouders creëren, terwijl de inwo-
nende vreemde oom niet weet of hij 
moet ingrijpen. 
Toegang: 22,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 2 euro 
korting. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, telefoon 0255-515789 
of reserveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Kindermiddag
Baptistengemeente 
IJmuiden - Woensdag 4 juni van 
14.00 tot 16.00 uur is er weer een 
speciale middag voor kinderen in de 
leeftijd van 8 tot en met 10 jaar. Het 
thema is: ‘Kiezen’. Of je nou groot 
bent of klein, elke dag kom je het 
tegen dat je moet kiezen. Wat ga 
ik doen, met wie ga ik spelen, ga 
ik binnen of buiten spelen?  Door-
middel van spel, toneel, zang, mu-
ziek en knutselen wordt hier samen 
over nagedacht. Baptistengemeente 
IJmuiden, Eemstraat 28-30 in IJmui-
den, telefoon 0255-531299. De toe-
gang is gratis.
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Woon, zorg en wel-
zijnscafé in De Hofstede
Velserbroek - Op maandag 26 mei 
vindt in De Hofstede een woon, zorg 
en welzijnscafé plaats. 

Een woon, zorg en welzijnscafé wil 
een laagdrempelige ontmoetings-
plaats voor bewoners, familie, me-
dewerkers en andere belangstellen-
den zijn. Elke keer wordt er een the-
ma behandeld dat met wonen, zorg 
en welzijn te maken heeft.  Vandaar 
de naam: ‘Woon, zorg en welzijn ca-
fé’.

Vorig jaar stond het thema: ‘Demen-
tie’ centraal. Marijke Kots speelde 
een eenakter met de titel ‘Is dat uw 
moeder?’. Daarna was er gelegen-
heid tot het stellen van vragen en 
gingen we met elkaar in gesprek. 
Het woon, zorg en welzijnscafé is 
gehouden in Huis ter Hagen, de  
Hofstede, Breezicht, De  Moerberg 
en het WF. Visserhuis. Tijdens de-
ze avonden werd duidelijk dat ‘Af-
scheid nemen’ een goed onderwerp 
zou kunnen zijn voor een nieuwe 
reeks bijeenkomsten, omdat steeds 
naar voren kwam hoe moeilijk dat  
is.
Het thema voor dit café heet daar-
om ‘Afscheid nemen’. 

Onder leiding van Marijke Kots wer-
ken wij dit thema uit aan de hand 
van de vier seizoenen, lente, zomer , 
herfst en winter. Het wordt een ge-
varieerd en interactief programma 
met beelden, muziek, toneelspel. 

U krijgt de gelegenheid om opmer-
kingen te maken of vragen te stellen 
en met elkaar over dit thema te pra-
ten. Maar u kunt natuurlijk ook ge-
woon luisteren naar het programma 
en naar wat anderen erover zeggen. 
Het is maar net wat u wilt.
Bewoners, familie, belangstellenden 
uit de wijk en medewerkers zijn van 
harte uitgenodigd in het café. Voor-
dat we beginnen met het thema is 
er koffie. 

In de pauze, tijdens een kopje kof-
fie en na afloop kunt u uitgebreid 
met elkaar van gedachten wisselen. 
Dat willen wij van harte stimuleren 
en daarom schenken wij na afloop 
frisdrank.
U bent van harte welkom op maan-
dag 26 mei. U kunt  vanaf 19.15 uur 
binnenlopen in De Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227 in Velserbroek.
Het café begint om 19.30 uur en het 
thema duurt tot 21.30 uur.

Maandag in Velserbroek: 
gratis ruit repareren
Velserbroek - Een sterretje zit er zo 
in. Vroeger knalden de ruiten er in 
zijn geheel uit. De huidige gelaagde 
ruiten doen dat weliswaar niet, maar 
scheuren veelal in een later stadium 
alsnog door, ook nog na één of twee 
jaar! Dat betekent uiteindelijk toch 
weer een tijdrovende ruitvervanging 
en het betalen door verzekerde van 
een eigen risico van normaal € 136,-
. Echter, bij een WA-Plus, Casco of 
All-Risk verzekering is harsrepa-
ratie van de ster vrijwel altijd zon-
der kosten. Sterreparatie is daarom 
veel aantrekkelijker dan vervanging! 
Verzekeraars hebben dan ook voor-
keur voor harsreparatie boven ver-
vanging.  
Op gelijmde voorruiten staan enor-
me spanningen, mede door intense 
zonnestraling veroorzaakt. De stijf-
heid en daarmee de sterkte van de 
carrosserie wordt voor 40% bepaald 
door een goede, verlijmde voorruit. 
Een zwakkere voorruit betekent dus 
een zwakkere auto. Breuken in het 
glas verzwakken de voorruit. Door 
hitte (zon!) of kou (afkoeling door 
plotselinge regenbuien) ontstaan er 
extra spanningen in het glas. Ook 
het dichtgooien van een deur (lucht-
druk) veroorzaakt extra spanning. 
Door al die spanningen is de kans 
op doorscheuren van een barstje of 
ster ruim 50%, zo blijkt uit technisch 
onderzoek! De ruit op vakantie laten 
vervangen is lastig en de afwikke-
ling met verzekeraars (buitenland!) 
is ingewikkelder! Tijdige reparatie 
van een ster is daarom zeer aan te 
raden. Bent u voor ruitschade ver-
zekerd en wordt u doorverwezen 
naar een ruitschadespecialist, dan 
kunt u bij Automark terecht. Auto-
mark werkt voor iedereen die voor 
ruitschade verzekerd is en stuurt de 
rekening rechtstreeks naar de ver-
zekeraar. Voor de klant zijn er geen 
kosten of moeite verbonden aan 
ruitreparatie. Als Automark uw ruit 

repareert, heeft u geen eigen risico 
en geen no-claimverlies. Automark 
gebruikt voor reparatie de meest 
moderne harsinjectie-methode en 
geeft op alle reparaties levenslange 
garantie! Bij ruitreparatie moet de 
geldige groene kaart worden mee-
gebracht voor de juiste verzeke-
ringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren 
Graveren van het kenteken met NL 
in alle ruiten kost tegenwoordig 
slechts 15 euro per auto, inclusief 
twee waarschuwingsstickers. Voor 
5 euro extra wordt een speciale re-
flectielaag over de gravures aan-
gebracht, waardoor de gravures bij 
regen en ‘s avonds goed zichtbaar 
blijven. Graveren helpt tegen dief-
stal: wil een dief een gestolen au-
to verkopen, dan moet hij alle ruiten 
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

Gratis Voorruitinspectie 
Maandag komt de Mobiele Service 
van Automark in Velserbroek voor 
een actie Ruit Repareren / Kenteken 
Graveren. Op verzoek van de klant 
wordt de voorruit ter plekke gra-
tis geïnspecteerd en krijgt een des-
kundig en vrijblijvend advies m.b.t. 
eventuele beschadigingen. Men 
hoeft niet van te voren een afspraak 
te maken: voor Voorruitinspectie of 
Ruitreparatie meldt men zich direct 
bij de reparateur. Reparatie van de 
voorruit is voor WA-Plus, Casco en 
All-Risk verzekerden geheel zonder 
kosten. Voor de juiste verzekerings-
gegevens moet bij reparatie wel de 
geldige groene kaart worden mee-
genomen. Klaar terwijl u wacht/win-
kelt! Maandag 26 mei kunt u terecht 
van 09.00 tot 17.30 uur op de par-
keerplaats van het Vestingplein.  Bij 
regen kunt u rustig in de auto blij-
ven zitten. Let op de gele tent en ge-
le bus van Automark.  

Tropical zomerfeest
in de Cronjéstraat
Haarlem - Zaterdag 31 mei vindt in 
de Generaal Cronjéstraat in Haar-
lem Noord een groots zomerfeest 
plaats. Uit het Spaanse Catalonë 
komen flamenco ruiters en amazo-
nes met hun paarden. Gekleed in 
originele klederdrachten geven zij 
demonstraties. Salsaband ‘Batacu-
da’ met samba danseressen en het 
Mexicaanse muziekgezelschap Los 
del Sol treden diverse malen op. 
Kinderen kunnen een cocktail drin-
ken bij de Kids Cocktail bar. Er zijn 
limbowedstrijden en dansdemon-
straties. Tevens is er een ABC- en 
Koopjesmarkt. De ABC markt start 
om elf uur. De tropische festivitei-
ten beginnen om 17.00 uur en ein-
digen om 22.00 uur. De winkels in 
de Cronjé zijn zaterdag tot 22.00 uur 
geopend. Bezoekers kunnen de au-
to gratis parkeren in de Cronjé par-
keergarage. Het belooft een bijzon-
der groot feest te worden a.s. zater-
dag in de Generaal Cronjéstraat en 
het Julianapark. De weerberichten 
zien er gunstig uit dus de schaars 
geklede Sambadanseressen kun-
nen swingend in de winkelstraat op-
treden. De festiviteiten vinden door 
de gehele straat plaats. 
Bijzonder is de aanwezigheid van 
een zestal ruiters en amazones uit 
Spanje op originele Catalaanse 
paarden. 
Fraai opgetuigd met berijders in ori-
ginele klederdrachten. Nippend van 
een drankje op het terras of genie-
tend van een heerlijke paella wordt 
het goed toeven zaterdagavond in 
de Cronjé. 
‘s Morgens om elf uur begint de ABC 
markt met boeken, antiek, curiose 
en creativiteit. De winkels bieden 
spectaculaire koopjes aan. Aanbie-
dingen met prijzen die vaak onder 
de inkoop liggen. Dat wordt profite-

ren van het extra vakantiegeld. De 
Cronjé heeft vandaag de dag heel 
wat terrassen. Er zijn meer dan tien 
horecabedrijven in de Cronjé geves-
tigd waar een hapje en een drankje 
verkrijgbaar zijn. 
Voor de kinderen is het Zomerfeest 
ook bijzonder leuk. Er staan enkele
kleine kermisattracties. Er is een 
stand waar de kinderen geschminkt 
worden. Vanaf vijf uur vinden voor de 
Rabobank in het Julianapark Limbo-
wedstrijden plaats. Er zijn veel prij-
zen te winnen. Ter hoogte van Kees 
Hoogenbosch Schoenen en de Wi-
bra komt een Kids Tropical Cocktail 
bar te staan. Kinderen kunnen daar 
een lekker ‘gratis’ zomersdrank-
je drinken. Onder begeleiding van 
de ruiters mogen de kinderen een 
rondje op de paarden rijden. Deze 
activiteiten beginnen om vijf uur en 
duren tot ‘s avonds tien uur.   
Het Tropische feest wordt opgeluis-
terd door Los del Sol een Zuid-Ame-
rikaans/Spaans muziekgezelschap. 
Samen met een groep danseressen
treden zij diverse malen in de ge-
hele straat op. Meer power heeft 
de grote Salsa Band ‘Batacuda’ met 
een groep Sambadanseressen. Aan 
deze optredens werkt ook de Fiera 
Salsa Club uit Haarlem mee. In de 
gehele straat klinkt zaterdagavond 
gezellige zomersemuziek. Vereni-
gingen, dansgroepen maar ook mu-
ziekanten die van zich willen laten 
horen kunnen extra luister bijzetten.
Even contact opnemen met de orga-
nisatie 06-52054501. 
Samen met de avondmarkt, de ge-
opende winkels, de terrassen en 
de vele activiteiten wordt het zater-
dagavond werkelijk een fantastisch 
feest in de Cronjé. Van 11.00 uur tot 
22.00 uur is de Cronjé de leukste 
playa van het land. 

Het was dinsdag even heel druk bij kapper Robert van Galjé Kappers

Is kapper een leuk beroep?
Leerlingen Beekvliet 
bezoeken Galjé Kappers
Haarlem-Noord - Op zoek naar 
beroepen hebben leerlingen van 
groep 1/2 van juf Jolanda van de 
Beekvliet dinsdag een bezoek ge-
bracht aan Galjé Kappers aan Mars-
manplein 27. 
Deze twee weken leren de kinderen 
via een thema over beroepen. Di-
verse ouders zijn al in de klas ge-
weest om te vertellen over hun ei-
gen beroep. Dinsdag kwamen ze 
op bezoek bij Robert, de vader van 

Ravi. bij Galjé Kappers. De kinderen 
mochten niet alleen rondkijken in 
de kapsalon, maar ook toezien hoe 
juf Jolanda werd geknipt. Zelf knip-
pen mochten ze ook een stukje, niet 
in de juf, maar op een kappersoe-
fenkop.
Daarna kregen alle jongens ge-
kleurde gel in hun haar en de meis-
jes een mooie vlecht. Het was dus 
een gedenkwaardig bezoekje aan 
de kapsalon.

U kunt ons ook e-mailen:
redactie@jutter.nl

Kunstenaars KZOD in 
Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - De Haarlemse be-
roepsvereniging van beeldend 
kunstenaars KZOD (Kunst Zij Ons 
Doel), slaat voor de derde keer zijn 
vleugels uit naar Velsen en expo-
seert van zaterdag 31 mei tot en met 
zondag 29 juni in Raadhuis voor de 
Kunst in Velsen-Zuid aan de Toren-
straat 7.
KZOD bestaat al bijna tweehonderd 
jaar en biedt aan kunstenaars uit 
Haarlem en omstreken een heden-
daags onderkomen.
De monumentale ruimte van Raad-
huis voor de Kunst in Velsen-Zuid 
werd twee jaar geleden gevonden 
als geschikte locatie om werk in sa-
lonopstelling tentoon te stellen. Dit 
jaar doen maar liefst 16 leden mee 
aan deze expositie waarin iedereen 
zich presenteert door recent werk te 

tonen.Behalve schilderijen en mo-
noprinten zijn er stenen- en bron-
zen beelden, sieraden en glas te be-
zichtigen.
De zestien deelnemende kunste-
naars zijn: Joke Braam,Hans de 
Bruin,Monique Dukker, Maria de 
Jong, Coby Kluitman, Ria van Koot-
en, Richard Kuiper,Bert Maurits, Eri-
ka Meershoek, Jacintha Reijnders, 
Afke Spaargaren, Nettie Veen, Leo 
van Velzen, Erika de Wit, Henk Zwa-
nenburg en Ruud Zweijfpenning.
Openingstijden zijn van maandag 
tot en met donderdag van 10.00 tot 
16.30 uur en vrijdag tot en met zon-
dag van 13.00 tot 16.30 uur.
De feestelijke opening vindt plaats 
op zaterdag 31 mei om 16.00 uur. 
Een finissage vindt plaats op zon-
dag 29 juni om 16.00 uur.

Op de foto vanaf links Theo Dekker en Alexander Zwaan, resp. lid en dirigent 
van Felison Brass, Han Bruinenberg en Marjolijn Houwing, resp. muzikaal lei-
der en lid van Cigale

Welluidend Koffieconcert 
van Cigale en Felison Brass
IJmuiden - Elk jaar organiseert de 
Culturele Stichting Velser Gemeen-
schap koffieconcerten. Deze zijn 
gratis toegankelijk. Afgelopen zon-
dag traden Vocaal Dubbelkwartet 
Cigale en Felison Brass op in Fide-
lishof in IJmuiden-Oost.
Van de muzikale leider van Cigale, 
Han Bruinenberg, is bekend dat hij 
garant staat voor kwaliteit. En daar 
genoten ze ook deze keer weer van. 
‘And so it goes’ van Billy Joel im-
poneerde door mooie akkoorden 
en een lied over de Partizanenstrijd 
in Italië door de vertolking van het 
krijgshaftige karakter. Dat de stem 
eigenlijk het mooiste instrument is, 
ervaarden ze bij hun liederen die al-
le a capella werden gezongen. Bij 
het begin van ‘Sakkijarven Polkka’ 
stonden de zangers met hun rug 
naar het publiek. Van de laagste tot 
de hoogste stem draaiden zij zich 
een voor een al zingend om, waar-
na zich een swingend, humoristisch, 
muzikaal gesprek ontwikkelde. Op 
een grappige manier werd duide-
lijk gemaakt dat deze zeven zangers 
als dubbelkwartet op dit moment 

eigenlijk een bas/bariton ontberen. 
Na de pauze vond door muziekver-
eniging Felison Brass een voortzet-
ting plaats van ons muzikale plezier. 
In ‘For the Love of a Princess’ werd 
een onmogelijke liefde door de bla-
zers welluidend vertolkt. ‘Slaughter 
on the 10th Avenue’ over een tap-
danser begon lichtvoetig, maar de 
liefde werd hier zelfs nog fataler 
en gruwelijker. Dirigent Alexander 
Zwaan gaf vooraf aan dat het een 
stuk is met veel solo’s en heerlijk om 
te spelen. En om te horen.
Deze muzikale leider staat ook be-
kend om zijn kwaliteitswerk. Zijn 
korte uitleg bij de achtergronden 
van de muziekstukken was aange-
naam, want muziek is wel een taal 
die iedereen spreekt, aldus de di-
rigent, toch verhoogt de uitleg het 
muzikale genoegen. Derk Boer liet 
als solist in Blue John de trombone 
indrukwekkend spreken en de Zui-
damerikaanse toegift zorgde voor 
een swingend einde.
Zowel Felison Brass als Cigale wer-
den aan het eind van hun optreden 
met een staand applaus beloond.

Witte Theater
Lenette van Dongen 
speelt ‘Bloeiend Hout’ 
IJmuiden - Vrijdag 30 en zaterdag 
31 mei om 20.30 uur speelt Lenet-
te van Dongen de try-out van ‘Bloei-
end Hout’ in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
‘Bloeiend Hout’ is een ‘work in pro-
gress’ zoals dat in theatertermen 
heet, een werkvoorstelling dus. Van-
avond is alles nog open en wordt u 
meegenomen in dit proces. Span-
nend, verrassend en uniek.
Lenette van Dongen debuteerde in 
1993 met het programma Mag het 
wat zachter, dat na een rustig begin 
in kleine zalen later een groot suc-
ces werd in de grotere theaters. Ze 
koppelt een persoonlijk statement 
aan een grote muzikaliteit en een 
geheel eigen humor, wat door een 

zeer groot publiek wordt gewaar-
deerd. Lenette volgde de balletop-
leiding aan de Nel Roos academie, 
gaf balletles, volgde de opleiding 
aan de Amsterdamse Theaterschool 
(voorheen de Kleinkunstacademie), 
maakte in Pappenheim haar caba-
retdebuut met Peter Lusse. Eind 
2004 sleepte zij voor haar verdien-
sten in de Nederlandse lichte mu-
ziek een Gouden Harp binnen. Deze 
passie voor muziek wist zij ook ge-
stalte te geven in de musicals ‘Tje-
chov’, ‘Mamma Mia!’ en ‘Doe Maar! 
De musical’.
Ruut Weissman en Pieter Tiddens 
zijn al jaren haar vaste regisseurs. 
Zie ook www.harrykies.nl. Toegang 
11 euro of 9 euro met WT-pas.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar het Zeekadetkorps? Kom dan zaterdag 
eens meedoen, wel van te voren opgeven

Dagje meelopen 
bij Zeekadetkorps IJmond
IJmuiden - Ter ere van de ‘Week 
van de Zee’ organiseert het Zeeka-
detkrops IJmond is zaterdag 31 mei 
een open dag. 
Heb je zin in een dagje vol avon-
tuur en ben jij tussen 11 en 17 jaar. 
Schrijf je dan in om een dag mee te 
draaien. Op deze dag wordt alles uit 
de kast gehaald, zodat je kunt zien 
hoe leuk het is. Trek wel kleren aan 
die vies mogen worden en bij heel 
erg lekker weer eventueel zwemkle-
ding meenemen.
Het dagprogramma is als volgt: om 
11.00  uur Baksgewijs (dagopening), 
om 12.00 uur Knopen & Splitsen (in-
teractieve les), om 13.00 uur Pikheet 
(lunch), vanaf 13.30 uur Roeien of 

zeilen en vanaf 14.45 uur Zeilen of 
roeien. Om 16.50 uur is het eind van 
Baksgewijs in de vorm van de dag-
afsluiting. 
Er is plek voor maximaal acht per-
sonen, dus wees er snel bij. De kos-
ten zijn 10 euro per persoon en voor 
een broertje of zusje 5 euro. Opge-
ven kan tot donderdag 29 mei bij R. 
van der Plas via 06-28727055 of T. 
Heijda: 06-12113705 of e-mail naar 
info@zkkijmond.nl
Het korpsschip van het Zeekadet-
korps IJmond ligt over de Zuider-
sluis en is het eerste schip dat in het 
water ligt, vanaf IJmuiden gezien. 
Kijk voor meer informatie op: www.
zkkijmond.nl


