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Politie houdt twee verdachten aan

Dodelijke steekpartij 
schokt Rivierenbuurt
IJmuiden - De politie heeft 
zondag een tweede verdachte 
aangehouden in de zaak rond 
de gewelddadige dood van 
een 31-jarige Wijk aan Zee-
er. Het gaat om de 40-jarige 
bewoner van het pand in de 
Roerstraat waar het slacht-
offer vrijdagavond werd neer-
gestoken. Zaterdag had zich 
al een 37-jarige man bij de 
politie gemeld.

Het slachtoffer werd vrijdag-
avond omstreeks 20.00 uur door 
agenten aangetroffen in de ach-
tertuin van het tot woning omge-
bouwde winkelpand. Bij de po-
litie was een melding binnenge-
komen over een gewonde man.  
Aan het slachtoffer werd direct 
eerste hulp verleend. Vervolgens 
werd hij met grote spoed naar 
een ziekenhuis in Amsterdam 
overgebracht. Daar is hij kort na 
aankomst overleden aan zijn ver-
wondingen.
Rechercheurs en forensisch spe-
cialisten in witte pakken zijn vrij-
wel het hele weekend bezig ge-
weest met sporenonderzoek. De 
directe omgeving van de woning 
was al die tijd afgezet met hek-

ken en linten. Er werd ook een 
mobiel laboratorium geplaatst. 
Zondag maakte de politie be-
kend dat het slachtoffer in de 
woning is neergestoken. Vervol-
gens is hij de woning uitgelopen 
en in de achtertuin in elkaar ge-
zakt. De politie tast nog in het 
duister over de aanleiding van 
de steekpartij. 
De Roerstraat is een kleine straat 
tussen de Lange Nieuwstraat en 
de Scheldestraat. Omwonenden 

reageerden zaterdagochtend 
geschokt op het nieuws dat er in 
hun straat iemand door een mis-
drijf om het leven was gekomen. 
,,Het is heel onwerkelijk als er 
opeens mensen met witte pak-
ken door je straat lopen’’, aldus 
een van de bewoners. ,,Zoiets 
verwacht je niet. Bizar dat zoiets 
op een steenworp afstand van je 
huis gebeurt.’’ De verdachten zijn 
voorgeleid aan de rechter-com-
missaris. (Friso Huizinga)

Beatrix onthult nieuw 
kunstwerk beeldenpark
Regio - Koningin Beatrix was vorige week woensdag in Wijk aan 
Zee om een nieuw kunstwerk in het beeldenpark ‘Een Zee van Staal’ 
te onthullen. Het gaat om een monumentale poort naar een ontwerp 
van de overleden kunstenaar Rudi van de Wint, die tegelijk gaat die-
nen als entree van het park.  Het beeldenpark is in 1999 ontstaan. 
Koningin Beatrix kende het park al, want destijds verrichtte zij de of-
ficiële opening. (foto: Reinder Weidijk)

Verwarde man 
aangehouden
IJmuiden - Agenten hebben 
zondagmiddag een 21-jarige 
man aangehouden die vanuit 
zijn woning in de Lange Nieuw-
straat met flessen en huisraad 
gooide. De man, die in verwar-
de toestand verkeerde, was op 
een dak geklommen en kleed-
de zich daar uit. Op verzoek van 
de agenten kwam hij naar be-
neden en kon hij worden aan-
gehouden. Hij verzette zich te-
gen zijn aanhouding,  maar kon 
na een korte worsteling toch in 
de boeien worden geslagen. De 
man is maandag opgenomen in 
een inrichting. Vorige week don-
derdagnacht was de man ook al 
aangehouden omdat hij verf uit 
zijn woning gooide. Het trappen-
huis van zijn woning zat onder de 
verfafdrukken en auto’s op straat 
raakten beschadigd vanwege de 
verfblikken die de man naar be-
neden had gegooid. De woning 
van de man is verwaarloosd.

Regio - Het slechte weer van 
maandagnacht heeft voor veel 
overlast gezorgd. De hulpdien-
sten rukten uit om dit zoveel mo-
gelijk te verhelpen. In de Duin-
wijklaan in Beverwijk kwam een 
melding van rondvliegend puin, 
afkomstig van een slooppand. 
De brandweer ruimde dit op. In 
de Waalstraat in Beverwijk was 
blikseminslag in een flatgebouw 
en in Heemskerk brandde een 
bovenverdieping uit. In IJmui-
den stond het tunneltje van de 
De Noostraat/Stationsweg on-
der water, wat overlast gaf.

Overlast door 
slecht weer

Zie onze advertentie elders in deze krant





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

Gratis toegang

www.villa-westend.nl
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Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl

Nooit meer zelf de la
dder op!

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl
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Onze folder nr. 7 is uit.
Kijk op
www.groenrijksantpoort.nl
2e Pinksterdag geopend

Noteer alvast 
in uw agenda

Highland 
Games

Zaterdag 6 juni
Park Velserbeek

Zoek je een
vakantiebaan
in de zorg??

bel ons

(023) 5 100 300
of kijk op

www. FlexiCura.nl

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Auto-inbreker opgepakt
Politie zoekt eigenaren 
van zonnebrillen
IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week vrijdag een 29-jarige 
auto-inbreker uit IJmuiden aan-
gehouden. Hij werd aangetrof-
fen met spullen die hij eerder 
de nacht uit auto’s had gestolen. 
Sinds eind april kwamen er bij de 
politie veel aangiften binnen van 
diefstal uit auto’s. Onderzoek 
door de recherche leidde tot de 
aanhouding van de verdachte. 
In zijn woning is een flink aantal 
gestolen zonnebrillen aangetrof-
fen en in beslag genomen. De 

verdachte heeft inmiddels een 
aantal diefstallen bekend. Naast 
de zonnebrillen had hij het voor-
zien op autoradio’s en navigatie-
systemen. 
De betrokken politiemensen 
proberen de aangetroffen zon-
nebrillen te koppelen aan ge-
pleegde inbraken in auto’s en 
verzoekt de eigenaren van bril-
len die hun bril op de foto her-
kennen contact op te nemen met 
de recherche in Velsen, telefoon 
0900-8844.

Wat gebeurde er met 
plan Wijde Weideveld?
Velsen – Al in 2003 werden er 
plannen gemaakt voor de groen-
strook achter De Luchte en Huis 
ter Hage, waarvan het Potlood 
onderdeel zou zijn. Het plan 
kreeg de naam Wijde Weideveld 
mee. Langs het spoor zouden zes 
achtkantige woontorentjes van 
vier woonlagen verschijnen. Een 
waterpartij maakte onderdeel 
uit van het plan. Dit is belang-
rijk, omdat deze grond onder-
deel is van de ecologische ver-
bindingszone. In 2004 werd het 
plan goed ontvangen, de mees-
te raadsleden waren er enthou-
siast over. Ook de omwonenden 
konden zich er in vinden. Hier-
na verdween het plan Wijde Wei-
develd in de kast. Velsen Lokaal 
en LGV deden regelmatig na-
vraag bij verantwoordelijk wet-
houder AnneMieke Korf en zelfs 
bij burgemeester Cammaert, hoe 
het nu precies zat met het plan. 
Eerst moest er gewacht worden 
of het plan paste in de structuur-
visie, daarna kwam er nooit een 
bevredigend antwoord. Wel  ver-
dween om onverklaarbare rede-
nen de waterpartij uit het plan. 
Ook kwam het eens als blad-
wijzer terug met de opmerking, 
dat het plan tot 2015 geen aan-
dacht behoefde. Waarom dat zo 
was, kon ook niemand vertellen. 
Daarna ging er van alles mis met 
contacten met de Provincie. Vel-
sen Lokaal en LGV zochten de 
gang van zaken uit en dat lever-

de een hele papierwinkel op, in-
clusief een chronologische lijst 
met alle brieven, mails en te-
lefoongesprekken die over het 
plan plaatsvonden.
Nu ligt er, tot grote verbazing van 
alle betrokkenen, een heel an-
der plan. De zes slanke woonto-
rentjes zijn hier vervangen door 
vier blokkendozen die geen vier, 
maar zes woonlagen tellen. Na-
vraag wie hier voor gezorgd had 
en hoe het kon, dat een door de 
raad warm ontvangen plan zo-
maar veranderd kon worden, 
leverde geen antwoord op. De 
twee lokale partijen vroegen een 
raadsonderzoek aan. Dit werd 
niet gehonoreerd door de agen-
dacommissie, in omdat de aan-
vraag niet netjes van toon zou 
zijn. Nu staat wel het RFK (Ruim-
telijk Functioneel Kader) van Wij-
de Weideveld op de agenda van 
de raadsvergadering van don-
derdag 28 mei. Op de agenda 
staat zelfs vermeld dat het om 
het voormalige plan Wijde Wei-
develd gaat. 
Velsen Lokaal en LGV willen hier 
alsnog vragen stellen over de 
hele gang van zaken. Ook den-
ken ze na over een amendement 
om het oude plan, met de woon-
torentjes, wel door te laten gaan 
en overwegen ze alsnog een 
raadsonderzoek aan te vragen. 
Zij worden hierin gesteund door 
de SP en ChristenUnie. (Carla 
Zwart)
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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 bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Stoere MacTits gaan 
voor de testosteron
Velsen - Al voor de derde keer 
doet het vrouwenteam MacTits 
mee aan de Highland Games. 
De stoere meiden Vanessa, Tan-
ja, Barbara, Karen, Nancy, Mari-
elle, Irma en Diana zijn voor geen 
kleintje vervaard en tillen zelfs de 
zwaarste keien tijdens de uitda-
gende onderdelen van de High-
land Games. En niet alleen op de 
foto dragen ze hun coach en fy-
siotherapeut Reynold Castenmil-
ler op handen. Twee jaar gele-
den werden ze het beste dames-
team. Dit jaar hopen ze ook en-
kele mannenteams onder zich te 
laten. 
De MacTits worden dit jaar ge-
sponsord door Oesterholt, Prac-
tica Productions en Haasnoot. 
Vanessa Hertog werd vijf jaar 
geleden door een van de organi-
satoren van de Highland Games, 
Rotary Club Velsen, op het idee 
van een vrouwenteam gebracht. 
Het was geen probleem om stoe-
re vrouwen bij elkaar te krijgen, 
de meiden zijn inmiddels dik-
ke vriendinnen. De eerste deel-
name was wel erg spannend. Op 
het moment dat de MacTits de in 
leer geklede kerels van het team 
van De Bie tegenkwamen, dach-
ten ze nog even: ‘Wat zijn we be-
gonnen?’ Een beetje giechelig 
en met wankele knieën begon-
nen ze daarom aan de Highland 

Games. Bij elk onderdeel was 
voldoende tijd en begeleiding 
om de technieken onder de knie 
te krijgen. ,,De eerste keer met 
die zware kogel werpen was wel 
eng,’’ herinnert een van de da-
mes zich nog goed. ,,Maar na de 
eerste keer krijg je de lol te pak-
ken. En nu gaan we ervoor.’’ Na 
de eerste deelname hadden alle 
dames flinke spierpijn. Gelukkig 
is coach en fysiotherapeut Rey-
nold Casten er weer om alle pijn-
tjes weg te masseren en de da-
mes moed in te spreken.
Maar wat is nu de echte re-
den om als vrouwenteam mee 
te doen aan dit door mannen 
gedomineerde krachtspekta-
kel? ,,Wij gaan voor de testoste-
ron,’’ roepen de dames enthou-
siast. Zij beweren dat het begint 
te stromen zodra zij hun spie-
ren moeten spannen en gaan 
voor de kick die dat meebrengt. 
Maar het is waarschijnlijker dat 
het testosteron vooral begint te 
stromen bij de omringende man-
nenteams op het moment dat de 
MacTits in hun charmante ro-
ze/oranje teamkleding met hun 
‘girlpower’ gaan werken. 
De Highland Games vinden za-
terdag 6 juni plaats in Park Vel-
serbeek en worden georgani-
seerd door Rotary Club Velsen. 
(Karin Dekkers)

OCK opent
behandelgroep
Velsen-Noord
Velsen-Noord -  Vorige week 
woensdag heeft de voorzitter 
van de Raad van Toezicht van 
OCK het Spalier, Enno Neef, de 
officiële opening verricht van be-
handelgroep Artemis. Dit is de 
vijfde behandelgroep van jeugd-
zorginstelling OCK het Spalier 
in Kennemerland. De groep is 
gevestigd in Velsen-Noord en 
daarmee de eerste behandel-
groep boven het Noordzeeka-
naal. De behandelgroepen ge-
ven jongeren die niet meer thuis 
kunnen wonen structuur, veilig-
heid en vertrouwen,  waarbij te-
gelijkertijd de emotionele, soci-
ale en cognitieve vaardigheden 
bij de jongeren worden versterkt. 
Dit gebeurt in fases, waarbij de 
laatste fase specifiek gericht is 
op de stap terug naar huis of 
naar een andere vervolgplek. 
Het gezin  waar de jongere van-
daan komt wordt bij het zorgtra-
ject betrokken. Een behandel-
groep bestaat uit acht jongens 
en meisjes, die elk een eigen ka-
mer hebben. Het behandelteam 
bestaat uit zes pedagogisch me-
dewerkers, een gastvrouw, be-
handelcoördinator en teamcoör-
dinator. Artemis is de eerste be-
handelgroep boven het Noord-
zeekanaal. De andere behandel-
groepen bevinden zich op eigen 
terrein in Santpoort-Noord en in 
een eigen pand in IJmuiden. Ar-
temis echter ligt in een woonwijk 
en is gevestigd in een huurpand. 
De groep is bijzonder vriendelijk 
ontvangen door de buren. Arte-
mis is het resultaat van een pri-
ma samenwerking tussen woon-
corporatie Kennemerhave, de 
provincie Noord-Holland en OCK 
het Spalier.

Moonlight Shopping in 
Stadscentrum IJmuiden
IJmuiden - Het Stadscentrum 
van IJmuiden is op vrijdag 29 mei 
van 13.00 tot 22.00 uur weer het 
toneel voor Moonlight Shopping, 
met maar liefst 150 kramen. 
Het wordt een braderie met  ar-
tikelen van houten speelgoed 
tot de laatste trends en natuur-
lijk zijn er ook weer leuke aan-
biedingen van de ondernemers. 
Diverse stands met eten zullen 
voor de inwendige mens zorgen. 
Dan is er ook nog een unieke 
platen- en CD beurs op Plein 
’45. Liefhebbers en verzamelaars 

kunnen hier terecht voor aller-
lei soorten geluidsdragers. De 
gespecialiseerde standhouders 
staan garant voor een veelzijdig 
en exclusief aanbod. De orga-
nisatie Dynamite komt met mi-
nimaal 20 kramen. Voor de kin-
deren is er een pretplein met di-
verse luchtkussens. Clown Hans 
gaat met de kinderen sound-
mixen en brengt een rare vogel 
en zijn harmonica mee.  
Het belooft weer een fantastisch 
evenement te worden en een ge-
zellig uitje voor het hele gezin.

Wijnland Italië: moeite
van het bestuderen waard
IJmuiden - De eerste Master-
class van Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck was een doorslaand suc-
ces. Bijna 50 wijnliefhebbers wa-
ren naar Pizzeria Restaurante Da 
Maurizio gekomen om alles te 
leren over Italiaanse wijnen. Ri-
chard en Esther Blesgraaf had-
den maar liefst veertien proef-
wijnen meegenomen. Daarnaast 
had Maurizio heerlijke, bijpas-
sendse antipasta bereid.
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, on-
langs genomineerd voor de ti-
tel Beste Slijterij van Nederland, 
had wijnkenner Danny Gonzales 
gestrikt om de aanwezigen weg-
wijs te maken in het Italiaanse 
wijnlandschap. Dat bleek geen 
gemakkelijke opgave, want Ita-
lië telt ruim 1200 druivensoorten 
waarvan wijn wordt gemaakt. Ter 
vergelijking: de Franse wijnen 
worden gemaakt van circa 35 
druivensoorten. ,,Die verschei-
denheid maakt het lastig om het 
kaf van het koren te scheiden’’, 
aldus Gonazales. ,,Italië brengt 
prachtige wijnen voort, maar er 
komt ook veel rommel vandaan. 
Het loont de moeite om je erin 
te verdiepen, want juist vanwege 
de verscheidenheid is Italië het 
mooiste wijnland dat ik ken.’’
De proeverij begon met twee 
glazen prosecco. ,,Wist u dat in 
de streek Veneto, waar prosecco 
vandaan komt, meer wijn wordt 
gemaakt dan in heel Duitsland?’’, 

aldus Gonzales. Hij vertelde ook 
waar de toevoeging frizzante 
voor staat. ,,Dat is een prosec-
co die niet zo stevig bruist. Mak-
kelijk te drinken dus, prima ge-
schikt als aperatief.’’ Na de pro-
secco volgden zes witte wijnen, 
in prijs variërend van 6 euro tot 
ruim 30 euro. Voor de echte lief-
hebbers begon het feest pas bij 
de rode wijnen, want hier stond 
een beroemde Brunello di Mon-
talcino op de lijst. Prijs: 42,98 eu-
ro. ,,Brunello wordt gemaakt in 
Toscane. In die streek worden 
meerdere topwijnen gemaakt. 
Wijnen met een grote complexi-
teit en veel lengte.’’
Na afloop toont Richard Bles-
graaf zich uiterst tevreden over 
het verloop van de eerste Mas-
terclass. ,,We wilden de bezoe-
kers van de Masterclass wijnen 
laten proeven van alle prijsklas-
sen. Dat is prima gelukt, want 
iedereen is enthousiast. Ik snap 
wel dat mensen niet zo snel du-
re wijnen zullen bestellen. Maar 
misschien denken ze in decem-
ber, als de plannen voor het 
kerstdiner worden gemaakt, 
nog wel even terug aan deze 
proeverij.’’Op zondag 23 augus-
tus organiseert Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck het evenement 
‘Prosecco en Rosé aan Zee’ in 
Paviljoen Noordzee. Inschrijven 
kan binnenkort via www.zeewij-
ck.nl. (Friso Huizinga)

Santpoorter 
mishandeld
Bloemendaal - De politie is 
op zoek naar getuigen van een 
openlijke geweldpleging waar-
van een 19-jarige Santpoor-
ter slachtoffer werd. Hij zat zon-
dag omstreeks 00.15 uur op een 
bankje voor het station aan de 
Zuider-Stationsweg samen met 
een vriend. Op een gegeven mo-
ment verscheen een groep van 
ongeveer 8 a 10 jongens. Zij 
trapten tegen fietsen. Op een ge-
geven moment zagen zij de jon-
gens zitten waarna 2 á 3 perso-
nen uit de groep naar het slacht-
offer stapten en hem meerde-
re klappen gaven. Hij liep er ka-
potte voortanden door op. Eén 
jongen uit de groep maande zijn 
vrienden tot kalmte en probeerde 
via woorden te voorkomen dat zij 
mishandelden. De groep is op de 
trein richting Beverwijk gestapt. 
Onderzoek door politieagenten 
leidde niet tot aanhoudingen. De 
politie is op zoek naar getuigen. 
Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie, telefoon  
0900-8844.

Velsen-Noord - Vorige week vrijdagmiddag is een 51-jarige mo-
torrijder gewond geraakt op de Noordersluisweg. Uit onderzoek is 
gebleken dat het slachtoffer te ruim een bocht heeft genomen. Hij 
botste vervolgens tegen een aanhangwagen. De motorrijder is met 
beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd. (foto: Reinder Weidijk)

Motorrijder gewond
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in de Zeewegbar aan de Zeeweg 
in IJmuiden. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang vrij.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Lucky Fonz III + The Wood-
wards. 20.00 uur. Toegang 14,-
. 23.00-04.00 uur Full Spectrum: 
Hot Chip, Nuno Dos Santos, VJ 
Slof. Toegang 12,- vanaf 18 jaar. 
Café: Alles of Beats. 23.00 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 31 mei

Eerste Pinksterdag
Fietsdriedaagse. Start om 12.00 
uur vanaf Café Bartje in Sant-
poort-Noord. Kosten 2,50.
Optreden Cock Zwanenburg 
in restaurant IJmuiden aan Zee. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis.

Robin Razz in de Zeewegbar, 
Zeeweg in IJmuiden. Aanvang 
18.00 uur. Bar is geopend vanaf 
16.00 uur.
Optreden koor Get Together 
Again in de Kerk zonder Gren-
zen, Vijverweg 14 in Bloemen-
daal. Aanvang 19.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: Matt Bauer en Awk-
ward i. 20.30 uur. Toegang 10,-. 
Café: Het brein dat kwam uit de 
Ruimte. 17.00 uur. Toegang gra-
tis. Dommelsch zaal: 90’s Now, 
Pinkstereditie, met DJ Gary Glo-
bal & Friends. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 11,- vanaf 18 jaar. 

Maandag 1 juni

Tweede Pinksterdag
Open boerderijdag Campina 
op Zorgvrij, Genieweg in Velsen-
Zuid. Van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Fietsdriedaagse. Start om 12.00 
uur vanaf Café Bartje in Sant-
poort-Noord. Kosten 2,50.
Trio Giuliani in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Zanguitvoering Kamabaro in 
St. Engemunduskerk in Driehuis. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis.

Dinsdag 2 juni
 

Inloopuur voor glaucoom-pa-
tiënten in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp, 13.30-15.30 uur. 
Info: 023-8908360.
Stadsschouwburg Velsen: 
Marc-Marie Huijbregts in ‘Ho-
tel Atlantico’. Voorstelling is uit-
verkocht.

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Gomorra’. Aan-
vang 20.30 uur.

Woensdag 3 juni

Kindermiddag bij Baptisten 
Gemeente IJmuiden, Eemstraat. 
Voor kinderen van 8 tot en met 
10 jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Opening expositie ‘Cunst of 
Zo’ om 17.00 uur aan de Dokweg 
39 (naast Zwager). Expositie is te 
zien t/m 10 juni, iedere dag van 
11.00 tot 15.00 uur.
Tussen 13.00 en 16.00 worden 
de schapen weer geschoren op 
boerderij Zorgvrij, Genieweg 50 
in Velsen-Zuid.
Orgelconcert in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat in IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Nelly Frijda in ‘Moeders Mooiste’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Gomorra’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: HIT - Finale Eigen-
tijdse Muziek, solisten. 20.00 uur. 
Toegang 7,-. 

Donderdag 4 juni

Inloopochtend voor mannen 
en vrouwen met borstkan-
ker in het KG locatie zuid, 10.00-
11.30 uur. Info: 023-5630899, of 
info.afdelinghaarlem@borstkan-
kervereniging.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: 30ste Kennemer Een-
akterfestival. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cabaretprogramma Schudden. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met DJ Paullie & Co. 24.00 
tot 04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Gratis voor studenten.

Donderdag 28 mei
Openbare repetitie bij COV 
IJmuiden in gebouw de Rank, 
Koningin Wilhelminakade 265 
in IJmuiden. Van 20.00 tot 22.15 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Comedy-thriller ‘De Spooktrein’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Buddha 
Collasped out of Shame’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: LOS! met DJ Paullie & Co 
ft. Meester Moeilijk. 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Gratis met studentenkaart. Ca-
fé: Left. Aanvang 21.30 uur.

Vrijdag 29 mei

Luilakmarkt op de Raamsingel 
en Raamvest, 16.00 uur tot mor-
gen 12.00 uur.
Moonlightshopping. Van 13.00 
tot 22.00 uur met maar liefst 
150 kramen in het centrum van 
IJmuiden.
Disco Piratenfeest in zwembad 
De Heerenduinen. Van 18.00 tot 
21.00 uur voor de jeugd tot en 
met 14 jaar.
Stadsschouwburg Velsen: 
Plien en Bianca. Voorstelling is 
inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Buddha Col-
lasped out of Shame’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Textures en Magnacult. 20.30 
uur. Toegang 11,-. Café: Ponoka. 
22.30 uur. Toegang gratis. Dom-
melsch zaal: Multigroove Clas-
sics. 23.00-07.00 uur. Toegang 
20,- vanaf 18 jaar. 

Zaterdag 30 mei

Solidariteitsmarkt en Vel-
sen voor de Derde Wereld. Een-
hoornstraat in IJmuiden. Aan-
vang 09.00 uur.
Fietsdriedaagse. Start om 
12.00 uur vanaf Café Bartje in 
Santpoort-Noord. Kosten 2,50.
Lunchconcert Grote of St. 
Bavokerk Haarlem: Vocaal En-
semble Camusette Consort. 
13.15 to 13.45 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Plien en Bianca. De Voorstelling 
is inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Bluesstage Event 
2009. Aanvang 20.30 uur.
Te gekke band ‘Goed Verhaal’ 

Wat is
er te 
doen

ZorgvrijZorgvrijZorgvrij
Velsen-Zuid - Een mooier voor-
jaar als dit kun je je als veehou-
der bijna niet wensen. Doordat 
er al snel voldoende gras in de 
weiden aanwezig was konden 
de eerste koeien vroeg de weide 
in. Alleen de melkkoeien moes-
ten een weekje langer wach-
ten omdat er een nieuw kavel-
pad werd aangelegd. De laat-
ste jaren zakten de koeien met 
hun hoeven steeds verder weg 
in de modder als ze in een nat-
te periode naar de stal moesten. 
Door de verharding met beton-
platen komen de koeien nu al-
tijd schoon en zonder al te veel 
moeite bij de stal en is het op-
drijven van de koeien onder al-
le omstandigheden leuk om te 
zien.
Het lammer seizoen bij de scha-
pen is weer zeer succesvol ver-
lopen. Er lopen 45 schapen met 
108 lammeren in de weide. On-
getwijfeld een zeer vrucht-
baar seizoen maar het bete-
kende deze keer wel veel ex-
tra werk om alle lammeren met 
een achterstand bij te voeden.  
Door de aankoop van een bon-
te ram hebben we weer een 
nieuw schapenras in de kud-
de. Het bonte schaap is een 
flink groot en zwaar schaap dat 
al vele jaren in Nederland voor-
komt. Sinds kort is het als ras 
erkend en is er een stamboek 
opgericht.  
Het schaapscheren is dit jaar 
door omstandigheden verscho-

ven naar woensdagmiddag 3 ju-
ni. Het scheren vindt plaats tus-
sen 13.00 en 16.00 uur.
Het voorjaar is bij uitstek ge-
schikt om weer eens door het 
recreatieschap te wandelen of 
fietsen. In de weilanden en ber-
men zijn weer vele grassen en 
kruiden die in bloei staan. Mis-
schien is het een leuk idee om 
(met de kinderen) een herbari-
um te maken. Een herbarium is 
een boek of map met gedroog-
de bloemen uit een bepaal-
de streek waarbij de vindplaats, 
naam en Latijnse naam vermeld 
staan. Je kunt dan in het gebied 
zelf planten plukken, drogen 
tussen oude kranten met wat 
gewicht erop, en dan inplakken 
en de naam opzoeken in een 
planten encyclopedie of op in-
ternet. Ook kun je kijken of er 
bijzondere planten tussen zitten 
die bijvoorbeeld geneeskrach-
tig zijn of geconsumeerd kun-
nen worden.
De komende tijd zijn we op de 
boerderij druk bezig met de 
schoonmaak van de stallen en 
het winnen van het eerste kuil-
gras. Maar iedereen blijft van 
harte welkom en we hopen dat 
de gezelligheid waarvan we het 
hele voorjaar al hebben genoten 
ook de hele zomer nog voort-
duurt.

De boeren van Zorgvrij,
Cor Hoek Spaans en Klaas de 
Jong.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel in de maanden juni, 
juli en augustus is er geen open 
tafel. Eerstvolgende maaltijd is 
woensdag 2 september.
Restaurant op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 
en 13.00 uur (rond 11.30 uur 
aanwezig zijn). U kunt genieten 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

van een 3-gangen a la carte me-
nu inclusief drankje voor 5,50. 
Nordic Walking elke dinsdag-
ochtend van 10.30 tot 11.30 uur. 
30 euro voor 16 trainingen.
Zomerkienavond woensdag 17 
juni om 19.00 uur. Kaartverkoop 
maandag 8 juni om 09.00 uur. 
Toegang 1,-.
Zomerfeest 27 juni van 15.00 tot 
18.30 uur met barbecue en mu-
ziek. Kaartverkoop start 2 juni op 
werkdagen van 10.00 tot 11.30 
uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Zomerkien zondag 14 juni. 
Kaartverkoop start vrijdag 29 
mei vanaf 10.00 uur.

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Luilakmarkt
in Haarlem
Haarlem - Van vrijdagmiddag 
29 mei 16.00 uur tot zaterdag 30 
mei 12.00 uur wordt er in Haar-
lem weer de traditionele luilak-
markt gehouden. Raamsingel en 
Raamvest zijn dan veranderd in 
één bonte rij kraampjes met al-
lerhande soorten bloemen, ka-
mer- en tuinplanten. Vanaf de 
opening tot de sluiting van deze 
bloemen en plantjesmarkt is het 
vreselijk druk met duizenden be-
zoekers. In de Grote Houtstraat 
zijn een aantal marktkramen in-
gericht met allerlei aanverwan-
te artikelen. Voor Kaldi Koffie 
is een speciale stand waar ou-
de Schoolplaten en nostalgische 
Verkadealbums van Jac. P. Thijs-
se en andere Natuur Plaatjesal-
bums kunnen worden bewon-
derd, gekocht, verkocht en ge-
taxeerd. Niemand keertmet lege 
handen terug van de Luilakmarkt 
Haarlem. Info: 023-5113745 of 
06-46215481. 
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Open boerderijdag 
Campina op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Waar komt die 
lekkere zuivel vandaan? Daar 
kunt u op maandag 1 juni (Pink-
steren) op Informatieboerderij 
Zorgvrij achter komen. Zorgvrij 
werkt mee aan de open boerde-
rijdag van Campina. 
Medewerkers van Campina  ko-
men naar de boerderij om u alles 
te vertellen over zuivelproducten. 
U kunt de diverse zuivelproduc-
ten dan natuurlijk ook proeven. 
Eén van de boeren van Zorg-
vrij geeft rondleidingen door de 
boerderij en geeft tekst en uitleg 
over het leven op en om de boer-

derij. Uiteraard staat hij ook open 
voor alle vragen die er zijn over 
de dieren en de boerderij. Voor 
de kinderen zijn er diverse acti-
viteiten zoals zaklopen, schmin-
ken en een speurtocht over de 
boerderij. De open boerderijdag 
op maandag 1 juni is van 10.00 
uur tot 16.00 uur en is gratis toe-
gankelijk. 
Boerderij Zorgvrij ligt in het re-
creatieschap Spaarnwoude, Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid, 023 – 
5202828, zie ook www.spaarn-
woude.nl en www.openboerde-
rijdag.nl

IJmuiden – Jessy had op 11 
maart moeten komen, hij was 
twee weken te laat. Na 41 weken 
zwangerschap werd Esther door-
verwezen naar de gynaecoloog, 
omdat de baby aan de grote kant 
bleek te zijn. Op donderdag be-
sloot hij nog even af te wachten 
of de bevalling spontaan op gang 
zou komen. De dinsdag daarna 
gingen Martin en Esther naar het 
Rode Kruis Ziekenhuis, waar de 
bevalling ingeleid zou worden. 
Die kwam maar langzaam op 
gang. Om 10.00 uur kreeg Esther 
lichte rugweeën. Om 14.00 uur 
werden die steeds heftiger, maar 
de ontsluiting was nog maar vijf 
centimeter. Om 18.30 uur ging 
Esther onder de warme douche, 
om zo de pijn wat te verlichten. 
Na een uur werd ze daar onder 

Aangenaam

Geboren: Jessy van der Vis
Zoon van: Esther en Martin van 
der Vis
Broer van: Hailey (bijna 3)
Geboren op: 24 maart 2009 om 
20.28 uur
Geboortegewicht: 4276 gram

vandaan gehaald. De baby was 
nog niet gedaald en de ontslui-
ting was zeven centimeter. Be-
sloten werd om de vliezen te bre-
ken en aan het vruchtwater was 
te zien, dat de baby het benauwd 
had. De ontsluiting was met ne-
gen centimeter nog niet volle-
dig, ook had Esther nog geen 
persweeën. Toen even later de 
harttonen van de baby wegvie-
len ontstond er lichte paniek. Er 
werd op de buik van Esther ge-
duwd en ze moest meepersen. 
Dat was even een naar moment. 
Gelukkig was Jessy er toen snel. 
Hij had koorts en moest onder-
zocht worden door de kinder-
arts. Esther had veel bloed ver-
loren en daarom bleven ze die 
nacht beiden in het ziekenhuis 
slapen. De volgende dag moch-
ten moeder en kind naar huis en 
daar ging het aanvankelijk goed. 
Maar toen Jessy vijf dagen oud 
was, ging hij steeds minder drin-
ken. En als hij wat binnenkreeg, 
kwam het er net zo hard weer uit. 
Hij was aan het spugen, had di-
arree en viel in een snel tempo 
af. Het kleine mannetje werd ter 
observatie in het ziekenhuis op-
genomen met zeer waarschijn-
lijk een virus. Er werd overwogen 
om sondevoeding toe te dienen, 
maar gelukkig ging Jessy na een 
paar dagen weer zelf drinken. 
Na ruim een week mocht hij het 
ziekenhuis verlaten. Weer thuis 
gaat het nu prima. 
Het is een tevreden baby, die al-
leen van zich laat horen als hij 
honger heeft. Hailey is helemaal 
de grote trotse zus, die overal bij 
wil helpen. Tegen iedereen die 
het maar horen wil zegt ze: ,,Dat 
is mijn broer. Dat is mijn Jessy.’’ 
(Carla Zwart)     

Velsen - Vorig jaar tijdens de 
Cultuurnacht 2008 werd Tartrek 
enthousiast ontvangen door het 
publiek in het theater van de bi-
bliotheek. Nu komen ze op 6 ju-
ni van 14.30 tot 16.00 uur terug in 
bibliotheek Velsen met een the-
atervoorstelling gespeeld in de 
vorm van een wedstrijd. Thea-
tersportvereniging Tartrek maakt 
in navolging van het bekende 
tv programma ‘De Lama’s’ een 

voorstelling waarbij twee teams 
van vier spelers elkaar uitdagen 
tot het spelen van korte scènes. 
Kaarten kunnen van te voren ge-
reserveerd worden bij de ser-
vicebalie van de bibliotheek Vel-
sen. Deelname: 2,50 euro voor 
leden-  en niet-leden. Wie zijn ta-
lent wilt komen ontwikkelen, kan 
een e-mail sturen naar info@tar-
trek.nl. Zie ook www.bibliotheek-
velsen.nl www.tartrek.nl.

Theaterstuk door Tartrek

Drie avonden theater
IJmuiden - Van donderdag 4 tot 
en met zaterdag 6 juni wordt in 
het Witte Theater de 30ste editie 
van het Kennemer Eenakter The-
ater Festival (KET-Festival) ge-
houden. Omdat het een jubileum 
is, heeft de organisatie bijzonde-
re voorstellingen naar het festi-
val weten te halen.
Een van de bijzondere acts wordt 
op 3 juni verzorgd door Drie 
Maal Plankenkoorts uit Roosen-
daal. Deze groep  is  uitgegroeid 
tot semi-professioneel en zal 
daarom het  festival voor de laat-
ste keer bezoeken. Voor hun af-
scheidsoptreden hebben zij een 
bijzondere verrassingsact voor-
bereid. Maar er is natuurlijk nog 
veel meer te zien. Zo zal deze 
30ste editie van het festival wor-
den geopend én gesloten door 
toneelgroepen uit IJmuiden. Het 

spits wordt donderdag afgebe-
ten door ’t Voetlicht met een be-
werking van Party Time van Ha-
rold Pinter. Van een geheel an-
dere orde is (Ver-)afgoden van 
Veeking dat zaterdag het festi-
val zal afsluiten.  Vier overleden 
sterren die denken in een Idols-
achtige omgeving te moeten 
gaan uitmaken wie er mag reïn-
carneren. 
De 30ste editie van het KET-Fes-
tival wordt door de organisatie 
ook gebruikt voor de introduc-
tie van een prijs: de Veeker. De 
prijs zal jaarlijks worden uitge-
reikt aan iemand die zich op een 
bijzondere manier heeft ingezet 
voor het amateur-theater.
Aanvang is steeds 20.00 uur, re-
serveren kan via 0255 516672, 
0645 606557 of via het Witte 
Theater, telefoon 0255 521972.

Get Together Again
IJmuiden - Het enthousiaste 
gospelkoor Get Together Again 
timmert aan het eind van het mu-
ziekseizoen nog even flink aan 
de weg. Zondag 31 mei staat er 
optreden gepland in de Pinkster-
dienst van de Kerk zonder Gren-
zen, Vijverweg 14 in Bloemen-
daal. Deze dienst is voor ieder-
een toegankelijk en vangt aan 
om 19.00 uur. 
Tijdens het Korenfestival Velsen 
Zingt in het Witte Theater (13  
juni) zal Get together Again het 
seizoen afsluiten met een spet-

terend optreden en wordt nog 
eens alles uit de kast gehaald tij-
dens deze thuiswedstrijd!
Het koor van 50 personen staat 
onder de bezielende leiding van 
Chris Frohlich en zingt een ge-
varieerd repertoire dat varieert 
van traditionele gospels tot mo-
dern swingende gospels die ga-
rant staan voor een spetterend 
optreden.
Het koor zingt vanaf circa 17.30 
uur. Interesse om eens mee te 
zingen? Zie ook www.gospel-
koorgta.nl.

Schaapscheren 
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Woensdagmid-
dag 3 juni worden de schapen 
op Informatieboerderij Zorgvrij 
weer ontdaan van hun wollen 
winterjas. De boerderij is gra-
tis toegankelijk en iedereen is 
van harte welkom om een kijk-
je te komen nemen. Het scha-
pen worden tussen 13.00 uur en 
16.00 uur geschoren. Boerde-
rij Zorgvrij ligt in het recreatie-
schap Spaarnwoude, Genieweg 
50 in Velsen-Zuid, 023–5202828, 
zie ook www.spaarnwoude.nl en 
www.openboerderijdag.nl.

Expositie
‘Cunst of Zo’
IJmuiden - Woensdag 3 ju-
ni openen Christa Weber en In-
geborg Heemskerk de expositie 
‘Cunst of Zo’. Hierin is een selec-
tie van hun werk te zien, dat heel 
divers is. De expositie wordt ge-
houden aan de Dokweg 39 (het 
pand naast Zwager). De exposi-
tie opent op woensdag 3 juni om 
17.00 uur en is tot en met woens-
dag 10 juni iedere dag te bezich-
tigen van 11.00 tot 15.00 uur. 

Kindermiddag
IJmuiden - Woensdag 3 juni 
wordt bij de Baptisten Gemeen-
te IJmuiden aan de Eemstraat 
een kindermiddag voor kinderen 
van 8 tot en met 10 jaar georga-
niseerd. Het thema is ‘Wonder-
lijk Nieuws’. De middag begint 
om 14.00 (open 13.45 uur) uur 
en duurt tot 16.00 uur. De Toe-
gang is gratis. Meer informatie: 
telefoon 0255-524310

Kapster
in de klas
IJmuiden - Met de kleuters van 
basisschool De Zandloper werkt 
men aan het thema ‘Iedereen is 
mooi’. Er is een kapsalon in de 
klas gecreëerd en met de plan-
tenspuit, de kam en de borstel 
creëren de kleuters de mooiste 
modellen. Afgelopen maandag-
middag bracht kapster Nathalie 
van Kapsalon Lisette uit Haar-
lem-Noord een bezoek aan De-
Zandloper. Bram was het topmo-
del. De leerlingen hadden een 
leerzame middag. Ze wilden alle-
maal wel graag geknipt worden.
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Landgoed in Santpoort-Noord bestaat 100 jaar

Sfeervolle jaarmarkt op 
jarig Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord – Op 2 juni 
is het precies 100 jaar gele-
den dat het woonhuis van de 
familie Cremer op Landgoed 
Duin en Kruidberg in het bij-
zijn van Hendrik Prins der Ne-
derlanden werd ingewijd. Om 
dit feit te vieren is er tweede 
pinksterdag, 1 juni, van 14.00 
tot circa 20.00 uur een histo-
rische jaarmarkt op het land-
goed. De toegang is gratis.

Natuurlijk kan men dan iets nut-
tigen in Brasserie DenK, bij mooi 
weer zelfs op het nieuwe loun-
geterras. Restaurant de Vrien-
den van Jacob is deze dag ge-
sloten. Bij voldoende belangstel-
ling worden rondleidingen in het 
huis gegeven. En dat is zeker de 
moeite waard.
,,Met deze jaarmarkt willen we 
juist omwonenden in de gele-
genheid stellen ons mooie land-
goed en huis te komen bewon-
deren,’’ zegt executive assistant 
Rick van den Berge. 
,,Er wordt nog wel eens gedacht 
dat de toegang alleen voor ho-
telgasten is. Maar men is ook al-
tijd welkom voor een kopje kof-
fie, een lunch of een exclusief di-
ner.’’ 
Op eerste pinksterdag kan men 
vrijblijvend binnenlopen bij 
Landgoed Duin en Kruidberg. 
Op de jaarmarkt, die met slecht 
weer binnen wordt gehouden, 
zijn tal van heel verschillende 
kramen. Oude ambachten ho-
ren natuurlijk echt bij zo’n histo-
rische jaarmarkt. Daarnaast zijn 
er lekkere producten, zoals van 
Molen de Zandhaas en leveran-

ciers van Duin en Kruidberg. Er is 
oud snoepgoed te koop. Histori-
sche Kring Velsen is er met een 
kraam vol interessante uitga-
ven. Een zweefmolen, draaiorgel 
en folkloristische muziek zorgen 
voor extra sfeer. Er zullen zeker 
mensen in klederdracht rondlo-
pen. Er zijn oud-Hollandse spel-
letjes te doen en er is een heel 
modern springkussen. Om 19.09 
uur zal op spectaculaire wijze 
worden stil gestaan bij het 100-
jarig bestaan.
Landgoed Duin en Kruidberg 
kent een interessante geschie-
denis die is opgetekend in een 
prachtig boekwerkje. Landgoed 
Duin en Kruidberg bestond  in 
de zeventiende eeuw nog uit 
twee ‘lustplaatsen’: Duin en Berg 
en daarnaast Kruidberg. Hen-
drik Reijnst was in 1634 de eer-
ste eigenaar van Duin en Berg, 
oorspronkelijk een hofstede. De 
Kruidberg werd rond 1650 ge-
bouwd in opdracht van Baltha-
sar Coymans, onder meer raads-
lid en schout van Haarlem. De 
derde eigenaar van dit land-
goed was overigens stadhouder 
Willem III, een prins van Oranje, 
het landgoed kreeg in die tijd de 
naam Princenbosch. Deze Wil-
lem III werd later koning van En-
geland. Na zijn dood verviel het 
landgoed.
Jacob Theodoor Cremer kocht 
in 1885 beide landgoederen en 
maakte er Duin en Kruidberg 
van. Hij verbouwde de bestaan-
de villa Duin en Berg, maar gaf 
begin negentiende eeuw archi-
tecten Nieukerken opdracht om 
een nieuw huis te bouwen. Het 

huis werd in neostijl gebouwd en 
dankzij Ierse echtgenote Annie 
kreeg het mede de stijl van een 
Engels landhuis. Bij de opleve-
ring in 1909 was Duin en Kruid-
berg het grootste en fraaiste 
landhuis van zijn tijd. Beschilder-
de plafonds en wanden, enor-
me kamers, prachtige details en 
een enorme luxe kenmerken nog 
steeds dit landhuis. 
J.T. Cremer was een roemrijk 
man, begonnen als succesvol 
planter, maakte hij de Deli ta-
baksmaatschappij groot. Hij was 
president van de Nederlandse 
Handel Maatschappij (NHM), 
een voorloper van ABN-AMRO. 
Niet gek dan ook dat in 1961 
de erven van de Cremers het 
huis verkochten aan de NHM 
als vakantieoord en conferentie-
oord. De Cremers die nog in het 
koetshuis Nova Zembla woon-
den kregen daardoor wat meer 
privacy want het landgoed was 
niet meer openbaar toegankelijk. 
Sinds 2002 is Landgoed Duin en 
Kruidberg een hotel. En wat voor 
een!
Vanwege het historisch karakter 
en de luxe inrichting, gekoppeld 
aan het prachtige landgoed en 
het sterrenrestaurant Vrienden 
van Jacob (een Michelin-ster) 
van chefkok Albers is een ver-
blijf pure verwennerij. Maar ook 
bezoekers van de jaarmarkt kun-
nen nu een kijkje komen nemen. 
Speciaal voor het jubileumjaar 
kent Landgoed Duin en Kruid-
berg een aantal heerlijke arran-
gementen voor een zeer aan-
trekkelijke prijs. Zie ook www.
duin-kruidberg.nl.

North End investeert
in klassieke muziek
Haarlem-Noord - North End 
kreeg meer vraag naar klassie-
ke muziek. Om aan die vraag 
te kunnen voldoen besloot ei-
genaar Onno Blomsteel om het 
weer in het assortiment op te 
nemen. ,,Om een mooie collectie 
samen te stellen riep ik de hulp 
in van een groot kenner, samen 
hebben we een keuze gemaakt 
uit het aanbod. Ik heb nu in elk 
prijsniveau kwalitatief goede 
klassieke muziek waaronder vo-
caal, opera en ook hedendaags 
klassiek van de componisten 
Glass en Reich. Van de meeste 
stukken hebben we de meest re-
cente uitgave gekozen. 
Natuurlijk bouw je niet in een 
paar weken een enorme collec-
tie op, zoiets moet groeien. Maar 
alles op klassiek gebied is te be-
stellen, binnen een paar dagen 

kunnen we het grootste deel le-
veren. Ik merk aan de klanten 
dat ze het een mooi initiatief vin-
den’’, aldus Onno. 
Verder nog twee lezersaanbie-
dingen: ‘Mijn Haarlem’ van 12,99 
voor 9,99 euro en ‘Haarlem in 
de Tweede Wereldoorlog’, ook 
van 12,99 voor 9,99 euro. Aan 
de hand van filmfragmenten is 
te zien hoe het er in de stad aan 
toeging vlak voor en tijdens de 
oorlog.
North End is gevestigd aan het 
Marsmanplein 19 in Haarlem-
Noord, telefoon 023-5375745. 
Openingstijden: maandag van 
12.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur en zaterdag van 09.00 
tot 18.00 uur. Parkeren is gratis 
en kan voor de deur. Mailen kan 
ook: northend@telfort.nl.

‘Ik ben heel fanatiek’
IJmuiden – Vorige week za-
terdag was er een druk be-
zocht Open Huis in het Kun-
stencentrum. 

In elke ruimte was er wel iets te 
doen en waren er demonstraties 
op het gebied van dans, zang, 
muziek of beeldende kunst. Er 
kwamen veel mensen zomaar 
kijken of luisteren, maar er wa-
ren ook mensen die zich doelbe-
wust kwamen oriënteren op het 
cursusaanbod voor het nieuwe 
seizoen.
Jelte (10) uit Santpoort buigt zich 
samen met zijn moeder over het 
programmaboekje. Hij wil graag 
toneelspelen en heeft net ont-
dekt, dat er een jeugdtheater-
school is bij het Kunstencentrum. 
Dat lijkt hem wel wat. ,,Zijn zus, 
Marijtje van 13, heeft aanleg voor 
tekenen en schilderen. Ik kijk nu 
wat geschikt voor haar zou zijn’’, 
vertelt zijn moeder. Merel (6) uit 
IJmuiden is onder de indruk van 
wat kleine meisjes, die blokfluit 
staan te spelen. Eerst wist ze niet 
of ze op ballet wilde of op viool-
les, maar nu lijkt de blokfluit haar 
wel wat. ,,Dat lijk me een goede 
keuze, dan heb je meteen de ba-
siskennis’’, zegt haar moeder. 

Haar broer Quinten (8) wil gitaar 
leren spelen. Vol bewondering 
staat hij te kijken naar de gitarist 
van de band, die wat nummers 
laat horen. Het liefst zou hij di-
rect op de elektrische gitaar be-
ginnen. 
Jolanda (47) uit Velserbroek 
speelt saxofoon in de big band. 
Ze is een laatbloeier: ze begon 
met spelen toen ze 40 jaar was. 
In twee jaar haalde ze haar A- en 
B-diploma, vrij uniek. De mees-
te leerlingen doen daar vijf jaar 
over. ,,Ik ben heel fanatiek, als ik 
iets doe, dan doe ik het goed’’, 
lacht Jolanda. Ze speelt ook 
saxofoon in twee orkesten van 
Soli: ,,Het is heerlijk, om samen 
muziek te maken’’.
In het nieuwe seizoen, dat na de 
zomervakantie begint, start de 
cursus ‘Kunst en Kids’, op zater-
dag. Kinderen krijgen uitleg over 
de werkwijze van diverse schil-
ders en gaan dan in die stijl aan 
de slag. Ook nieuw is het jeugd-
popkoor, dat op donderdag 24 
september voor het eerst zal re-
peteren. Programmaboekjes zijn 
gratis af te halen aan de P.J. 
Troelstraweg 20. Zie ook www.
kunstencentrumvelsen.nl. (Car-
la Zwart)
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Chicago Blues Event
IJmuiden - Het muzikale sei-
zoen in Stage Café Witte The-
ater wordt zaterdag afgesloten 
met het Chicago Blues Event. De 
bands die het Witte Theater in 
vuur en vlam zetten zijn A Cross-
roads Deal,  EEF Guitar Band en 
Henkie en de Hufters. 
De Beverwijkse band Henkie 
en de Hufters is niet meer weg 
te denken uit de Nederlandse 
bluesscene. Met hun charisma-
tische zanger en de verbluffend 
blazende mondharmonica man 
toverend zij elke zaal om tot een   
kolkende massa. Na dit ope-
ningsgeweld wordt het podium 
vrijgemaakt voor de EEF Guitar 
Band. Deze gitariste stond in de 
staat Colorado wekelijks op alle 

grote podia met grote sterren uit 
de scene als Buddy Guy, John-
ny Winter en Little Milton. Op de-
ze tour wordt ze onder meer be-
geleid door gitarist Dick Green-
wood en bassiste Monique de 
Jong. Crossroads Deal zal het 
publiek tot een kookpunt bren-
gen, dat kunnen deze Haarlem-
mers als geen ander. De CRD 
heeft laatst een wisseling onder-
gaan;  pianist Ed Comaita is ver-
vangen door Martijn Schok, die 
tot de top van de boogie woo-
gie spelers behoort. Kortom al-
le ingrediënten zijn aanwezig 
om het muzikale Stage Café-sei-
zoen af te sluiten. Het event be-
gin om 19.30 uur en de toegang 
is gratis.

Nieuwe Seniorenadviseur 
aan de slag bij Rabobank
Velsen - Het is tijd voor bijzonde-
re aandacht! In verband met het 
vertrek van de seniorenadviseur 
René van der Linden stelt Rabo-
bank Velsen en Omstreken graag 
Saskia Beths aan u voor. Uw per-
soonlijke senioren¬adviseur, 
die op de hoogte is van wat u 
belangrijk vindt en van wat er 
speelt in uw leven. 
Zij denkt met u mee en geeft u 
advies waarop u kunt vertrou-
wen. U kunt met al uw financiële 
wensen en vra-
gen bij haar te-
recht.
Om nu en in de 
toekomst volop 
te genieten van 
het leven, is het 
belangrijk het 
vermogen slim te 
beheren. Senio-
ren hebben meer 
tijd en ruimte om 
lang gekoester-
de dromen waar 
te gaan maken. 
Die verre reis, 
die mooie nieu-
we keuken. Zul-
ke zaken kosten 
echter geld. Sas-
kia heeft ervaring op het gebied 
van vermogensbeheer en kan 
bijvoorbeeld overwaarde in een 
woning helpen vrijmaken.
Saskia kan senioren ook terzijde 
staan op het gebied van schen-
ken en erven. Zij kan hen hel-
pen bij de keuzes die er zijn op 
dit gebied. Het is bijvoorbeeld 
leuk en ook fiscaal voordelig 
voor klanten om nu al een deel 
van hun vermogen te schenken. 

Bijvoorbeeld aan die dochter die 
graag een eigen zaak wil starten 
of de kleinzoon, die vrijwilligers-
werk gaat doen in Afrika. Sas-
kia denkt ook mee over vragen 
als ‘wat gebeurt er na overlijden 
met mijn vermogen?’. Kortom: de 
seniorenadviseur van Rabobank 
Velsen en Omstreken is goed op 
de hoogte van de regels en mo-
gelijkheden rondom erfrecht en 
schenken, dus maak gerust een 
afspraak.

De mogelijkhe-
den op het ge-
bied van (in-
ternet) bankie-
ren, pinnen en 
chippen breiden 
snel uit. Ook de-
ze ontwikkelin-
gen volgt Sas-
kia op de voet. 
Zij is altijd be-
reid om per-
soonlijk uitleg te 
geven over bij-
voorbeeld pin-
nen, chippen en 
internetbankie-
ren. 
Bovendien heeft 
zij vele handige 

hulpmiddelen, waardoor senio-
ren de touwtjes zelf in handen 
houden en volledig zelf kunnen 
(blijven) bankieren. Een veilig 
idee! Om persoonlijk kennis te 
maken met Saskia of voor meer 
informatie, kunt u een afspraak 
maken via 023-5133500. Zie ook 
www.rabobank.nl/velsen. Hier 
vindt u informatie over de Senio-
renService van Rabobank Velsen 
en Omstreken. 

Santpoort-Noord - Zeven jaar 
geleden verhuisde Intertoys 
de Ballon van de Hagelinger-
weg naar een groter pand aan 
de Hoofdstraat. Nu was de zaak 
daar ook uit zijn jasje gegroeid.
De collectie breidde enorm uit, 
maar de winkelruimte groei-
de niet mee. De tuin achter het 
pand werd bij de winkelruimte 
betrokken en zo ontstond ruim 
100 vierkante meter extra op-
pervlakte. Een hele onderne-
ming en een knap staaltje vak-
werk van Velser Timmerwerken, 
die de klus klaarde. De nieuwe 
ruimte achter in de zaak is be-
stemd voor de multimedia, zo-
als Nintendo DSI, Wii, playsta-
tion, X-box en heel veel games. 
Op zaterdag staat er een specia-
le vakkracht achter de toonbank, 
die verstand van zaken heeft en 
een antwoord weet op (bijna) al-
le vragen van de klanten. In to-
taal is er nu 280 vierkante me-
ter bestemd voor het speelgoed 
en 100 meter voor de hardware. 
Alles staat heel overzichtelijk 
opgesteld. Ook de entree on-

derging een verandering: die is 
veel ruimer geworden. De toon-
bank is verplaatst, die staat nu in 
de lengte van de winkel. Ook zo 
ontstond meer ruimte.
Dit valt samen met de komst van 
de nieuwe kleuren, logo en huis-
stijl van Intertoys, het ging in één 
moeite door. Intertoys de Ballon 
wil zijn klanten in de watten leg-
gen en zal dat de komende tijd 
doen met allerlei leuke acties. Er 
is huis aan huis een folder ver-
spreid van Intertoys. Hier staan 
bonnen in, die tien procent kor-
ting geven op alle hardware en 
vijftien procent korting op de 
games en al het overige speel-
goed. Bij een aankoop van mini-
maal vijf euro ontvangt de klant 
een lot, met kans op mooie prij-
zen en als hoofdprijs een gift-
card van maar liefst 100 euro. En 
elke klant krijgt bij de aankoop 
een strandbal gratis cadeau. 
Stap gauw eens binnen bij de 
vernieuwde zaak aan de Hoofd-
straat 189 of neem een kijkje op 
www.speelgoedzaakdeballon.nl, 
telefoonnummer is 023 5374741. 

Meer ruimte voor
Intertoys de Ballon

Regio - Omstreeks 19.00 uur 
hielden politieagenten op aan-
wijzing van een getuige in de 
Grote Houtstraat in Haarlem een 
48-jarige IJmuidenaar aan. Hij 
wordt ervan verdacht kort daar-
voor zijn hondje te hebben mis-
handeld. Hij probeerde het dier 
nog tegen de agenten op te hit-

sen doch dat lukte niet. Vervol-
gens verzette hij zich tegen zijn 
aanhouding waarna hij is over-
meesterd. De verdachte is voor 
nader onderzoek ingesloten. Zijn 
hond is in beslag genomen en 
voor onderzoek door een dieren-
arts door medewerkers van de 
dierenambulance meegenomen.

Man mishandelt hond

‘Het is een hele belevenis’
IJmond Bewaking waakt 
over Highland Games
Velsen-Zuid – Twee jaar gele-
den werd het beveiligingsbedrijf 
IJmond Bewaking gevraagd om 
sponsor te worden van de Ro-
tary Highland Games. Het be-
drijf stemde daarmee in. Ten eer-
ste omdat het evenement goede 
doelen ondersteunt, waar het be-
veiligingsbedrijf helemaal achter 
staat. Dit jaar zijn dat een water-
project in Kenia, Stichting Thu-
ja, Childslife Kenia en het Bijna 
Thuis Huis Velsen. 
Daarnaast is het verbonden met 
de gemeente en staat het, net 
zoals IJmond Bewaking, midden 
in de regio.
Dit jaar vinden de Highland 
Games, die om het jaar wor-
den georganiseerd, voor de ze-
vende keer plaats in het mooie 
park Velserbeek. IJmond Bewa-
king heeft besloten om voortaan 

vaste sponsor te zijn. Zij doen dit 
in natura, door de bewaking van 
de Rotary Highland Games op 
zich te nemen, zonder daar iets 
voor te berekenen. Op de dag 
zelf zijn er zes beveiligingsbe-
ambten aanwezig en alleen hun 
duidelijk zichtbare aanwezigheid 
werkt al preventief. Daarnaast 
wordt in de nacht ervoor en er-
na, tijdens de opbouw en het af-
breken, het terrein bewaakt sa-
men met honden. Zo wordt ook 
dat veilig gesteld. ,,Het is een in-
tensieve klus die nogal wat voor-
bereiding en organisatie vraagt’’, 
vertelt bedrijfsleider van IJmond 
Bewaking Dave Bruijn. ,,Maar 
we doen het graag. Het is leuk 
om mee te maken, echt een he-
le belevenis. En de goede doelen 
en de verbondenheid met Velsen 
spreken ons erg aan.’’ 

Incassobureau 
Eppink opent 
kantoor in 
IJmuiden
IJmuiden - Sinds 1 maart 2009 is 
IJmuiden een incassobureau rij-
ker. Incassobureau Eppink voor-
ziet in een, helaas vaak noodza-
kelijke, dienstverlening. 
Steeds meer ondernemingen en 
verhuurders krijgen te maken 
met openstaande facturen en 
huurachterstanden. Schriftelijk 
of telefonisch aanmanen blijkt 
ook steeds vaker vruchteloos. In-
cassobureau Eppink kan helpen 
om de facturen of huurpennin-
gen toch betaald te krijgen. 
De opdrachtgever bepaalt in gro-
te mate het te voeren incassobe-
leid. Incassobureau Eppink stemt 
dus haar handelswijze, een losse 
of bijvoorbeeld juist strenge aan-
pak, af op de wensen van de op-
drachtgever. Tot de diensten van 
Incassobureau Eppink behoren 
‘no cure, no pay’ incasso, debi-
teurenbeheer en advies. 
Voor informatie kan men telefo-
nisch contact opnemen of het 
nieuwe kantoor bezoeken aan 
Meeuwenlaan 2 te IJmuiden te-
genover de Stadsschouwburg. 
Het telefoonnummer is 0255-
521818, zie ook www.Incassobu-
reaueppink.nl.

Tankstations 
doelwit van
inbrekers
Regio - De politie kreeg vorige 
week in de nacht van dinsdag op 
woensdag omstreeks 01.35 uur 
een inbraakmelding in een tank-
station in de Wenkebachstraat in 
Velsen-Noord. Inbrekers hadden 
geprobeerd het pand binnen te 
komen door een ruit te vernie-
len. Het bleef hier bij een poging. 
Omstreeks 05.45 uur kregen de 
agenten een inbraakmelding bij 
een pompstation aan de Baan-
dert in Heemskerk. Hier was het 
de inbrekers wel gelukt om bin-
nen te komen. De dieven zijn er-
vandoor gegaan met een geld-
bedrag en sigaretten. De politie 
stelt een onderzoek in.

Bromfietsdief 
aangehouden
IJmuiden - Afgelopen zondag 
rond 06.00 uur werd gemeld dat 
een man vanaf de Dokweg een 
bromfiets had weggenomen. Po-
litieonderzoek wees uit dat de 
verdachte een 19-jarige Heems-
kerker was. Deze man is zondag-
middag aangehouden en meege-
nomen naar het bureau. De ge-
stolen bromfiets is in beslag ge-
nomen net als de auto die man 
bij de diefstal heeft gebruikt. De 
verdachte is ingesloten. De poli-
tie onderzoekt of hij meer dief-
stallen heeft gepleegd.
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De Houtrotspecialist 
breed gecertificeerd
Regio - In twee vakbladen, De 
Schildersvakkrant en Schilders-
blad, worden de vakkennis en 
de certificaten van De Houtrot-
specialist hemelhoog geprezen. 
Achter de Houtrotspecialist ste-
ken Henk De Meer van Timmer & 
Onderhoudsbedrijf De Meer en 
Gerry Breed van G. Breed Schil-
dersbedrijf, beiden uit IJmuiden. 
Beide bedrijven brengen succes-
vol hun vakkennis in op het ge-
bied van de bestrijding van hout-
rot. De Houtrotspecialist pakt 
grote en kleine projecten aan.
Bij houtrot hoeft echt niet altijd 
een kozijn te worden vervan-
gen. Het verwijderen van ver-
rotte plekken en het deskundig 
behandelen en opvullen van het 
hout gebeurt met speciale pro-
ducten. Behandeling van houtrot 

is milieuvriendelijker dan vervan-
ging van kozijnen en is kosten-
besparend. Bij houtrotbehande-
ling wordt ook goed naar de oor-
zaak van de rot gekeken. Voor 
houtrotbehandeling is product-
kennis een vereiste. De Hout-
rotspecialist heeft alle mogelij-
ke certificaten in huis voor ver-
schillende producten. Deze cer-
tificaten zijn in een aantal geval-
len persoonsgebonden. Klanten 
kunnen verzekerd zijn van een 
goed advies en deskundige en 
definitieve oplossing van hout-
rotproblemen.
Wie meer wil weten kan de arti-
kelen nalezen op www.de-meer.
eu onder het kopje projecten en 
dan bij vakbladen. Of bel Henk 
de Meer: 0255-521190 of 06-
53587277.

Zebra sponsort Laura en Edwin
Edwin Schilling fietst 
zelf ook Alpe D’HuZes
Velsen - Dit jaar wordt de 
uitdagende fietstocht Alpe 
D’HuZes gereden op donder-
dag 4 juni. Deelnemers aan 
deze zware fietstocht beklim-
men de Alpe d’Huez zes tot 
negen keer om geld bijeen 
te brengen voor het KWF om 
kankerpatiënten een beter le-
ven te gunnen. En opgeven is 
geen optie.

Vorig jaar sponsorde Zebra Uit-
zendbureau de Velsense Lau-
ra Verhoeven die in het jaar 
2008 acht maal de berg besteeg. 
Henk Brandjes en Edwin Schil-
ling van Zebra Uitzenbureau BV 
waren meegegaan om haar aan 
te moedigen. 
Edwin had zijn fiets meegeno-
men met het idee zelf ook een 
keer de monsterberg te beklim-
men. Hij ging niet een keer, maar 
zelfs twee keer de berg op. Dit 
jaar is hij officieel deelnemer aan 
de Alpe D’HuZes. Net als Laura 
Verhoeven wordt hij onder meer 
gesponsord door Zebra Uitzend-
bureau. Eigenaar Henk Brandjes  
gaat ook dit jaar mee om aan te 
moedigen.
,,De Alpe d’Huez is de droom en 
tegelijkertijd de schrik van el-
ke fietser,’’ zegt Edwin Schilling. 
,,Een helling van gemiddeld 8,5 
procent over een lengte van ruim 
13 kilometer is ontzettend zwaar. 
In de beklimming zitten 21 haar-

speldbochten. Dat is in Neder-
land bijna niet te oefenen.’’
Sinds zijn vader in de Vut is, fietst 
Edwin wekelijks lange tochten 
met hem. ,,We begonnen vijf jaar 
geleden met tochten van 50 tot 
60 km, maar rijden nu 100 tot 
150 per week.’’ Daarnaast voet-
balt Edwin en fietst hij hellin-
gen op de hometrainer. ,,Fietsen 
is een sociale sport,’’ zegt hij. 
,,Zeker bij zo’n indrukwekkend 
spektakel als Alpe D’HuZes. In 
elke bocht staan mensen die je 
aanmoedigen. En ook de fiet-
sers moedigen elkaar flink aan. 
Alleen daardoor is het mogelijk 
van deze uitdaging een succes 
te maken.’’
Edwin heeft inmiddels dankzij 
familie, vrienden en collega’s al 
1800 euro bijeen gebracht voor 
Alpe D’HuZes. Dit weekeinde 
gaat hij naar Frankrijk, waar hij 
donderdag 4 juni om 05.00 uur 
‘s morgens bij de start zal staan 
voor de grootste sportieve uitda-
ging van zijn leven.
Laura Verhoeven wil dit jaar haar 
record verbreken en negen keer 
de berg bestrijden. 
Een andere Velsenaar die mee-
rijdt is Velserbroeker Renee 
Hulsman die rijdt in het team van 
E-Office.
Wie meer wil weten over dit ge-
weldige sportspektakel kan kij-
ken op www.opgevenisgeenop-
tie.nl. (Karin Dekkers)

Verkoeling voor 
Schotse Hooglanders
Velsen - Niet alleen mensen zoeken bij mooi weer het verkoelende 
water op. Deze Schotse Hooglanders in de Kennemerduinen heb-
ben het met hun dikke vacht kennelijk erg warm in het zonnetje. 
En ze drinken niet alleen graag water, maar vinden het ook heerlijk 
om lekker rond te plassen in een van de duinvennetjes. (foto: Lin-
da Katers)

Velsen voor de 
Derde Wereld
IJmuiden - De opbrengst van 
Velsen voor de Derde Wereld 
van de markt op 30 mei is be-
stemd voor de stichting Vrienden 
van de Mensen in Gambia. Deze 
keer zal het geld bestemd wor-
den aan een project in het dorp-
je Kabokorr. In het dorp is een 
vrouwengroep begonnen met 
het ontginnen van een stuk land 
om daar groenten te verbouwen. 
Deze tuin moet bevloeid wor-
den met water uit een waterput 
op het terrein. Omdat het terrein 
heel groot is, is het bevloeien 
van de tuin nog steeds een groot 
probleem. De moeders moeten 
over grote afstanden water sjou-
wen. Op de bestaande put met 
pomp wordt een systeem met 
zonnecellen geplaatst, waarmee 
overdag water omhoog gebracht 
kan worden in een watertoren. 
De druk die dan ontstaat is vol-
doende om het water via leidin-
gen over het hele terrein te la-
ten lopen. Er kan ook een tap-
punt voor zuiver drinkwater in 
het dorp komen. Het benodigde 
geld kan hopelijk dit jaar bij el-
kaar gebracht worden.

CU@Susies in 
Villa Westend
Velserboek - Op zondagmiddag 
31 mei speelt de band CU@Su-
sies in Villa Westend. De band 
bestaat uit zes doorgewinter-
de muzikanten en maken al ze-
ker tien jaar vette, strakke pop- 
en rockcovers. Ooit begonnen 
als een gelegenheidsformatie is 
CU@Susies na een aantal wis-
selingen binnen de band uitge-
groeid tot een blijvertje in de co-
verbandscene. Een optreden van 
CU@Susies is steeds weer een 
feest, met strakke, swingende en 
knallende pop en rock variërend 
van Anouk, Alanis Morisset-
te, Melissa Etheridge en Skunk 
Anansie, tot Ilse Delange, Kre-
zip, Joss Stone, Stevie Wonder, 
Pink, Anastacia, Van Dik Hout en 
The Scene. Het gezicht van CU 
bestaat uit de zangeressen Miri-
am Blom (tevens charismatische 
frontvrouw van de band Harlem 
Oil) en Ingrid Lieberton (die zelfs 
enige tijd deel heeft uitgemaakt 
van het koor van Cor Bakker). Zij 
worden naar grote hoogten ge-
tild door de mannen, bestaande 
uit Albert de Graaf en Bert Bres-
ser op respectievelijk solo- en 
slaggitaar (beiden hebben furore 
gemaakt in de coverband James 
Blond), en de solide basis van de 
band: Edwin Meure op bas (in 
de tijden voor CU de motor ach-
ter Facelift) en André Bindels op 
drums (voorheen drummer bij de 
bekende band What Fun). Van-
af 15.00 tot 18.00 uur zullen zij in 
Villa Westend aan de Westbroek-
plas een groot deel van hun re-
pertoire ten gehore brengen. Vil-
la Westend ligt aan de Westlaan 
41 ( tussen Haarlem en Spaarn-
dam aan de Slaperdijkweg ) in 
Velserbroek. Zie ook www.villa-
westend.nl.

Cursus vaarbewijs in Heemskerk
Zaterdag 6 juni geeft Toplicht Opleidingen een dagcur-
sus Vaarbewijs 1. Alle hoofdzaken en knelpunten van het 
vaarbewijsexamen worden uitgelegd en getraind.
Tevens wordt uitgelegd hoe je je snel en degelijk voorbe-
reidt op het examen. Snel na deze opleiding kan je exa-
men doen in Hoofddorp. De kosten voor deze training be-
dragen 110,- voor de hele dag van 9.30 tot 16.00 uur. 
Cursusmateriaal en lunch zijn ter plekke verkrijgbaar. Voor 
IJsselmeer en Waddenzee is het Vaarbewijs 2 verplicht.
Daartoe moet tevens de cusus Vaarbewijs 2 gedaan wor-
den. Deze wordt zaterdag op 13 juni gegeven op de zelfde 
locatie. Bij boeking van beide cursussen ontvang je 20% 
korting.
Wie vaker op het water zit doet er verstandig aan Mari-
foon aan boord te hebben. Via de marifoon overleg je met 
andere schepen en brug- en sluiswachters. Via de Mari-
foon ontvang je waarschuwingen bij weerverslechtering. 
Een cursus Marifonie wordt op vrijdagavond 12 juni a.s. 
te Alkmaar gegeven. De Marifoon is je eerste veiligheid 
aan boord. 

Voor meer informatie en aanmelden 
www.toplicht.nl of bel 0251-239832
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Gwen Kops sluit vierde 
jaar CIOS af met 3e dan
IJmuiden - Vorige week maan-
dagmorgen was de afsluiting van 
de leerlingen van het vierde jaar 
van het CIOS uit Haarlem voor 
het groot keuzevak judo.
Deze eindtest eigen vaardigheid 
werd officieel gehouden in het 
bondscentrum van de Judo Bond 
Nederland in Nieuwegein. 
Gwen was als tweede kandidaat 
aan de beurt en draaide het pro-
gramma af met haar judopartner 
Neal van den Kamer, die meer-
voudig Nederlands Kampioen is. 
Kata, worpen, grepen, klemmen 

en wurgingen werden allemaal 
gevraagd en onder toeziend oog 
van een jury van drie judolera-
ren voerde Gwen ze allemaal uit. 
De jury beoordeelde deze tech-
nische demonstratie met een 7,5. 
Een prachtig cijfer en de kroon 
op haar werk van haar vierjari-
ge MBO opleiding. Gwen is met 
haar 19 jaar de jongste 3e dan 
judo en volledig gediplomeerd 
judolerares-B van Nederland. 
Een unieke prestatie, waar het 
gezin Kops en ABC Kops terecht 
trots op kunnen zijn. 
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Met korting naar
de film ‘Gomorra’
IJmuiden - Dinsdag 2 en woens-
dag 3 juni wordt de film ‘Gomor-
ra’ gedraaid in het Witte Thea-
ter aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden. De film start om 20.30 
uur.
Een uiterst rauwe, vaak absur-
de film over de werkwijze van de 
Napolitaanse maffia, de camorra. 
Ter plekke opgenomen in de ver-
vallen flatgebouwen van Scam-
pia, een wijk in Noord-Napels, 
volgt de kijker de lotgevallen 
van de bewoners die proberen 
te overleven. Het is de plek waar 

Marco en Ciro opgroeien, waar 
Pasquale zijn dagen slijt in een 
naaiatelier, waar de oude geld-
loper Don Ciro voor zijn leven 
vreest, waar ondernemer Fran-
co illegaal giftig afval dumpt, en 
waar de jonge Totò ervan droomt 
om toegelaten te worden tot een 
clan. 
Virtuoos worden hun verhalen 
door elkaar gevlecht.
Gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Roberto Saviano die 
infiltreerde in de Napolitaanse 
maffia.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘gomorra’ op 2 en 3 juni 

2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Vrijwilligers gezocht 
voor Bijna Thuis Huis 
Santpoort-Noord - De vrijwil-
ligers van het Bijna Thuis Huis 
gingen laatst naar ‘Zien in het 
donker’. Ervaren hoe het is om 
als blinde of slechtziende ge-
confronteerd te worden met de 
drukte en obstakels in het dage-
lijks leven.
Vertrouwen hebben, samenwer-
ken was hier het sleutelwoord.
Dit sluit goed aan bij het werk 
van de vrijwilligers in het Bijna 
Thuis Huis. Achteraf is het woord 
‘bijzonder’ veel gevallen en diep 
respect voor de blinde of slecht-
ziende medemens.
Bijzonder is ook het werk van 
de vrijwilligers in het Bijna Thuis 
Huis. Zij zetten zich twee maal 
per week in voor de terminale 

zieke mens, zowel bij de men-
sen thuis als in het Bijna Thuis 
Huis. Dit werk vraagt veel, maar 
geeft ook een hoop terug. Stich-
ting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond zoekt nieuwe vrijwilli-
gers. Er is geen speciale oplei-
ding voor nodig of een verpleeg-
kundige achtergrond. 
Na een gesprek met coördinator 
Annemiek de Winter volgt een 
korte introductiecursus, daarna 
wordt de nieuwe vrijwilliger in-
gewerkt door een ervaren vrij-
williger.
Wie dit mooie werk aanspreekt 
en meer informatie wil, kan con-
tact opnemen met Annemiek de 
Winter via 023-5493214. Zie ook 
www.bijnathuishuisvelsen.nl.

Zanguitvoering Kamabaro
Driehuis - Op tweede Pinkster-
dag zal projectkoor Kamabaro 
onder leiding van Hinke Hillege 
meerstemmige liederen uit de 
Renaissance ten gehore bren-
gen. 
Dit gebeurt vanaf 15.00 uur  in 
de pastorietuin van de St. Engel-

munduskerk. Er is geen entree, 
iedereen is van harte welkom. 
Wie het niet prettig vindt om in 
het gras te zitten of lang te staan, 
doet er goed aan om een stoeltje 
mee te nemen.
Bij slecht weer verhuist het koor 
naar de kerk.

Sumoworstelen
bij de Kuba moskee
IJmuiden – Op 19 mei wordt in 
Turkije de Jeugd en Sprotdag 
gevierd. Ook is het een herden-
kingsdag: op deze dag begon de 
opstand tegen de bezetting na 
de nederlaag van Turkije in de 
Eerste Wereldoorlog. Bij de Kuba 
moskee werd zondag de Jeugd 
en Sportdag gehouden. Het was 
druk op het grasveld, veel men-
sen genoten van een leuke mid-
dag.
Er was van alles te doen. Acht 
meisjes staan te wachten tot het 
startsein gegeven wordt. Twee 
aan twee hebben ze zich in een 
grote broek gehesen. Zo moeten 
ze de overkant van het grasveld 
zien te bereiken, wie er het eer-
ste is heeft de vlag. Na het start-
signaal krijgen twee duo’s aan 
de overkant onenigheid over de 
vlag. Ipek en Fatmanur hebben 
daar volgens eigen zeggen recht 
op. ,,Wij speelden eerlijk, wij lie-
pen gewoon. Die andere meisjes 
huppelden en dat mocht niet’’, 

legt Ipek uit. De strijd blijft on-
beslist, iedereen is winnaar. ,,Het 
was moeilijk om samen in die 
broek te lopen. Je moet goed 
opletten dat je op hetzelfde mo-
ment gaat lopen, anders struikel 
je’’, zegt Fatmanur.
Even later komen de sumowor-
stelaars in actie. Orhan en Te-
oman staan wat onwennig te-
genover elkaar in de vreem-
de pakken, ze doen het voor het 
eerst. Als Orhan zijn tegenstan-
der vastpakt, roept iemand: ,,Dat 
mag niet. Je mag je handen niet 
gebruiken.’’
Orhan botst dan tegen Teoman 
aan, die grote moeite heeft om 
zich staande te houden. Even 
later is hij gevloerd, met grote 
moeite komt hij overeind. Even 
later herhaalt Orhan het kunst-
je en hij is de winnaar. Teoman is 
blij dat hij het pak uit mag trek-
ken: ,,Wat had ik het warm. Het is 
pittig, je beweegt moeilijk in dat 
pak.’’ (Carla Zwart)

Rondje IJmond knoopt 
sterke punten aan elkaar
IJmuiden – Mét de komst van 
de watertaxi tussen de pieren 
van IJmuiden doet een nieuw 
fenomeen haar intrede: ‘Rond-
je IJmond’. Rondje IJmond wil 
optimaal gebruik maken van de 
nieuwe mogelijkheid om mensen 
vanuit verschillende doelgroepen 
de IJmond –in al haar veelzijdig-
heid- te laten ervaren. 
Initiatiefnemer voor Rondje 
IJmond is Wijk aan Zeeër Ton 
Kroezen van Duinpark Paasdal,  
die samen met Adriaan Jume-
let van de IJmuidense Rondvaart 
Maatschappij veel werk heeft 
verzet om de watertaxi van de 
grond te krijgen. Het begon alle-
maal met het idee dat als je een-
maal naar de overkant kunt va-
ren, je dan meer dynamiek en 
bezoekersstromen in het haven-
gebied kunt bevorderen. Voor-
waardelijk was de aanleg van 
een getijdensteiger bij de Noord-
pier en nu deze op 8 mei offici-
eel in gebruik is genomen, kan 
Rondje IJmond van start gaan. 
Het havengebied heeft een stoe-

re uitstraling en biedt vele aspec-
ten die de moeite van een speci-
ale tour waard zijn. Het loods-
wezen, de KNRM, het Visserij- 
en Havenmuseum, de vuurto-
ren, de visafslag, het vissersmo-
nument en dergelijke elementen 
passeren de revue tijdens een 
fietsroute en bieden een meer-
waarde boven een tochtje op ei-
gen gelegenheid. Ook het Fort-
eiland kan bezocht worden voor 
de ‘Fort Discovery’. 
Rondje IJmond kan op tientallen 
manieren worden ingevuld en 
daardoor verschillende karakters 
hebben voor verschillende doel-
groepen. Van een culinair of cul-
tureel karakter, tot een sportief 
of avontuurlijk of vooral gezellig-
heidskarakter. Bij alle aanbieders 
van recreatieve functies in IJmui-
den, Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Wijk aan Zee. 
Kortom: programma’s met voor 
elk wat wils. Voor informatie over 
Rondje IJmond: Duinpark Paas-
dal aan de Hogeweg in Wijk aan 
Zee of www.rondjeijmond.nl.

Cursus 
borstvoeding
IJmuiden - Borstvoeding ge-
ven is een natuurlijk gevolg op 
zwangerschap en bevalling. Een 
goede voorbereiding helpt daar-
bij. La Leche League is een or-
ganisatie die zich, als Borstvoe-
dingorganisatie LLL, inzet voor 
het geven van informatie. Dit ge-
beurt onder meer door het geven 
van cursussen. Binnenkort start 
er een cursus van drie avon-
den in deze regio. Er wordt in-
zicht verstrekt over de werking 
van borstvoeding, het oplossen 
en voorkomen van problemen, 
introductie van andere voeding 
en de combinatie van borstvoe-
ding en werk. Het is bedoeld 
voor vrouwen, eventueel met 
partner, die borstvoeding (willen 
gaan) geven. De eerste cursus 
wordt gegeven in IJmuiden en 
vindt plaats op maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten 
17,50 euro inclusief cursusma-
teriaal. Meer informatie en aan-
melden: lll-kennemerland@lale-
cheleague.nl.

Rondrit 
stoomtrein 
Velsen - Wegens economische 
redenen vervalt de stoomtrein-
ritten van Corus excursie trein 
op 31 mei en 28 juni. De eerst-
volgende rit wordt gehouden op 
zondag 26 juli. Informatie: tele-
foon 0251-498384. Zie ook www.
csy.nl

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 6 juni 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur een 
gezellige rommelmarkt op het 
Kennemerplein, tegenover de 
Vomar gehouden. Voor informa-
tie of het huren van een kraam: 
0255-533233 of 023-5328585.

Piratenfeest
IJmuiden- Vrijdag 29 mei orga-
niseert zwembad De Heerendui-
nen van 18.00 tot 21.00 uur een 
disco piratenfeest (in plaats van 
het Luilakzwemmen) voor de 
jeugd tot en met 14 jaar. De toe-
gang bedraagt 3,85 euro. Infor-
matie: telefoon 0255-531888.

Orgelconcert
in Nieuwe Kerk
IJmuiden - Woensdag 3 juni om 
20.00 uur staat een orgelconcert 
gepland in de Nieuwe Kerk aan 
de Kanaalstraat in IJmuiden. De 
toegang tot dit concert  is gratis. 
De avond zal verzorgd worden 
door Sander van Marion. Sander 
van Marion kreeg zijn muzikale 
opleiding onder andere aan het 
Koninklijk Conservatorium in ‘s-
Gravenhage, waar Adriaan En-
gels zijn orgelleraar is geweest. 
Regelmatig reist Sander van Ma-
rion voor het maken van orgel-
tournees of voor het maken van 
een CD opname naar het buiten-
land. 
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Babylon en het Giuliani 
Trio in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 29 
mei om 20.15 uur zingt a-capel-
la koor Babylon in ’t Mosterd-
zaadje een programma waar-
in vier eeuwen liefde bezongen 
wordt. Van Renaissance tot en 
met de Beatles. Het Amstelveen-
se koor bestaat uit twaalf leden 
en staat onder leiding van Frede-
ric Voorn.
Het repertoire dat het koor in 
hun 4-jarig bestaan hebben op-
gebouwd is veelzijdig. Uitge-
voerd worden madrigalen van 
Vlaamse en Engelse componis-
ten uit de 17e eeuw,  Duitse Ro-
mantiek, Franse chansons, Gers-
hwin, Duke Ellington, de Bealtes 
en Albert de Klerk. Ook staat er 
een Surinaams en Iers volkslied 
op het programma
Op tweede Pinksterdag (maan-
dag 1 juni) om 15.00 uur is het  
Giuliani Trio te gast in ’t Mos-
terdzaadje. Een trio met wel een 

heel bijzondere bezetting: man-
doline, gitaar en mandoloncello 
(een heel grote mandoline met 
de toonomvang van een cello).
Marina Eckhardt, mandoline, 
Caroline van Koeveringe, man-
dolon en mandoloncello en Ron 
Leendertse op gitaar. Zij heb-
ben een programma samenge-
steld waarin de instrumenten 
elkaar perfect aanvullen in dy-
namiek, klankkleur en toonbe-
reik. Het trio speelt muziek van 
1750 tot heden: Haydn, Signorel-
li, Baumann, Erik ’t Hart, Pagani-
ni, Giuliani, Anne Beck-Larsen 
en Zambrano.
Zie ook www.giulianitrio.tk.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Villa Westend een jaar
Velserbroek - Zondag 17 mei  bestond Villa Westend één jaar. Dat 
werd met een groot aantal gasten gevierd. De West End Big Band 
zorgde voor een swingende begeleiding van deze feestelijke dag. De 
band bestaat uit 18 muzikanten en een zangeres  en speelde spet-
terende swing van klassieke jazzstandards tot latin, funk en jazzrock. 
Kortom, een gezellige middag met een mooi feest. ‘s Middags was er 
voor de kinderen entertainment. (foto: Hans de Klerk)

Smartlappenfestival
Velserbroek - In café Het Pol-
derhuis werd afgelopen zater-
dag het eerste smartlappenfes-
tival georganiseerd. 
Acht deelnemers zongen ie-
der twee smartlappen. Bekende 
meezingers zoals kleine café aan 
de haven, ik ben gelukkig zon-
der jou, droomland, ik heb eer-
bied voor jou grijze haren kwa-
men voorbij. Het smartlappen-
festival werd georganiseerd door 
Frans Looij, in samenwerking 
met buurthuis De Veste en ca-
fé het Polderhuis. Looij noem-
de het festival ‘een groot succes’. 
De ruim honderd bezoekers wa-
ren allen voorzien van de lied-
teksten en daardoor werd er vol-
op meegezongen. Het enthousi-
asme van de deelnemers en be-
zoekers zorgden voor een uit-
stekende sfeer. De deelnemers 
werden beoordeeld door een 
deskundige jury, bestaande uit 
Martin Wittebrood, Hinke Hillege 

en Gert-Jan Huijbens.  Zij had-
den vanaf de zijkant van het ca-
fé goed zicht op de deelnemers. 
Niet alleen op de zang werd ge-
let, ook de presentatie speelde 
een rol in de beoordeling. Be-
zoekers van het smartlappenfes-
tival zijn waren erg enthousiast.  
De enthousiaste reacties van be-
zoekers en deelnemers hebben 
Frans Looij doen beslissen dat 
dit niet het laatste smartlappen-
festival was.
Aan het eind van de avond werd 
bekend gemaakt dat Elly Enti-
us uit IJmuiden de winnaar van 
het eerste Velserbroeker smart-
lappenfestival geworden is. Op 
de tweede plaats eindigde Huib 
Beuneman uit IJmuiden en der-
de werd Jans van Beelen uit 
Haarlem. IJmuidenaar van Buu-
ren ontving een aanmoedigings-
prijs van de jury omdat hij twee 
zelf gemaakte smartlappen ten 
gehore bracht.

Zomerbridge
Santpoort-Noord - Dit jaar be-
gint de zomerbridge bij de Brid-
gevereniging Velsen al in juni. 
Iedere dinsdagavond in juni, ju-
li en augustus vanaf 19.30 uur. 
Iedere liefhebber, van thuisbrid-
ger tot wedstrijdspeler is dan van 
harte welkom. Er wordt gebriged 
in gebouw Velserhooft in Sant-
poort–Noord, ingang Valcken-
hoeflaan. Kosten 2,50 euro per 
persoon (inschrijving circa 15 
minuten ervoor). Op de laatste 
avond, 25 augustus, is er voor de 
trouwe bezoekers een finale met 
aantrekkelijke prijzen! Voor in-
formatie: telefoonnummer 023-
5376390.

Geweldpleger 
aangehouden
Santpoort-Noord - Een 18-ja-
rige jongen Velsen is afgelo-
pen zondagavond op de Bre-
derodeweg door twee mannen 
in een opvallende rode Ame-
rikaanse sportwagen klemge-
reden, mishandeld en beroofd 
van zijn scooter. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld waar-
uit naar voren kwam dat de ver-
dachten een 20-jarige Haarlem-
mer en een 21-jarige Velserbroe-
ker waren. De verdachten zijn 
aangehouden en ingesloten. Uit 
de verhoren bleek dat de 21-jari-
ge verdachte het slachtoffer zon-
der enige aanleiding had mis-
handeld. Hij heeft ook de scoo-
ter van het slachtoffer meegeno-
men. De 20-jarige Haarlemmer 
was alleen de bestuurder van 
de auto. De verdachte heeft op 
9 mei op de Wüstelaan in Bloe-
mendaal ook iemand zonder 
aanleiding mishandeld. Voor bei-
de zaken heeft de politie proces-
verbaal opgemaakt.

Controle 
bromfietsers
Santpoort-Noord - Eerder de-
ze week hebben politiemede-
werkers op de Vlietweg in Sant-
poort-Noord, nabij de McDo-
nalds, een technische brom-
fietscontrole uitgevoerd. Met be-
hulp van de rollertestbank zijn 
64 bromfietsen gecontroleerd. 
Dertien bestuurders kregen een 
bekeuring omdat de construc-
tiesnelheid te hoog was. Verder 
kregen vijf bestuurders een be-
keuring omdat zijn geen brom-
fietsrijbewijs hadden en nog een 
bestuurder omdat zijn bromfiets 
een gladde band had.

Rijbewijzen
ingevorderd
Velserbroek - Zaterdag, tijdens 
snelheidscontroles op de Rijks-
weg in Velserbroek en Santpoort-
Noord, zijn van vier bestuurders 
de rijbewijzen ingevorderd van-
wege de hoge overschrijding. Zij 
reden 156, 158, 161 en 186 kilo-
meter per uur waar 100 kilome-
ter is toegestaan.

Franciscus naar finale
IJmuiden - Woensdag 20 mei  
mochten de jongens van groep 
6 van de Sint Franciscusschool 
naar Uithoorn om daar de werk-
eenheidfinale te spelen van het 
schoolvoetbal. Natuurlijk namen 
zij veel publiek mee.
Het is natuurlijk al een hele pres-
tatie om daar te staan, na school-
voetbalkampioen van Velsen te 
zijn en ook nog eerste bij de re-
giofinales. Voor de Franciscus-
school ook heel bijzonder, want 
het was 17 jaar geleden dat er 
een team  zo ver was gekomen.
De jongens moesten drie pou-
lewedstrijden spelen, waarvan 

ze de eerste met 3-0 wonnen, 
de volgende net met 2-1 verlo-
ren en de laatste met 1-0 won-
nen. Door dit mooie resultaat 
werden ze tweede van de poule 
en mochten toen nog kruisfina-
les spelen. Die wedstrijd was erg 
spannend, maar wonnen de jon-
gens ook met 1-0. Ze moesten 
toen spelen voor de eerste en 
tweede plaats, maar verloren de-
ze wedstrijd met 4-1. De jongens 
zijn heel erg blij met hun twee-
de plaats en hebben er weer een 
mooie beker bij. Ze zijn tevens 
door naar de volgende ronde in 
Nieuwegein op 6 juni.

Fietscrossers in actie
Regio - Afgelopen weekend is 
in Heiloo bij FCC de Boscrossers 
de tweede wedstrijd gereden om 
de Red Line Topcompetitie Fiets-
cross. Claudia, Robin en Sharon 
van der Kolk waren ook aanwe-
zig aangezien zij licentie houders 
van de club zijn.  
Robin (18) beet zondagochtend 
het spits af met zijn cruiser (24 
inch) in de klasse 19-29 jaar en 
wist in de manches een keer als 
tweede en twee keer als eer-
ste te finishen. In de halve finale 
evenals de A-Finale kwam hij na 
een goede start als eerste over 
de finish.
Sharon (20) reed met haar crui-
ser in de Woman klasse. Zij reed 
in de manches evenals de halve 
finale elke keer naar een eerste 
plaats.In haar A-Finale ging ze 
niet zo goed van start maar door 
goed door te trappen eindigde 

ze op een mooie tweede plaats.
Daarna was Claudia (13) aan de 
beurt. Helaas waren in haar klas-
se te weinig meisjes aangemeld 
om een A-Finale wedstrijd te 
rechtvaardigen. Zodoende reed 
ze alleen drie manches, die ze 
alle drie op een derde plek wist 
te eindigen.
Zondagmiddag moesten Sharon 
en Robin weer rijden maar dan 
op hun 20 inch fiets. Lang niet 
iedereen doet dat aangezien het 
zwaar en vermoeiend is om op 
twee verschillende fietsen te rij-
den op een dag. Sharon kwam 
als zevende over de streep en 
Robin haalde de vijfde plaats.
Komend weekend rijden de Vel-
senaren een internationale wed-
strijd in Dessel (België). Robin 
heeft een eigen website waar al-
les op staat: www.robinvander-
kolk.com.
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Keepertalent tweede
in landelijke finale
IJmuiden - In Nieuwegein von-
den afgelopen vrijdag de lan-
delijke keeperfinales van Frans 
Hoek plaats. De voorrondes voor 
dit evenement werden al eerder 
gespeeld bij Stormvogels voor 
onze regio. Door de footbally 
mannen van Frans Hoek was al-
les perfect geregeld voor de on-
geveer 400 deelnemers. 
Zep Zwetsloot uit IJmuiden zou 
het gaan opnemen tegen onge-
veer 100 keepertjes, allemaal in 
zijn leeftijdscategorie van 8  en 9 

jaar. Op deze prachtige dag heeft 
hij laten zien wat hij als keeper 
in huis heeft. Zep werd beloond 
met een zeer verdiende tweede 
plaats. 
We zullen in de toekomst vast 
nog veel van Zep gaan horen. 
Zijn grote idool is van der Sar en 
later hoopt hij ook bij het Neder-
lands Elftal onder de lat te staan. 
Zijn voorkeur gaat ook uit naar 
AZ en hij vraagt het liefst Ser-
gio Romero op zijn verjaardags-
partijtje.

DCIJ-nieuws
IJmuiden - Met overmacht is Ca-
sper Remeijer erin geslaagd de 
eerste plaats te veroveren in de 
onderlinge competitie. De 18-ja-
rige junior bleef de concurrentie 
ver voor en had de laatste weken 
alleen nog de verrassend ster-
ke Jacqeline Schouten van zich 
af te schudden. Maar een onver-
wachte nederlaag, vorige week 
tegen Feroz Amirkhan, maakte 
de weg vrij voor Remeijer. In de 
laatste ronde rekende hij gede-
cideerd af met Jan Apeldoorn. Al 
kort na de opening won hij door 
een geniepig zetje een schijf en 
liet zijn verbouwereerde tegen-
stander vervolgens kansloos. 
Een mooie overwinning boekte 
Vince van der Wiele tegen Rick 
Hartman. Eerst won hij een schijf 
en Hartman kon vervolgens een 
nederlaag niet meer voorkomen. 
Conall Sleutel eindigde het toer-
nooi met een winst op Stella van 
Buuren. Lange tijd zag het er niet 
naar uit dat de partij een winnaar 
zou opleveren. Stella speelde, 
zoals zo vaak wat ongeïnspireerd 
en in het gevorderde middenspel 
kreeg ze daarvoor de rekening 
gepresenteerd. Piet Kok beet 
zich vast in zijn partij tegen Mar-
tin van Dijk. Het werd er naar ge-
lang de wedstrijd vorderde voor 
Kok niet gemakkelijker op. Met 
een fraaie forcing stelde Van dijk 
orde op zaken en won verdiend. 
Paul Smit leed tegen Cees Pip-
pel aan totale blindheid door vol-
komen ten onrechte achter een 
schijf te kruipen. Toen Pippel dat 
vervolgens eveneens deed kon 
Smit de schijven opruimen. Jesse 
Bos kreeg maar geen vat op het 
aalgladde verdedigen van Harrie 
van der Vossen. Het evenwicht 
werd nauwelijks verstoord en de 
remise was onafwendbaar. Berrie 
Bottelier die eerder al twee schij-
ven voorkwam had weinig moei-
te met Jurrien Fischer. Aan fana-
tisme ontbreekt het niet bij Da-
na van der Wiele. Dat werd nog 
eens onderstreept in haar partij 
tegen Kees van Nie die zijn han-
den vol had aan het agressieve 
spel van Dana. Van Nie liet haar 
rustig uitrazen en precies op tijd 
nam hij het initiatief over en won 
gedecideerd. Met de toernooi-
winst van Remeijer zal hij vol-
gend seizoen plaatsnemen aan 
het eerste bord van het tiental. 
Daar zal hij moeten aantreden 
tegen dammers die in Nederland 
tot de top- en subtop behoren. 
Bij DCIJ ziet men dat met ver-
trouwen tegemoet. 

Goede wedstrijd D4F’s 
bij danscentrum Ter Horst
IJmuiden - D4F is een vorm van 
streetdance, waarbij choreogra-
fieën van clips die te zien zijn op 
bijv. TMF en MTV zo goed moge-
lijk nagedanst worden. 
In Nederland zijn nog weinig 
dansscholen met dit concept 
aan de slag gegaan. Een van de 
dansscholen die dit wel hebben 
gedaan is danscentrum ter Horst 
in IJmuiden. 
Zaterdag was er een interna-
tionale wedstrijd voor D4F in 
het Belgische Hasselt. Aan de-
ze wedstrijd, waaraan voorna-
melijk dansscholen uit Duits-
land deelnamen, deden ook drie 
dansscholen uit Nederland mee. 
Van danscentrum Ter Horst de-
den vier dansers mee in de ca-
tegorie adults. Fien Arisz, Anne-
lies Oldenburg en Naomi Ebbe-

ling deden de choreografie van 
Whine Up. Netanja Hillege deed 
Fascination. 
Ook Mary en Chris, eigenaren 
van danscentrum Ter Horst, wa-
ren afgereisd naar Hasselt en 
konden met hun ervaring in de 
(D4F) danswereld hun dansers 
steunen en supporten.  
Bij de adults deden er in totaal 
102 dansers mee. Fien, Annelies 
en Netanja werden uiteindelijk 
gedeeld 71ste en Naomi werd 
62ste. Dit is een mooi resultaat, 
gelet op het grote aantal deelne-
mers en de danskwaliteiten van 
met name de Duitse deelnemers. 
Fien, Annelies en Netanja heb-
ben toch maar, in dit internatio-
nale veld, 31 dansers achter zich 
gelaten en Naomi zelfs 40.
Zie ook danscentrumterhorst.nl. 

Jong MKB IJmond
Workshop: ‘Een
goede eerste indruk’
Regio – Een goede eerste in-
druk is belangrijk, zeker voor on-
dernemers. Daarom organiseert 
Jong MKB IJmond een work-
shop over persoonlijke styling. 
Hoe maak je een verpletterende 
eerste indruk? Wat is het belang 
van je verschijning en hoe kun je 
het onderbewuste van de ander 
ermee beïnvloeden? 
Deelnemers krijgen veel voor-
beelden en tips. Dit alles speci-
aal voor starters en natuurlijk ge-
richt op haalbare doelen met be-
perkte middelen. Spreker is ima-
godeskundige Zabeth van Veen.  
Tevens zal die avond een spe-
ciale gast officieel de nieuwe 
naam bekend maken. Jong MKB 
IJmond heet vanaf dan Jonge 

Ondernemers IJmond (JOIJ). Op 
dit moment wordt er hard ge-
werkt aan het nieuwe logo en de 
website, die op die avond gelan-
ceerd zullen worden.
De locatie voor deze workshop is 
Timboektoe aan het strand van 
Wijk aan Zee. De workshop duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur. Voor dit 
evenement is het nuttig als deel-
nemers verschijnen in zakelijke 
kleding, alsof zij een klant gaan 
ontmoeten.
Opgeven kan via info@joij.nl. 
Deelnemers mogen ook een 
introducé(e) meenemen. Kosten 
zijn vijftien euro, lid worden kost 
vijftig euro en leden mogen al-
le activiteiten dan tot 1 januari 
2010 gratis bijwonen. 

Bruidspaar op de Klipper
IJmuiden - Woensdag 20 mei was het groot feest op basisschool De 
Klipper in Sluiswijk. Want juf Denise trouwde met haar René. En heel 
sportief kwamen ze samen op de fiets. Met een grote mand bloemen 
voorop en juf Denise op de stang kwam René het schoolplein opge-
fietst. Alle leerlingen zongen het bruidspaar buiten van harte toe. En 
daarna was het feest in de klas van juf Denise. Met veel cadeaus, ge-
bak en zelfs champagne werd het huwelijk gevierd.

Nacht van het Gebed 
IJmuiden - De Nacht van het 
Gebed wordt 5 op 6 juni gehou-
den aan de Scheiberglaan 29 in 
IJmuiden van 22.00 tot 06.00 uur 
en staat vooral in het teken van 
‘geheime gelovigen’ in de Mos-
limwereld. De ‘Nacht van Ge-
bed’ is een initiatief van Open 
Doors, een interkerkelijke orga-
nisatie die zich wereldwijd inzet 
voor ondersteuning van christe-
nen in landen waar sprake is van 

verdrukking of vervolging. Vol-
gens Klaas Muurling is de Nacht 
van Gebed geschikt voor iede-
re christen. ,,De ‘nacht’ is zo op-
gezet dat mensen goed de aan-
dacht erbij kunnen houden. We 
maken gebruik van DVD’s die de 
deelnemers informeren en moti-
veren. Het gevoel van saamho-
righeid is groot. Bidden tijdens 
de Nacht van Gebed is een bij-
zondere ervaring.” 

Solidariteitsmarkt
IJmuiden - Zaterdag 30 mei 
wordt van 9.00 tot 13.00 uur een 
hergebruikmarkt gehouden in 
het Solidariteitsgebouw aan de 
Eenhoornstraat. Vorige week vrij-
dag stuurde Roemenië Transport 
een vrachtwagen vol met voor-
namelijk schoolmeubilair rich-
ting Roemenië. ,,Als je ziet waar 
de schoolkinderen nu op zitten, 
begrijp je waarom ze blij zijn met 

het door ons afgedankte school-
meubilair’’, zegt vrijwilliger Cees 
Oldenburg, die meereisde met 
het transport. 
Hergebruik van goederen, men-
sen in andere landen helpen, 
vertellen waarom dat nog steeds 
hard nodig is. Dit heeft te maken 
met de Milleniumdoelen, die de 
raadsleden binnenkort handen 
en voeten moeten geven. 

Raadsplein op tv
IJmuiden - Na een extra week 
rust vanwege Hemelvaart komt 
de gemeenteraad donderdag 
weer bijeen. 
Seaport TV is er bij en zal twee 
van de vier carrouselvergaderin-
gen en de raadsvergadering live 
uitzenden. 
Voor wie niet de hele uitzen-
ding kan of wil volgen, is er tus-
sen 20.00 en 20.30 uur een over-
zicht met de belangrijkste onder-
werpen. 
De uitzending begint om 18.50 
uur met een voorbeschouwing. 
De indeling van de raadscar-
rousel wijkt af van de gebruike-

lijke gang van zaken. Dat heeft 
alles te maken met de jaarreke-
ning en het jaarverslag, die tus-
sen 20.30 en 22.30 uur worden 
besproken. Voorafgaande zijn er 
tussen 19.00 en 20.00 uur drie 
andere deelvergaderingen. Die 
gaan over de uitvoering van de 
Openbare Geestelijke Gezond-
heid, de kadernota Handhaving 
en het Ruimtelijk Kader Zuidoo-
strand Driehuis.

Dit laatste onderwerp, beter be-
kend als de kwestie Wijde Wei-
develd, kan mogelijk voor poli-
tiek vuurwerk zorgen.

Snelheids-
controle
IJmuiden - Vorige week woens-
dag, tussen 10.45 en 11.45 uur, 
hebben politieagenten met be-
hulp van de lasergun een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Heerenduinweg tussen de Grote 
Beerstraat en de Kruisberglaan. 
Zeven bestuurders hebben daar-
bij een bekeuring gekregen voor 
het overschrijden van de limiet 
van 50 kilometer. De hoogste 
snelheid was 82 kilometer. 
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Veel animo voor gratis 
Energie Prestatie Advies
IJmuiden -  De Energie Pres-
tatie Actie in de Bomenbuurt 
en Vogelbuurt in IJmuiden is 
een groot succes. Op de in-
formatiebijeenkomst in de 
Burgerzaal waren maandag-
avond veertig geïnteresseer-
de woningeigenaren aan-
wezig. Meer dan 90 procent 
heeft al laten weten dat zij 
graag in aanmerking wil ko-
men voor een gratis Energie 
Prestatie Advies (EPA). Er zijn 
100 EPA’s beschikbaar.

De Energie Prestatie Actie komt 
voort uit het Milieubeleidsplan 
2008-2012 van de gemeente Vel-
sen en de Milieudienst IJmond. 
Het belangrijkste doel is om een 
forse besparing van de energie-
kosten en een vermindering van 
de CO2-uitstoot te realiseren. 
Rabobank Velsen en Omstreken 
is de samenwerking aangegaan 
omdat de doelstellingen van de 
gemeente goed aansluiten bij de 
uitgangspunten van de bank, die 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaan-
del heeft staan en een deel van 
haar winst laat terugvloeien in de 
maatschappij.
De bezoekers van de informatie-
bijeenkomst werden welkom ge-
heten door milieuwethouder Ka-
rel Ockeloen. ,,De afgelopen ja-
ren zijn we overspoeld met ener-
giebesparende maatregelen. We 
hebben allemaal tochtstrips ge-
plakt, maar nu zijn we er een 
beetje moe van geworden. Toch 
loont het de moeite om te bekij-
ken hoeveel u kunt besparen op 
uw energiekosten, zeker nu de 
economische omstandigheden 
wat minder zijn. Met dit project 
willen wij u graag een duwtje in 
de rug geven.’’
Woningeigenaren die zich aan-
melden voor een Energie Pres-
tatie Advies krijgen bezoek aan 
huis van een erkende energie-
regisseur. Die onderzoekt welke 
maatregelen er genomen kun-
nen worden om kosten te be-

sparen. ,,Het is ons doel om min-
stens twee stappen te klimmen 
op de ladder van het Energie-
label’’, aldus Michel van Schaik 
van de firma Energieregisseur. 
Huizenbezitters zijn tegenwoor-
dig verplicht om een Energie-
label, dat tien jaar geldig is, te 
overleggen als zij hun woning 
willen verkopen of verhuren.
Het opstellen van het maatwer-
kadvies duurt ongeveer drie we-
ken. Daarna volgt een adviesge-
sprek op het kantoor Plein 1945 
van Rabobank Velsen en Omstre-
ken. Energiebesparende maatre-
gelen die uit de bus kunnen rol-
len, zijn onder andere hr-glas, 
dakisolatie en ‘slimme’ thermos-
taten. Maatregelen die op jaar-
basis een besparing van enke-
le honderden of zelfs duizenden 
euro’s kunnen opleveren.
Als partner van de Energie Pres-
tatie Actie wil Rabobank Velsen 
en Omstreken graag een rol spe-
len in de financiering die nodig is 
voor het uitvoeren van de ener-
giebesparende maatregelen, 
maar het is uiteraard niet ver-
plicht om met de bank in zee te 
gaan. Wethouder Ockeloen: ,,Na 
het opstellen van de EPA kunt u 
in alle rust keuzes maken. U kunt 
zelf bepalen welke maatregelen 
u wilt uitvoeren en hoe u dit wilt 
financieren.’’ Franca van Winkel, 
directievoorzitter van Rabobank 
Velsen en Omstreken, sloot zich 
daarbij aan. ,,Natuurlijk denken 
wij u het beste aanbod te kun-
nen doen als u uw hypotheek 
wilt oversluiten of een financie-
ring wilt aangaan, maar wij wil-
len u niets opdringen. Net als 
voor de gemeente is voor ons 
het belangrijkste dat u ontdekt 
wat er in uw situatie aan bespa-
ringen te realiseren valt.’’
Huizenbezitters in de Bomen-
buurt en Vogelbuurt kunnen zich 
nog tot uiterlijk 1 juli aanmelden 
voor een EPA. Na 100 aanmel-
dingen is de koek op. Meer in-
formatie is te vinden op www.ra-
bobank.nl/velsen.

De LGV is niet gerust op het 
voorstel dat Multi Vastgoed aan 
het college heeft gedaan om het 
winkelcentrum van IJmuiden te 
versterken door middel van een 
koopgoot.
Al ruim voor dit voorstel heeft 
de LGV een compleet plan voor 
een nieuw winkelcentrum naar 
buiten gebracht. Het Velser-
duinplein zou op aantrekkelij-
ke wijze ingevuld kunnen wor-
den met winkels, met daarop 
woningen. De weekmarkt zou 
in dit plan moeten terugkeren 
naar het Marktplein, waar de-
ze markt ook thuis hoort. Op 
het Marktplein zouden enke-
le horecabedrijven moeten ko-
men met windluwe terrassen in 
de zon. De winkels aan de Lan-
ge Nieuwstraat zouden een op-
knapbeurt dienen te krijgen. 
Verder zou onder beide pleinen 
een parkeergarage gebouwd 
kunnen worden waardoor de 
verkeersafwikkeling naar de 
Kennemerlaan en Wijk aan Zee-
erweg optimaal zou zijn.
Helaas werd op het plan van 
de LGV niet ingegaan, met uit-
zondering van de keuze van de 
westelijke variant, overeenkom-
stig ons voorstel. In dit plan was 
er geen sprake van afbraak van 
betaalbare en gewilde wonin-
gen.
Uiteindelijk bleven er vier partij-
en over waaruit het college een 
keuze diende te maken. Opmer-
kelijk was dat in geen van de 
plannen noch het Marktplein 

en het Velserduinplein aan bod 
kwamen. Heel merkwaardig! Het 
college koos uiteindelijk voor 
Multi Vastgoed met de koop-
goot. Zowel raad, als bewoners 
en winkeliers hadden geen in-
vloed op deze keuze. Waar is de 
democratie gebleven?
Wethouder Korf heeft diver-
se malen betoogd dat Velsen 
wel de noodzakelijke infrastruc-
tuur voor haar rekening neemt, 
maar dat het geïnvesteerde be-
drag volledig terugbetaald moet 
worden door Multi Vastgoed. De 
LGV heeft hier over grote twij-
fels en niemand weet wat de in-
frastructuur gaat kosten. De 
LGV denkt dat uiteindelijk de 
burgers/ondernemers deze kos-
ten moeten gaan betalen.
De LGV wil later niet afgerekend 
worden door blindelings ach-
ter een niet onderbouwd plan te 
gaan staan. 
Om antwoord op onze vele vra-
gen te krijgen moet eerst het 
college een intentieverklaring 
tekenen met Multi Vastgoed 
voordat begonnen kan worden 
met de verdere uitwerking van 
dit plan. De LGV is hier schoor-
voetend mee akkoord gegaan. 
Als de beantwoording van de 
vragen, naar de mening van de 
LGV, een negatieve uitkomst 
doet vermoeden zal de LGV 
niet instemmen dat het college 
een realisatieovereenkomst met 
Multi Vastgoed afsluit.

Leo Kwant, steunfractielid LGV

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

IJmuiden E1 super!
Velsen-Zuid - Afgelopen week-
eind zijn de spelers en begelei-
ders van VV IJmuiden E1 afge-
reisd naar Landgraaf om deel 
te nemen aan de internationale 
Strijthagen Cup. Het toernooi be-
gon met een overtuigende over-
winning tegen Schoten (7-0), 
gevolgd door twee gelijke spe-
len en nog een overwinning. Ze 
waren groepswinnaar en werden 
ingedeeld in de kampioenspoule 
op zondag. Deze was zeer spec-
taculair. Tegen twee hoofdklas-
sers en een zeer goede Duit-
se ploeg werd weer niet verlo-
ren. De ploeg kwam echter twee 

doelpunten tekort voor het kam-
pioenschap. Ze werden twee-
de. Dit betekent dat het een hele 
goede ploeg is met zeer veel ta-
lent. Als klap op de vuurpijl wer-
den ze ook nog eens uitgeroepen 
tot leukste groep van het toer-
nooi. Deze prijs is te danken aan 
iedereen die iets met deze groep 
de maken had, dus ook aan de 
supporters. Tot grootste talent 
werd Melle Springer uitgeroe-
pen (volgend jaar AZ). Het was 
een mooi weekeinde voor Ouint, 
Jesse, Mike, Jurre, Ben, Jeffrey, 
Luuk, Donny, Melle en Frans en 
Richard.

Het mooie weer van de laat-
ste tijd lokt veel jongeren naar 
speelpleintjes toe, vooral in de 
vroege avond tot middernacht. 
Zij komen daar tezamen om ge-
zellig te kletsen, te hangen en 
regelmatig ook om vast ‘in te 
drinken’. 
Op zich geen bezwaar tegen, 
moeten zij weten. Alleen, de 
flesjes zijn van glas en wor-
den na afloop niet meegeno-
men, zoals ook de rest van de 
troep na zo’n avondje achter-
blijft. De volgende ochtend ligt 
het speelpleintje, ik heb het over 
het speelpleintje Wieringeraak/
Lemsteraak in Velserbroek, be-
zaaid met al dan niet kapot glas. 
Levensgevaarlijk voor de doel-
groep van het speelplein: jonge 
kinderen.
Ik wil niet roepen: ‘Dat deden 
wij vroeger niet’, want wij deden 
weer andere dingen die onze 
ouders niet goedkeurden. Maar 
is het teveel gevraagd als er re-
kening wordt gehouden met de 
kleine kinderen, de mogelijke 
broertjes, zusjes van deze jon-
geren? Neem je troep mee, of 
gebruik blikjes, veel minder ge-
vaarlijk!
Voor bovengenoemd speelplein 
heb ik nog wel enkele sugges-
ties die het samenleven kunnen 
verbeteren:
De jongeren nemen hun ei-
gen troep weer mee naar huis 
of gooien het in de prullenbak. 
De gemeente plaatst een ex-
tra prullenbak voor hun troep 
of leegt de bestaande prullen-
bak vaker want hij zit bijna al-
tijd vol. Basisschool De Rozen-
beek ‘adopteert’ het plein. Zij 
maken elke schooldag van 10.00 
tot 11.30 en ’s middags met een 
groot aantal klassen gebruik van 
het speelplein. Door het plein te 
adopteren worden de hangjon-
geren van de toekomst zich be-
wust van de gevaren van rond-
slingerend vuil. Misschien een 
leuk schoolproject? (Het zijn ze-
ker niet alleen de oud-leerlin-
gen van deze school, maar de-
ze school gebruikt wel elke dag 
het pleintje en je moet ergens 
beginnen).
De wijkagent of zijn/haar colle-
gae komen ook ’s avonds eens 
langs het pleintje om zich op 
de hoogte te houden van de si-
tuatie
De omringende bewoners en de 
jongeren gaan op een respect-
volle manier met elkaar om zo-
dat communicatie mogelijk blijft. 
Jongeren: hang lekker rond 
maar houd rekening met de om-
wonenden. Omwonenden: laat 
de jongeren lekker hangen, ze 
moeten ergens heen, maar blijf 
de jongeren wel aanspreken als 
hun gedrag onacceptabel is.

Karin van Kaam, Velserbroek

‘Hangen is
prima, maar 
ruim wel je 
rommel op’

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?
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Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Volgende week verkiezingen 
voor het Europees Parlement
Op donderdag 4 juni 2009 kunt u uw 
stem uitbrengen voor de verkiezing 
van de Nederlandse leden van het Eu-
ropees Parlement. Het stemmen zal 
niet meer gebeuren met stemmachi-
nes, maar met een stembiljet.

Stempas én Identiteitsbewijs. 
Om overal in Velsen te kunnen stem-
men ontvangt u een stempas. Zonder de-
ze stempas kunt u uw stem niet uitbren-
gen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan 
kunt u, uiterlijk op dins-
dag 2 juni 2009, een ver-
vangende stempas aanvra-
gen bij de afdeling Burger-
zaken. Mocht u alsnog uw 
‘oude’ stempas terugvin-
den dan kunt u daarmee 
niet stemmen. Dat kan al-
leen met de nieuwe stem-
pas. Neem bij het stemmen 
naast uw stempas ook een 
geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Waar kunt u stemmen?
U mag met een stempas overal binnen de 
gemeente mag stemmen en bent dus niet 
verplicht om in het stemlokaal wat op uw 
stempas vermeld staat te stemmen. Alle 
stemlokalen zijn toegankelijk voor min-
dervaliden en zijn geopend van ’s och-
tends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. 
Op www.velsen.nl vindt u de lijst van alle 
stemlokalen in de gemeente Velsen.

Stemmen bij volmacht: iemand an-
ders gaat voor u stemmen.
Als u zelf niet in de gelegenheid bent om 
uw stem uit te brengen, dan kunt u ie-
mand anders een volmacht verlenen om 
namens u uw stem uit te brengen. Op de 
achterzijde van uw stempas kunt u de 
naam invullen van degene (gemachtigde) 
die voor u gaat stemmen. De gemachtig-
de kan iedereen zijn die in Velsen woont 
en ook een stempas heeft ontvangen. Van 
belang is wel dat de gemachtigde niet 

meer dan twee machtigin-
gen heeft aangenomen en 
de volmachtstem gelijktij-
dig met de eigen stem uit-
brengt.

Kiezerspas: u wilt gaan 
stemmen in een ande-
re gemeente binnen 
Nederland.
U kunt ook in een ande-

re gemeente stemmen. Daarvoor heeft u 
een kiezerspas nodig. Bij de afdeling Bur-
gerzaken kan uw stempas omgezet wor-
den in een kiezerspas. Dit kan tot uiter-
lijk 2 juni 2009.

Voor meer informatie over de Stem- en 
Kiezerspas kunt u terecht bij het Stadhuis, 
afdeling Burgerzaken,  uitsluitend op af-
spraak (via 0255-567323) op werkdagen 
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 uur tot  20.00 uur. Zie 
ook www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.

Eerste paal Stadspark
Op woensdagmiddag 20 mei 2009 
is de symbolische eerste paal gesla-
gen van de derde fase van het pro-
ject Stadspark IJmuiden. Deze fa-
se van het project werd eerder al als 
uniek bestempeld. Nooit eerder is er 
in deze gemeente een project gerea-
liseerd met onderwijs en wonen on-
der één dak.

Eerste paal
In de namiddag werden onder ande-
re de kopers van de appartementen, het 
schoolbestuur en de kinderen van ba-
sisschool Het Kompas ontvangen op de 
bouwplaats aan de Grahamstraat. Na de 
speeches van de heer Wessels, directeur 
Dura Vermeer Vastgoed, mevrouw Baer-
veldt, wethouder onderwijs gemeente 
Velsen en de heer Baggen, directeur ba-
sisschool Het Kompas, brachten de aan-
wezige schoolkinderen hun schoollied 
luidkeels ten gehore. Vervolgens werd de 

symbolische eerste paal op geheel tradi-
tionele wijze door middel van een Oud-
Hollandse heistelling geslagen. 

Uniek
Het samengaan van wonen en onderwijs 
in één gebouw maakt dit project uniek. 
Op zowel de begane grond als de eer-
ste verdieping zal basisschool Het Kom-
pas haar intrek nemen. Vanaf de tweede 
tot en met de vijfde verdieping zullen in 
totaal 32 driekamer appartementen met 
balkon gerealiseerd worden. De appar-
tementen hebben gretig aftrek gevonden, 
met name bij starters. Zo gretig zelfs dat, 
vóór de eerste paal, alle appartementen 
verkocht zijn. 

Het totale project Stadspark IJmuiden be-
staat uit in totaal 203 woningen, een huis-
artsenpraktijk en de basisschool. Dit al-
les verdeeld over vijf fasen. De eerste en 
tweede fase zijn al opgeleverd.

Proef met wijkspreekuren
Sociale Zaken gaat stoppen
Gedurende een jaar heeft de afde-
ling Sociale Zaken een wekelijks 
spreekuur gehouden in wijkcentrum 
Zeewijkplein, De Hofstede, De Moer-
berg en Watervliet. 

Het doel was om het voor de inwoners 
simpeler te maken informatie te krijgen 
over de mogelijkheden van de (bijzonde-
re) bijstand en de andere vormen onder-
steuning aan de minima. De belangstel-
ling voor deze spreekuren bleef ver ach-
ter bij de verwachting. Daarom is beslo-
ten er per 1 juni 2009 mee te stoppen.

Voor informatie over en voor het aanvra-
gen van bijzondere bijstand kunt u na-
tuurlijk wel gewoon terecht in het Stad-

huis, Dudokplein 1, IJmuiden. Dagelijks is 
er een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 
uur. U hoeft geen afspraak te maken. 

Telefonische informatie krijgt u via het al-
gemene nummer van de gemeente, 0255-
567200. U vindt ook veel informatie op de 
website van de gemeente Velsen. Ga naar
www.velsen.nl, ga naar digitaal loket en 
kies voor het thema werk en inkomen.

Ook bij de Formulierenbrigade kunt u te-
recht voor informatie. Bovendien kan men 
u helpen met het invullen van formulie-
ren. Het adres is Rijnstraat 2, IJmuiden en 
u kunt tussen 9.00 en 12.00 uur een af-
spraak maken via telefoonnummer 0255-
533885.

Informatie-/inspraakavond 
Kruidbergerweg en omgeving
Op dinsdag 16 juni 2009 organiseert de 
gemeente Velsen een informatie-/in-
spraakavond over de rioolvervanging aan 
de Kuidbergerweg, Hyacintenstraat en 
een gedeelte van de Kerkweg. Deze avond 
vindt plaats in dorpshuis Het Terras aan de 
Roos en Beeklaan 2 in Santpoort-Noord en 
duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur.

De avond begint met een informeel ge-
deelte waarin een toelichting wordt gege-
ven op de voorgenomen plannen. U heeft 
dan ook de gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Na de pauze volgt het formele ge-
deelte, waarin u de gelegenheid heeft for-
meel te reageren. Ook bestaat de moge-
lijkheid schriftelijk te reageren.
Informatie over het voorstel staat in het 
inspraakdocument en de ontwerpteke-
ning, die tijdens de inspraakperiode, van 
28 mei tot en met 25 juni, te vinden zijn op 
www.velsen.nl onder het kopje nieuws – 

werk aan de weg. Deze documenten lig-
gen ook ter inzage  bij de receptie van het 
Stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden (ge-
opend op maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 uur tot 16.00 uur en op don-
derdag van 18.00 tot 20.00 uur), Dorps-
huis Het Terras en de centrale bibliotheek 
IJmuiden, Dudokplein 16 (geopend op 
maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 
uur tot 20.00 uur, dinsdag en donderdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 11.00 uur tot 15.00 uur).

Schriftelijke reacties kunnen worden in-
gediend bij het College van burgemees-
ter en wethouder, Postbus 465, 1970 AL  
IJmuiden. Mondelinge reacties kunnen 
worden gegeven tijdens de informatie-/in-
spraakavond op 16 juni 2009. Zowel van 
de mondelinge als van de schriftelijke re-
acties wordt verslag gedaan. Daarna vindt 
nadere besluitvorming plaats.

Stadhuis maandag gesloten
In verband met Pinksteren is het Stadhuis gesloten op maandag 1 juni 2009.
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Marketing en promotie
Wat doet gemeente om
het toerisme te promoten? 
De gemeente Velsen heeft zowel de 
inwoners als de toeristen en recre-
anten veel te bieden. We hebben één 
van de breedste stranden aan de kust, 
prachtige natuurgebieden, een dyna-
misch havengebied met sluizen, pie-
ren en cruisevaart en nog veel meer.

Maar hoe zorgt de gemeente Vel-
sen er nu voor dat de toeristen en 
recreanten ons mooie gebied we-
ten te vinden? Sinds 2,5 jaar werkt 
de gemeente voor de marketing en 
promotie van de gemeente Velsen/
IJmuiden aan Zee samen met Amster-
dam Toerisme & Congres Bureau (AT-
CB). De promotie richt zich voorname-
lijk op inwoners en toeristen in de re-
gio groot-Amsterdam. Hier is bewust 
voor gekozen omdat in dit gebied de 
meeste kansen liggen om dagtoeris-
ten naar onze gemeente te trekken, 

Hoe wordt Velsen/IJmuiden aan 
Zee in de markt gezet? In 2007 lag 
de nadruk nog sterk op het promoten 
van IJmuiden aan Zee als familiebad-
plaats. Vanaf 2008 is via het thema-
jaar Verrassend Velsen de aandacht 
wat meer verschoven naar de hele ge-
meente Velsen. Met de thema’s wind 
en watersport, actief & sportief, strand 
en zee, havens en sluizen en histo-
risch erfgoed is Velsen/IJmuiden aan 
Zee gepromoot. Vooral door de groei 
van de wind en watersport in Velsen/
IJmuiden aan Zee is de nadruk steeds 
meer komen te liggen op het sportieve 
en ruige karakter van de gemeente.

Welke middelen worden er voor in-
gezet? Jaarlijks wordt er een werven-
de en informatieve folder ontwikkeld 
en verspreid in een gebied van 40 km 

rondom Amsterdam. Daarnaast wordt 
de  landelijke en regionale pers ge-
informeerd met nieuwsbrieven, pers-
berichten en persbezoeken. Verder is 
internet (www.ijmuidenaanzee.nl en 
www.toerismevelsen.nl) een belang-
rijk middel om toeristen en recrean-
ten te informeren. Beide sites voor-
zien duidelijk in een behoefte: in 2008 
bezochten in totaal bijna 50.000 men-
sen deze sites. Omdat een deel van de 
bezoekers nog steeds hecht aan een 
persoonlijk advies is bij de centrale bi-
bliotheek in IJmuiden een VVV Agent-
schap gevestigd. In 2008 bezochten in 
totaal 1.000 mensen het agentschap.

Wat is er bereikt met de marketing 
en promotieactiviteiten? Uit onder-
zoeksgegevens blijkt dat er procentu-
eel gezien meer bezoekers uit de regio 
Amsterdam de stranden van Velsen 
bezoeken. Vooral naar strand Noord-
pier komen veel bezoekers uit deze re-
gio.

Nieuwe kansen en hoe nu verder?
Om goed in te kunnen spelen op de 
ontwikkelingen is het noodzakelijk om 
samen met ondernemers en inwoners, 
als ambassadeurs van de gemeente, 
uit te dragen wat Velsen uniek maakt 

Door de recessie stellen toeristen hun 
vakantie of dagtrip steeds meer uit. Er 
is daarom een extra zetje nodig om ze 
over te halen de gemeente te bezoe-
ken. Bijvoorbeeld door een bezoek te 
brengen aan de vele evenementen die 
in deze gemeente worden georgani-
seerd. In 2009 worden de evenemen-
ten met een regionale uitstraling daar-
om nog meer ingezet voor de marke-
ting en promotie.

Speciale Dance Valley acties
Op 11 juli 2009 wordt Dance Val-
ley voor de vijftiende keer gehouden 
in recreatiegebied Spaarnwoude. Tij-
dens deze vijftien jaar is er een goe-
de samenwerking tussen organisa-
tor UDC en de gemeente Velsen ge-
groeid.

De betrokkenheid van de gemeente Vel-
sen bij Dance Valley zal dit jaar extra 
zichtbaar zijn dankzij hun aanwezigheid 
op het Dance Valley 
terrein. Bovendien heeft 
UDC ook actie opgezet 
om de lokale midden-
stand meer bij het fes-
tival te betrekken. De 
speciale acties die zijn 
opgezet rond Dance 
Valley zijn dit jaar:

IJmuiden aan Zee na-
gebouwd op Dance 
Valley.
Dit jaar wordt 
IJmuiden aan Zee in het klein nagebouwd 
op het Dance Valley terrein, inclusief wa-
ter, strandhuisjes, cocktails en alle zaken 
die zo typerend zijn voor IJmuiden aan 
Zee. Bovendien zal kiteparadise Het Co-
raaltje aanwezig zijn om te laten zien wat 
er allemaal mogelijk is voor wind- en wa-
tersport in IJmuiden aan Zee.

Dance Valley krasloten.
UDC zal samen met het MKB Velsen en 

Horeca Nederland, afdeling Velsen, via 
ongeveer 25.000 krasloten 50 tickets voor 
Dance Valley verloten. Deze Dance Val-
ley krasloten zijn alleen te vinden bij de 
lokale winkeliers in de gemeente Velsen. 
Verwacht wordt dat er meer dan 50 win-
kels en een aantal horecazaken meedoen 
aan deze actie. Bij besteding van 15 eu-
ro of meer ontvangt de klant een speci-
aal kraslot waarmee een gratis ticket voor 
Dance Valley te winnen is. Vorig jaar werd 

de Dance Valley kraslo-
tenactie voor het eerst 
gehouden en het bleek 
een groot succes. De 
actie werd zowel door 
de winkeliers als de 
klanten enthousiast 
ontvangen.

Dance Valley V.I.P. 
actie.
UDC organiseert dit 
jaar wederom een spe-
ciale wedstrijd waarbij 

een volledig verzorgd Dance Valley arran-
gement wordt weggegeven inclusief twee 
overnachtingen in het IJmuiden Seaport 
Beach Holiday Inn Hotel in IJmuiden aan 
Zee en vervoer van en naar het festival in 
een luxe limousine. Deze speciale actie, 
in samenwerking met o.a. Action Sports 
en Holiday Inn, zal o.a. via Hyves uitgezet 
worden. Aan deze actie vorig jaar deden 
zo’n 36.000 mensen mee door hun Hyves-
pagina te ‘pimpen’ in Dance Valley stijl.

Die verdient een lintje!
Kent u Velsenaren die voor een onder-
scheiding in aanmerking komen? Men-
sen die een lintje verdienen? Bijna ieder-
een zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. 
Want overal in Nederland zetten mensen 
zich in voor vele doelen. Vaak zonder ei-
genbelang en in alle bescheidenheid. De-
ze mensen kunnen ook in aanmerking 
komen voor een Koninklijke Onderschei-
ding, net als ieder ander met bijzondere 
verdiensten voor de samen-
leving. Maar dan moeten ze 
daarvoor wel eerst worden 
voorgesteld. U kunt daar-
voor zorgen!

Hoe dan? Iedereen kan ie-
mand anders voorstellen 
voor een lintje. Het is ver-
standig om eerst contact op 
te nemen met het gemeen-
tehuis in de woonplaats van 
de kandidaat. De ambtenaar 
die daar de lintjes behan-
delt, kan beoordelen of de 
verdiensten inderdaad bij-
zonder genoeg zijn voor een Koninklij-
ke Onderscheiding. Ook wordt u precies 
uitgelegd hoe u te werk moet gaan.  Zie 
contactgegevens onderaan dit artikel.

Wanneer krijgt iemand een lintje? Om 
voor een Koninklijke Onderscheiding in 
aanmerking te komen, moet sprake zijn 
van bijzondere verdiensten voor de sa-

menleving. Denk aan de vele vrijwilligers 
die actief zijn binnen allerlei organisaties 
op sociaal-maatschappelijk gebied. Ook 
iemand die in zijn of haar werk bijzondere 
prestaties levert kan worden onderschei-
den. Dergelijke verdiensten moeten ech-
ter veel groter zijn dan wat normaal ge-
sproken van iemand in zo’n functie mag 
worden verwacht. Het gaat dan dus om 
de persoonlijke inzet, visie en kwalitei-

ten. Men moet wel gedu-
rende lange tijd op meer-
dere gebieden hebben ge-
presteerd. Verder mogen 
de verdiensten niet alleen 
belangrijk zijn voor de on-
derneming, organisatie of 
instelling waaraan de kan-
didaat is verbonden. De 
samenleving moet er ook 
duidelijk baat bij hebben. 

Meer informatie? Voor 
meer informatie kunt u 
contact opnemen met de 
afdeling Communicatie/

Kabinetszaken 0255-567200. Ook kunt u 
de gratis folder ‘ere wie ere toekomt’ op-
vragen. Hierin staat alles wat u moet we-
ten over het aanvragen van een Koninklij-
ke Onderscheiding.

Schriftelijke voorstellen ten behoeve van 
de lintjesregen 2010 kunnen ingediend 
worden tot uiterlijk 1 september 2009.

Prachtig rapportcijfer
voor Milieudienst IJmond
De Milieudienst IJmond is op 1 
januari 1999 van start gegaan. Over de ja-
ren 1999-2004 verrichtte advies- en in-
genieursbureau DHV destijds een onder-
zoek naar wat de milieudienst vanaf haar 
oprichting heeft bereikt. Op 31 december 
2008 bestond de milieudienst 10 jaar. Ac-
countants- en adviesorganisatie KPMG 
was gevraagd om te onderzoeken of de 
ingezette lijn zoals uit de evaluatie over 
de jaren 1999 - 2004 naar voren kwam, is 
doorgetrokken en of de ingeslagen weg 
kan worden vervolgd.

KPMG komt tot de conclusie dat de mi-
lieudienst efficiënt opereert. De tota-
le prijs van dienstverlening voor de ge-

meenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen is ten opzichte van 2005 nage-
noeg gelijk gebleven. Als naar de over-
headkosten wordt gekeken scoort de Mi-
lieudienst acht procent lager dan alle ver-
gelijkbare diensten die KMPG kent. De 
onderzoekers constateren dat de over-
headkosten vrijwel gelijk blijven terwijl de 
Milieudienst IJmond tegelijkertijd extra 
werkzaamheden is gaan uitvoeren. 

Daarnaast wordt de planning in vrijwel al-
le jaren behaald of ruimschoots behaald.” 
KPMG schetst in haar rapport ook een 
aantal kansen en bedreigingen naar de 
toekomst toe waaronder de vorming van 
omgevingsdiensten.
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Schapenscheren op 
kinderboerderij Velserbeek
Op Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei 
2009, worden op de kinderboerderij in 
Park Velserbeek weer schapen geschoren. 
Tussen 12.00 en 14.30 uur worden onge-
veer 25 schapen geschoren die niet alleen 
afkomstig zijn van de kinderboerderij, 
maar ook van enkele hobby- schaaphou-
ders uit de omgeving. Er zijn verschillende 
schapenrassen te zien, zoals o.a. Zwart-
bles, Swifters, Coburger Fuchs, Wildshire 
Horn en Ouessant, het kleinste schapen-
ras dat bestaat.
Naast het scheren van de schapen  zijn 
leerlingen van het Clusius College (rich-
ting Dierverzorging) aanwezig. Zij laten 
zien hoe de klauwtjes (nagels) van de 
schapen moeten worden geknipt. Ook is 
er een demonstratie schapendrijven met 
een Border Collie.
Border Collies worden al sinds mensen-
heugenis gebruikt voor het schapendrij-
ven. Vooral Britse en Ierse boeren en her-
ders gebruiken deze honden tijdens hun 
werk met schapen. De border collies heb-
ben dankzij hun instinct, intelligentie, 
snelheid en uithoudingsvermogen, over-

wicht op schapen en zijn een onmisbare 
hulp in het dagelijkse werk. 
Daarnaast worden er voor kinderen ver-
schillende activiteiten georganiseerd zo-
als o.a. het zelf scheren op een kunst-
schaap, het werken met wol en het mel-
ken van een koe. Er zijn demonstraties op 
een spinnenwiel, het vilten van wol en er 
komt een imker. In de weide lopen weer 
wat jonge dieren waaronder geiten met 
lammetjes. In de stal is een aparte ruim-
te ingericht waar de kinderen onder be-
geleiding een jong konijntje mogen vast-
pakken en aaien.
Ook zijn er weer kuikentjes van verschil-
lende kippen- en eendenrassen te zien. 
Onze lieve minivarkentjes Lola en Bella en 
onze boerderijezels Dora en Diego mogen 
die middag niet voorbij gelopen worden 
want die genieten ook altijd van veel aan-
dacht van  kinderen en volwassenen.
Kortom, er is weer veel te zien en te bele-
ven op en rond de kinderboerderij in het 
mooie Park Velserbeek.
Park Velserbeek is te vinden aan de 
Parkweg in Velsen-Zuid.

Gewijzigde afvalinzameling 
in verband met Pinksteren
Op feestdagen vindt er geen afvalinzame-
ling plaats. Valt uw inzameldag op één van 
de feestdagen, dan wordt uw minicontai-
ner op een andere dag geleegd. Hieron-
der ziet u precies op welke dag uw afval 
wordt opgehaald. Valt uw inzameldag niet 
op een feestdag, dan vindt de inzameling 

plaats volgens het normale schema.
Op tweede pinksterdag, maandag 1 
juni 2009, wordt de groene minicon-
tainer geleegd  op woensdag 3 juni 
2009.
Tijdens de feestdagen zijn de afvalbreng-
stations gesloten.

Regels voor Luilak
De gemeente Velsen heeft op grond 
van de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) het volgende besloten:

Het is verboden tussen de vrijdag-
avond om 22.00 uur (29 mei) en 
zaterdagochtend 08.00 uur vóór 
Pinksteren (30 mei) op of aan de 
weg te vervoeren of bij zich te heb-
ben artikelen zoals boter, eieren, 
kaars, zeep, meel, mayonaise, lijm 
en/of andere middelen met het 
kennelijke doel roerende en/of on-
roerende zaken te besmeuren.

De politie zal optreden tegen degene 
die dit verbod overtreedt. Als je spul-
len vernielt, moet je de schade ver-
goeden. Er kan een hechtenis van ten 
hoogste 3 maanden of een geldboete 
van maximaal 2.250 euro worden op-
gelegd.

De laatste jaren is een toename van 
schade aan particuliere eigendommen 
en aan het publieke domein waar te 
nemen tijdens Luilak. Dit is natuurlijk 
niet de bedoeling en hiertegen wordt 
dan ook opgetreden door de politie. 
De kosten om de schaden te herstel-
len zijn vaak hoog en meestal zijn er 
ook geen daders bekend om de scha-

de op te verhalen. Het lijkt erop dat de 
jongeren de essentie van Luilak zijn 
vergeten. De tendens van de laatste 
paar jaar is dat de jeugd vooral vernie-
lingen pleegt. Luilak is van origine een 
folkloristisch oud-Hollands feest. Tra-
ditioneel valt deze op de zaterdag vóór 
Pinksteren.

Over de oorsprong bestaan weliswaar 
verschillende meningen, maar één 
ding staat vast: het is niet bedoeld om 
anderen schade aan te brengen. Eén 
van de mogelijke tradities waaruit Lui-
lak ontstaan zou kunnen zijn, is dat 
degene die het laatste wakker werd, 
de rest van de familie moest trakte-
ren op ‘luilakbollen’ (warme brood-
jes met stroop). Kinderen die al wak-
ker waren, gingen de straat op om de 
anderen wakker te maken. Hierbij zon-
gen ze liedjes en maakten zij rijmpjes. 
Een andere mogelijke traditie waar-
uit Luilak ontstaan zou kunnen zijn, 
zijn de bloemenmarkten die op de vrij-
dagavond en zaterdag vóór Pinksteren 
werden gehouden. Kinderen maakten 
dan de mensen wakker als teken dat 
de bloemenmarkten er weer waren. Zij 
gebruikten hiervoor oude bussen, pot-
ten en pannen die zij achter hun fiet-
sen vastbonden om herrie te maken.

Pierenbadjes schoongemaakt
De pierenbadjes in Velserbeek en in het 
Burg. Rijkenspark worden jaarlijks in het 
voorjaar schoongemaakt en met schoon 
water gevuld. Dit gebeurt niet eerder dan 
dat de buitentemperatuur tot boven de 20 
graden is gestegen. Meestal is dit rond 
half mei, wanneer ook het openlucht-

zwembad opengaat. De badjes worden 
drie keer per week voorzien van schoon 
water waaraan chloor is toegevoegd en 
het water wordt regelmatig gecontro-
leerd. De pierenbadjes blijven gevuld tot 
aan het eind van de zomervakantie of zo-
lang het mooie weer aanhoudt.

Startbijeenkomst
‘Triple P: Positief opvoeden’
Op 13 mei vond in het Thalia Theater 
in IJmuiden de startbijeenkomst  ‘Tri-
ple P: positief opvoeden’ plaats met 
de gemeenten en organisaties voor 
jeugd(zorg) in Midden Kennemerland.  
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen en Uitgeest werken samen bij 
de invoering van Triple P.

Triple P is een – van origine - Australisch 
programma voor opvoedingsondersteu-
ning aan ouders met kinderen tot 16 jaar. 

De drie P’s staan voor Positive Parenting 
Program. Triple is gericht op het bevorde-
ren van de competenties en het zelfver-
trouwen van ouders in de opvoeding.

Onder leiding van Annette Baerveldt, wet-
houder Jeugd en Onderwijs, werden de 
aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over 
het programma. Zij waren deze middag 
aanwezig om samen met de gemeenten 
de samenwerking te bekrachtigen door 
een convenant te ondertekenen.

Veilige schoolomgeving
In de periode van 9 maart tot 3 april 
2009 hebben de toezichthouders en 
BOA’s (Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaren) van de gemeente Velsen 
controles uitgevoerd  bij vijf scholen in 
Santpoort en Driehuis.

Deze controles zijn uitgevoerd met als 
doel de verkeerssituatie rondom de scho-
len te verbeteren, zodat het voor kinde-
ren veiliger wordt en ouders eerder ge-
neigd zijn hun kinderen op de fiets of lo-

pend naar school te laten gaan. In to-
taal zijn er bij de scholen in Santpoort 
en Driehuis 71 waarschuwingen en 29 
bekeuringen uitgedeeld. Ouders en di-
recteuren van de scholen hebben posi-
tief gereageerd op deze handhavings-
acties en in de komende periode zul-
len de toezichthouders steekproefsge-
wijs doorgaan met deze controles. In 
het nieuwe schooljaar wordt de contro-
le ingezet bij scholen in Velserbroek en 
Velsen-Noord.
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VERGADERING 
REKENKAMERCOMMISSIE
 
Dinsdag 2 juni 2009 vanaf 20.30 uur vergadert de Reken-
kamercommissie in commissieruimte 1 op het stadhuis. 
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich tot 
uiterlijk dinsdag 2 juni, 16.00 uur aanmelden bij de 
Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 
 
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Werkprogramma 2009:
 -  Gezamenlijk onderzoek Verkeer en vervoer in 

Zuid-Kennemerland
 - Groslijst (eventueel opnemen nieuwe onderwerpen)
4. Rondvraag
 
EXTRA RAADSPLEIN 3 JUNI 2009
 
Woensdag 3 juni 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de 
gemeenteraad in een extra Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda is als volgt:
 
Raadzaal
1R
19.00 - 20.30 uur Ruimtelijk Functioneel Kader
  Keetberglaan
 
2R
20.30 - 22.00 uur Ruimtelijk Functioneel Kader
  Blekersduin (voorheen Nova
  terrein)

Inspreken in deze sessies is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 

griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 
- een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen 

aan de Briniostraat nabij Tiberiusplein 1 te IJmuiden 
door middel van het plaatsen van het bord E6, 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 bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
BELEIDSLIJN BIBOB VOOR 
HORECA, PROSTITUTIE EN 
SPEELAUTOMATENHALLEN

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 3:42 van de Algemene wet 
bestuursrecht het volgende bekend: 
- de raad van Velsen heeft in zijn vergadering van 14 april 

2005 besloten de Beleidslijn BIBOB voor horeca, 
prostitutie en speelautomatenhallen vast te stellen;

 - Burgemeester en Wethouders hebben in hun vergade-
ring van 24 juni 2008 besloten de Concretisering 
Beleidslijn BIBOB voor horeca, prostitutie en speel-
automatenhallen vast te stellen.

 
Inwerkingtreding
De beleidslijn treedt in werking op de dag na datum 
van publicatie.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering 

(van de erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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Ter inzage
De ‘Beleidslijn BIBOB voor horeca, prostitutie en 
speelautomatenhallen’ en de ‘Concretisering 
Beleidslijn BIBOB voor horeca, prostitutie en speel-
automatenhallen’ liggen gedurende vier weken ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze documenten worden ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl. 
 
BEKENDMAKING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen heeft in de vergadering van 7 mei 
2009 besloten het concept Havenafvalstoffenplan 
Noordzeekanaalgebied voor inspraak vrij te geven.
In het Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied 
(HAP) staat hoe de gemeenten ervoor zorgen dat 
afvalstoffen, afkomstig van zeeschepen, op verant-
woorde wijze worden ingezameld. Het geeft onder 
meer aan welke bedrijven een vergunning kunnen 
krijgen voor de inzameling. Het HAP is voor het eerst 
vastgesteld in 2006 en is nu in samenspraak met alle 
partijen voor de tweede keer geactualiseerd, zoals wet-
telijk verplicht. Het College legt het herziene plan zes 
weken ter inzage. Daarna volgt vaststelling door het 
College en goedkeuring door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat. De andere betrokken gemeenten 
(Amsterdam, Zaanstad en Beverwijk) volgen dezelfde 
procedure.
De verordening ligt ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
GEMEENTEGIDS VELSEN
 
Gemeente Velsen laat haar gemeentegids, die in oktober 
van dit jaar uitkomt, verzorgen door FMR Producties uit 
Den Helder. 
Heeft u veranderingen of aanvullingen op de nieuwe 
gemeentegids, neemt u dan contact op met FMR 
Producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, telefoon 
(0223) 65 00 35, fax (0223) 66 10 54. 
E-mail: sandra@fmrproducties.nl
 
BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 48 
EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande per-
sonen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar 
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.
  
Het betreft de volgende personen:

Ahmed, M. geb. 01-10-1970 
Meijer, M.M. geb. 13-01-1968
Bakker, M.  geb. 04-08-1962 
Ocalia, S.E.F. geb. 07-03-1985
Baynes, W.A. geb. 22-11-1937 
Paul, K.  geb. 17-12-1947
Beenen, M. geb. 13-07-1990 
Plug, A.  geb. 11-10-1971
Elfring, M.M.  geb. 15-01-1984 
Post, A.  geb. 12-08-1959
Flecken, H.P. geb. 17-02-1970 
Rietkamp, S.G. geb. 18-09-1973
Holman, B. geb. 25-11-1957 
Schöffner, E.W. geb. 04-06-1943
Koks, J.  geb. 21-03-1988 
Schouten, A. geb. 19-09-1961
Koster, H.  geb. 08-02-1933 
Stefanova, A.L. geb. 22-02-1986
Lokerman, C.J.M. geb. 14-12-1964 
Stefańska, E. geb. 13-05-1986

Lu
.
zny, M.R. geb. 02-02-1974 

Voois, F.  geb. 29-01-1954

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afdeling Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.

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

BOUWAANVRAAG FASE 1
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-7-2009 Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; 

het oprichten van een onbemand tank-
station

 
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-98-2009 Hogemaad 63 te Velserbroek; het plaatsen 

van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-99-2009 Stuyvesantstraat 39 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een garage
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
PS-23-2009 Duin- en Kruidbergerweg 89 te 

Santpoort-Noord; verzoek ontheffing 
t.b.v. parkeren op het weiland

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 29 mei t/m 10 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-73-2009 Gijzenveltplantsoen ong. te IJmuiden; 

het verlengen van bouwvergunning 
BP-347-2005 (het oprichten van een 
ketenpark (tijdelijk)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 29 mei t/m 10 juli 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 

BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-76-2009 Hagelingerweg 281 te Santpoort-Noord; 

het oprichten van een berging
BP-58-2009 Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord; 

het oprichten 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 in-
loggen via DigiD).
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-9-2009 Van Dalenlaan 59 te Santpoort-Zuid; het 

verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen (nrs. 59 t/m 169 en 174 t/m 318)

 
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).
 
DANCE VALLEY 2009
 
De burgemeester van Velsen maakt ingevolge artikel 
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 
hij de afdeling 3.4, i.c. de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure, van de Algemene wet bestuurs-
recht van toepassing verklaart op het voorgenomen 
besluit om het bedrijf  PFL Beheer B.V. ingevolge arti-
kel 2.17 van de Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning te verlenen voor het houden van een 
dance-festival (Dance Valley Festival) op zaterdag 11 juli 
2009 in het Recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid.
 
Het ontwerpbesluit en alle daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 
18 juni 2009 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 terinzagenlegging zowel schriftelijk 
als mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerp-
besluit. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan de burgemeester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden; mondelinge zienswijzen kunnen, na 
voorafgaande afspraak via telefoon (0255) 56 72 52 
(tijdens kantooruren), worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering, aan het Dudokplein 1 te 
IJmuiden. 
 
Het definitieve besluit zal worden gepubliceerd. 
Diegenen die zienswijzen 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.
 
REGELGEVING ASBEST VOOR 
PARTICULIEREN 
 
Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan 
de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest 
is namelijk een schadelijk materiaal. Indien het breekt 
of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. 
Vandaar dat in bepaalde omstandigheden een sloop-
vergunning nodig is voor het slopen/verwijderen van 
asbest.
 



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

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 28 mei 2009

Er is geen sloopvergunning nodig als naar redelijke 
schatting de hoeveelheid sloopafval niet meer zal 
bedragen dan 10m3 en geen asbest wordt verwijderd.

Sloopmelding
Indien u toch asbest moet of wilt verwijderen kan dat 
in sommige gevallen zonder sloopvergunning. Een 
sloopmelding is dan genoeg.

Een sloopmelding is nodig voor het door de bewoner/
gebruiker van een woning, woonkeet, woonwagen of 
logiesverblijf en het op het erf van dat bouwwerk 

staande bouwwerken verwijderen van: 
 
geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hecht-
gebonden zijn,
1. maar die geen dakleien zijn;
2. afkomstig uit een woning of een bijgebouw (niet als 

bedrijf wordt gebruikt); 
3. tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 
asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloer-
bedekking,
1. afkomstig uit een woning of een bijgebouw (die niet 

als bedrijf wordt gebruikt); 
2. tot een maximum van 35 m2.
 
Voor een sloopmelding kunt u het formulier 
‘Meldingsplichtige verwijdering van asbest uit een 
bouwwerk’ downloaden op www.velsen.nl of ophalen 
bij de bouwbalie in het stadhuis.
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering, telefoon (0255) 56 72 00.
Meer informatie over asbest kunt u vinden op 
www.vrom.nl, raadpleeg daar het dossier ‘asbest’. 

Kampioenen Gefeliciteerd!

Mini’s Smashing Velsen Velsen F5 Terrasvogels D1

Brederode Gemengd 2 Heerenduinen 
gemengd t-m 17 jaar

Hofgeest Jongens 
t-m 12 jaar

Strawberries ME7


