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Bouw Hoogtij & Laagtij 
feestelijk van start
IJmuiden - Op het terrein van 
het voormalige Zeewegzie-
kenhuis stond dinsdagmid-
dag een grote partytent op-
gesteld voor genodigden en 
toekomstige bewoners van 
de appartementen ter vie-
ring van het slaan van de eer-
ste paal. 

Wethouder Robert te Beest, die 
onder meer volkshuisvesting in 
zijn portefeuille heeft, viel de eer 
ten deel om gehuld in witte jas, 
helm en laarzen deze officiële 
handeling te verrichten. Met on-
dersteuning van een aantal om-
standers moest hij, handmatig, 

een zwaar heiblok omhoogtrek-
ken om dit vervolgens met een 
doffe dreun te laten vallen op de 
heipaal. Ook voor hem een be-
langrijk moment want het was 
de eerste keer in de periode dat 
hij wethouder is, dat hij de eerste 
paal voor een nieuwbouwproject 
kon slaan.
Hoogtij en Laagtij zijn twee ap-
partementengebouwen, op loop-
afstand gelegen van het cen-
trum, binnen het nieuwbouwpro-
ject De Binnenhaven. Het project 
omvat 68 woningen waarvan er 
op dit moment reeds 55 zijn ver-
kocht. De twee gebouwen wor-
den respectievelijk zes en acht 
lagen hoog en zullen bestaan 
uit verschillende typen apparte-
menten die in grootte variëren 
van 72m2 tot 110 m2.
Alle bewoners krijgen de be-

schikking over een eigen par-
keerplaats in de parkeergarage 
onder de gebouwen. De bewo-
ners kunnen hun appartement, 
vanuit deze garage, direct be-
reiken.
De wethouder zei in zijn toe-
spraak verheugd te zijn dat, on-
danks de moeilijke woning-
markt, dit nieuwbouwproject van 
start kan gaan. Dat er toch be-
hoefte is aan nieuwe woningen 
blijkt wel uit het feit dat binnen 
korte tijd bijna 80% van de ge-
plande appartementen is ver-
kocht, aldus Robert te Beest. Uit 
handen van Ton Vaags, directie-
lid van projectontwikkelaar Syn-
chroon, ontving hij een keramie-
ken schaal met de toepasselij-
ke naam ‘De bebouwde kom’. 
Zie ook www.debinnenhaven.nl  
(Joop Waijenberg)

Zaterdag Santhappen
Santpoort-Noord - Zaterdag 4 
juni is van 17.00 tot 22.00 uur de 
elfde editie van het Santpoort-
se culinaire evenement Santhap-
pen. Rabobank Velsen en Om-
streken is voor de elfde keer 
hoofdsponsor. Aan deze editie 
doen twaalf bedrijven mee. Nieu-

we deelnemers zijn Landgoed 
Duin en Kruidberg en Icebar 
Scoopalicious. Het geheel wordt 
ondersteund met live muziek van 
de gelegenheidsband van Gert-
Jan Huijbens. Zondag 5 juni trak-
teert men op een muzikaal toetje 
van 16.00 tot 22.30 uur.

023 - 512 18 00
www.brasseriedenk.nl

DenK 
in de Tuin

25 jaar

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl

KunSTSTOF
KOZIJnen

HaarleM

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een (vakantie)- 
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden (3IG)
Verpleegkundigen
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Maak uw 
spaardoelen 
concreet.

Kijk op 
www.rabobank.nl/spaarwijzer

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

Ballonbloem
Diverse kleuren
Potmaat 12 cm - per stuk 2,49

Nu voor 1,49

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255 - 515 726

Bosch wasauTomaTen
DuiTse serie 
1400 Toeren e 399,-
FlaTscreens 
samsung Tv’s v.a. e 399,-
KoelKasTen  v.a. e 199,-
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Sponsoravond druk bezocht
Geloof in Telstar
Velsen-Zuid - ,,I’m proud to be 
different, en dat zouden jul-
lie bij Telstar ook moeten zijn.’’ 
Aan het woord is pastoor Paul 
Vlaar  uit Obdam, die sinds de 
WK-finale in 2010 landelij-
ke bekendheid geniet vanwe-
ge zijn Oranjemis. Het Bisdom 
Haarlem vond dat ongepast en 
legde hem een schorsing van 
twee maanden op. Vlaar is te 
gast op de jaarlijkse theater-
avond van Telstar. Het thema is 
Geloof in Telstar.

De preek van Vlaar is zonder twij-
fel het hoogtepunt van de avond. 
De pastoor neemt Jan Poortvliet 
een biecht af en zegt dat saam-
horigheid de sleutel is tot suc-
ces. ,,Je hebt elkaar nodig, anders 
kom je niet verder. Dat geldt voor 
de spelers op het veld, voor de be-
geleiding, de sponsors, de me-
dewerkers, de vrijwilligers en na-
tuurlijk de supporters. Telstar ben 
je met z’n allen.’’ Daarnaast, vindt 
Vlaar, moet je altijd blijven dromen. 
,,Want anders gebeurt er helemaal 
niets.’’
Dromen heeft Telstar zeker, zo 
blijkt als commercieel directeur 
Steef Hammerstein aan het woord 
komt. ,,Ons doel is om volgend sei-
zoen 10 procent meer omzet te ge-
nereren en 10 procent meer toe-
schouwers naar het stadion te 
trekken. Daarnaast leggen wij de 
focus veel nadrukkelijker op rela-
tiemarketing. We willen een spon-
sor niet alleen zijn handtekening 
laten zetten en hem zijn stoel wij-
zen, maar we willen echt wat voor 
een ondernemer betekenen.’’ De 
woorden van de immer bevlo-
gen Hammerstein sorteren effect. 
Als de balans wordt opgemaakt, 
dan blijkt de theateravond ruim 
140.000 euro aan sponsorinkom-
sten te hebben opgeleverd. Onder 
de nieuwe sponsors is Haven Am-
sterdam. Zij stappen in als Junior 
Witte Leeuw.
Natuurlijk wordt het onderwerp 

voetbal tijdens de theateravond 
niet vermeden. Een zichtbaar ge-
emotioneerde Jan Poortvliet legt 
aan de sponsors uit waar het ver-
keerd is gegaan (Telstar eindi-
ge op de veertiende plaats terwijl 
de nacompetitie het doel was). De 
voormalig WK-finalist t hard uit 
naar ‘de spelers van AZ die met 
tegenzin naar Telstar zijn geko-
men’. ,,Er zijn jongens die het zien 
als een degradatie, terwijl ze zich 
hier juist moeten willen bewijzen.’’ 
Als positieve uitzondering noemt 
hij Milan Hoek. ,,Die jongen is hier 
als nummer 24 binnengekomen 
en heeft zich in de basis geknokt. 
Hij deed iedere week zijn best en 
heeft op de juiste momenten pas-
sie getoond. Dat is iets wat ik bij 
alle jongens wil zien. Ik heb men-
sen nodig die willen werken voor 
wat ze waard zijn. Juist om die 
reden hebben we van een aan-
tal mensen afscheid genomen.’’ 
Poortvliet heeft vanaf eind juni in 
ieder geval de beschikking over 
Cor Varkevisser (die tevens aan de 
slag gaat als commercieel mede-
werker), Melvin Holwijn, Sjaak Let-
tinga en Johan Plat. Met Anthony 
Correia en Frank Korpershoek zijn 
nog gesprekken gaande. ,,Volgend 
seizoen staat er een team dat ie-
dere week volle bak gaat, dat be-
loof ik u.’’ (Friso Huizinga)

Overlast door ongeval
Velsen-Zuid - Een ongeval met drie auto’s, waarbij een vrouw be-
kneld raakte, zorgde vorige week vrijdagmiddag op de Parkweg voor 
een enorme verkeersoverlast. Het verkeer richting IJmuiden stond 
lange tijd vast terwijl de politie een noodzakelijke analyse naar de 
toedracht van het ongeval deed. (foto: Michel van Bergen)
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BunkerMuseum.nl.
Springcompetitie bij Hippisch 
Centrum Velsen, uitwisseling 
met Manege Kennemergaarde. 
Vanaf 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Hofstra & Thiry met 
‘Kouwe Kermis!’ Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Café: Face Tomorrow. 22.30 
uur. Toegang gratis. Dommelsch 
zaal: 80’s Verantwoord. 23.00-
04.00 uur. Toegang 12,50 vanaf 
21 jaar.

Zondag 5 juni
Modelvliegtuigshow in 
Spaarnwoude van 10.00 tot 
18.00 uur.
Open tennisdagen bij LTC Hof-
geest in Velserbroek.
Lezing door Hans le Grand in 
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Onderwerp: Ken Wil-
ber en zijn betekenis voor eigen-
tijds vrijzinnig geloven. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Historisch Weekend bij Bun-
ker Museum IJmuiden. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Met Duits/
Canadese bezetting. Entree 3 
euro. www.BunkerMuseum.nl.
IVN Zuid-Kennemerland: ‘Be-
leeft het strand!’ Vertrek 11.00 
uur bij eindpunt bus 4 en 82 
achterin de jachthaven.
Concert Soli op Zorgvrij, 
Spaarnwoude. Met het Klein 
Orkest en majorettes. Aanvang 
13.00 uur.
Concerto in Memoriam op 
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld. Programma start 
14.00 uur.
Lezing met beeldpresentatie: 
Beïnvloed anderen, begin bij je-
zelf. Carmen de Haan, St. Rap-
haëlkerk, Popellaan1 Bloemen-
daal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Bender in De Stompe Toren in 
Spaarndam. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis.
Kamerkoor Babylon in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
50 jaar IJmond Pop: Tussen de 
klapdeuren: Café Camille, Kerk-
str. 27, Beverwijk. Vanaf 15.00 
uur. Toegang gratis.
Opening expositie van kunste-
nares Pauline Klaassens bij Ga-
lerie Tableau, Hoofdstraat 160 
in Santpoort-Noord. Aanvang 
16.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch Zaal: The Dutch Ea-
gles. 21.00 uur. 15,- vvk/17,50 
add. 

Maandag 6 juni

Taxatiedag oude en zeldzame 
boeken, bijbels etc. van 13.00 
tot 16.00 uur in Grand Café Van 
Ruysdael in Heemskerk. Voor 
taxatie wordt 3 euro gevraagd. 
Open rapidkampioenschap 
schaken van Heemskerk op 6, 
20 en 27 juni om 20.00 uur in 
De Jansheeren, Maltezerplein in 
Heemskerk. Eén of twee avon-
den meedoen kan ook. Deelna-

Vrijdag 3 juni
Modelvliegtuigshow in 
Spaarnwoude van 10.00 tot 
18.00 uur.
Open tennisdagen bij LTC 
Hofgeest in Velserbroek.
IVN Zuid-Kennemerland: ‘De 
Positie van Spaarndam’. Vetrek 
18.30 uur vanaf Fort Bezuiden, 
Boezemkade 11.
Schubertiade met Bernd 
Brackman in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Freek de Jonge met ‘Neven’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Erik van Muis-
winkel. Try-out. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Heavy uit Haar-
lem 5. 20.00 uur. Toegang 6, 
vvk/8,- add. Café: Gabriel Self. 
22.30 uur. Toegang gratis. Dom-
melsch zaal: Dikke Dubstep & 
Laag. 23.00-04.00 uur. Toegang 
12,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 4 juni
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.
SVIJ opent voetbalstadion, 
aanvang 9.30 uur. De hele dag 
activiteiten met o.a. Ricky Riva-
ro. 
Open tennisdagen bij LTC 
Hofgeest in Velserbroek. met 
bezoek Raemon Sluiter van 
16.00 tot 18.00 uur en vrij tennis 
voor onervaren tennissers.
Modelvliegtuigshow in 
Spaarnwoude van 10.00 tot 
18.00 uur. Met nachtvliegen 
vanaf 22.00 uur.
7 tegen 7 toernooi bij IJVV 
Stormvogels. Van 12.00 tot 17.00 
uur.
Lunchconcert in de Grote 
of St. Bavokerk Haarlem. Van 
13.15 tot 13.45 uur Vrouwen-
koor Meta Morfose.
Santpoortse culinaire evene-
ment Santhappen. Van 17.00 tot 
22.00 uur.
Velser Bierfestival vanaf 14.00 
uur op het Horecaplein (res-
taurant Perron Zee/Grand Ca-
fé Kruiten).
Stadsschouwburg Velsen: 
Buurman en Buurman. Aan-
vang 14.00 en 16.15 uur.
Historisch Weekend bij Bun-
ker Museum IJmuiden. Van 
19.00 tot 21.30 uur. Met Duits/
Canadese bezetting. Zie ook 
zondag. Entree 3 euro. www.

me is gratis. Meer info: 0251-
241772. 

Dinsdag 7 juni
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Gymnasium Felise-
num ‘Dit is Mariken’. Aanvang 
20.00 uur.

Woensdag 8 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Gymnasium Felise-
num ‘Dit is Mariken’. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘SpangaS Live!’ Aanvang 15.00 
en 19.00 uur.

IJmuiden - Erik Van Muiswin-
kel gooit 25 jaar theaterervaring 
in de strijd voor zijn eerste grote 
solo-show. Op 4 augustus 1961 
werden ter weerszijden van de 
aardbol Barack Obama en Erik 
van Muiswinkel geboren. Maar 
hoe verschillend zou het de twee 
baby’s vergaan: vijftig jaar later 
viert Erik ontspannen zijn solo-
come back op het Nederland-
se cabaretpodium, terwijl Ba-
rack nog steeds aanmoddert in 
de politiek. Het programma ‘4-
8-’61’ van Erik van Muiswinkel 
vertelt het verhaal van twee le-
vens, in songs, sketches, imita-
ties, poëzie, conferences en een 
toespraak die de wereld zal ver-
anderen. Erik Van Muiswinkel 
is in de solo try-outs te zien in 
het Witte Theater op vrijdag 3 ju-
ni om 20.30 uur. Toegang 11 of 9 
euro.  Telefonisch reserveren: op 
0255-521972.

Try-out solo 
Erik van 
Muiswinkel

Op het woonwagencentrum 
aan de Oude Pontweg in Vel-
sen-Zuid krijgen wij al maanden 
geen post van TNT. 

De problemen begonnen vorig 
jaar september, toen we van de 
gemeente moesten omnumme-
ren. Dat heeft te maken met de 
postcode en de huisnummers. 
Maar dat zou verder geen ge-
volgen hebben. We moesten er 
wel voor betalen, dat wel.
Maar sinds die tijd weet TNT 
Post ons kennelijk niet meer te 
vinden. Andere postbedrijven 
hebben er minder moeite mee. 
Maar het blijft een feit dat wij 
een groot deel van onze post 
missen. En het gaat totaal om 
zo’n 55 adressen.
Nu hebben we dat natuur-

lijk niet zomaar laten gebeu-
ren, maar al herhaaldelijk con-
tact gehad met TNT. Elke keer 
weer krijgen we nul op het re-
kest. Wij zijn ook bij de gemeen-
te geweest, maar daar kunnen 
ze niets voor ons doen. Het pro-
bleem ligt bij TNT Post, zeg-
gen zij.
Veel bewoners hebben nu pro-
blemen met instanties gekregen 
omdat zij de post niet hebben 
gekregen. 
Een postbus wil ik niet, dat kost 
250 euro. Wij willen gewoon een 
postbode die de brieven bij ons 
thuis brengt. Het is toch te gek 
dat zo’n omnummering al meer 
dan een half jaar voor proble-
men zorgt.

Naam bij redactie bekend

Velserbroek - In de nacht van 
zondag op maandag is er inge-
broken bij een tankstation aan 
De Kamp. Even na 04.15 uur is 
het inbraakalarm afgegaan, waar 
de politie op afging. Er bleek in-
derdaad te zijn ingebroken. De 
daders zijn echter ontkomen. De 
politie is benieuwd of er men-
sen zijn die iets gezien of ge-
hoord hebben. Ook andere rele-
vante informatie voor het onder-
zoek hoort het onderzoeksteam 
graag. Er kan gebeld worden 
met de politie in Velserbroek via 
het telefoonnummer 0900-8844.

Inbraak in 
tankstation

Eerste LBR Senioren-
toernooi bij VVH 
Regio - Zaterdag 14 mei is bij 
VVH/Velserbroek voor de eerste 
keer het LBR seniorentoernooi 
gehouden. Het toernooi werd 
op twee velden gespeeld, het 
hoofdveld van VVH/Velserbroek 
en een O.G. veld. 
De deelnemende teams waren, 
Alliance zat. 1, Bunnik ‘73, Young 
Boys dat met een jeugdteam 
deelnam en DSK dat ondanks de 
nacompetitie nog een team had 
opgetrommeld. Natuurlijk wa-
ren de eigen teams (VVH/Vel-
serbroek zondag 1 en zaterdag 
1) ook aanwezig. De eerste wed-
strijden begonnen om 10 uur. 
Het waren spannende wedstrij-
den en de meeste teams waren 
zeer aan elkaar gewaagd. Naar-
mate de dag vorderde werd het 
steeds drukker op het van der 
Aartssportpark. Young Boy en 
de beide teams van VVH/Velser-
broek streden om de prijzen. Uit-
eindelijk trok de zondag 1 van 
VVH/Velserbroek aan het lang-
ste eind door alleen tegen Young 
Boys gelijk te spelen en de ove-

rige wedstrijden met 1-0 te win-
nen. Young Boys greep naar het 
zilver en VVH/Velserbroek za-
terdag 1 pakte het brons. Na af-
loop van de wedstrijden was het 
nog lang gezellig in de kantine 
van VVH/Velserbroek. Dit had 
mede temaken met de aanwe-
zigheid van de live band “Six-
ty Pound”. Een groep jonge jon-
gens die voornamelijk nummers 
van The Beatles spelen. Dit keer 
ondersteund door gitaar virtuoos 
Henk Schippers die bij afwezig-
heid van de normale gitarist in-
viel. De band speelde geweldig 
goed en er waren louter compli-
menten. Al met al opnieuw een 
geweldige dag voor VVH/Vel-
serbroek vooral dankzij de goe-
de organisatie van de 1ste edi-
tie van het LBR toernooi onder-
steund door de zeer talentvolle 
band Sixty Pound. Met dank aan 
de sponsoren, thbVerhoef, Albert 
Heijn IJmuiden, Riweltie en LBR 
engine service.
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Meisje raakt met
voet tussen spaken
Driehuis - Brandweer, ambu-
lance en politie werden don-
derdagmiddag opgeroepen voor 
een ongeval met beknelling aan 
de Driehuizerkerkweg in Drie-
huis ter hoogte van basisschool 
De Toermalijn. Een meisje had 
haar voet tussen de spaken ge-
kregen. De voet was gelukkig vrij 

snel tussen de spaken vandaan 
verwijderd. Het meisje werd op-
gevangen in de politiewagen en 
een ambulancebroeder heeft de 
voet bekeken. Na de medische 
zorg ter plaatse werd het meisje 
opgehaald en hoefde verder niet 
mee naar het ziekenhuis. 
(foto: Michel van Bergen)

Schilderclub leert Spaarndam ABC

Velserhooft vernieuwt leesplankje 

Regio - De schildersclub Velser-
hooft heeft het afgelopen jaar, 
gewerkt aan een nieuw lees-
plankje voor de Speeltuinvereni-
ging Nieuw Leven uit Spaarn-
dam. Dit keer lieten de schil-
ders zich, onder leiding van Afke 
Spaargaren, inspireren door het 
thema: uitzicht. 
De klank van het oorspronke-
lijke leesplankje was belang-

rijk bij het zoeken naar nieuwe 
woorden. Lida Spijkerboers uit-
zicht was een sloot (noot), An-
kie Baardman maakte een muur, 
Lenie Cortel de heide. Het uit-
zicht van Els van der Heide was 
grijs, Aaf Hoogzaad koos voor de 
poes, Marij Reijendam een le-
zend meisje ‘lees’. Ria Kras schil-
derde Piet, Hanneke Cortel koos 
voor de ruif” Suus Bijleveld le-

Jan Campertschool
naar finale schoolvoetbal
Driehuis - Woensdag 25 mei 
verzamelden de jongens en de 
meiden van de Jan Campert zich 
op de parkeerplaats van Telstar 
om daar met spelers en suppor-
ters in te stappen in de officie-
le Telstarbus: bestemming Al-
mere districtkampioenschap-
pen schoolvoetbal. De kampioe-
nen van de Jan Campertschool 
werden gesponsord door Hotel 
Royal, Telstar, Bakkerij Schmidt, 
Sport 2000 en Bloemenhuis Mul-
der.

Het werd weer een hele span-
nende strijd van zowel de jon-
gens en de meiden. De jongens 
speelden 0-0 tegen het Palet uit 
Almere; zij wonnen met 3-0 van 
de Karel Eykmanschool uit Am-
stelveen, dit was de wedstrijd 
van Daan, met het scoren van 
een hattrick bevestigde hij zijn 
goede vorm. De heldhaftige sli-
ding van Joaquim mag niet on-
vermeld blijven, hij voorkwam 
hiermee, bij een 1-0 stand. De 
laatste tegenstander, De Weide-
vogel uit Amsterdam, had beide 

wedstrijden overtuigend gewon-
nen. Alleen een overwinning zou  
de Jan Campert 6A Districtkam-
pioen maken. Het werd een zeer 
spannende strijd die eindigde in 
3-2 voor de school uit Driehuis. 
Nooit eerder kon een school-
voetbalteam van de Jan Campert 
school zich kampioen noemen 
van District West I (van Den Hel-
der tot Almere tot Lisse). Het is 
de jongens van groep 6A gelukt. 
!
Ook de meiden gingen goed van 
start. Tegen de Letterland uit Al-
mere was het René, de topscoor-
der van de Jan Campert meiden, 
die de 1-0 wist te maken. Tegen 
de Karel Eykmanschool uit Am-
stelveen waren de meiden uit 
hun doen, deze wedstrijd werd 
dan ook verloren. De laatste 
wedstrijd hebben de meiden al-
les gegeven, met 2-1 winst wer-
den zij tweede en kregen ook zij  
een entreebewijs voor de dis-
trictfinale in Spakenburg. 
Maar liefst twee teams van groep 
6 van de Jan Campertschool in 
de districtfinale, wat een kanjers.

Driehuis - De nieuwe tentoon-
stelling Toverboerderij van het 
Pieter Vermeulen Museum is een 
groot succes. Sinds de opening 
op 13 maart is het een komen en 
gaan van jonge boertjes, boerin-
netjes en schaapjes in het muse-
um. In twee weken tijd bezoch-
ten ruim 800 bezoekers de magi-
sche boerderij en inmiddels staat 
de teller al op 2500. 

Het geheim van het succes zit 
hem niet alleen in de aantrekke-
lijke doe- en ontdek tentoonstel-
ling, maar ook in de begeleiding 
van de schoolbegeleiders. De 
schoolbegeleiders toveren zich-
zelf voor elk groepsbezoek om in 
fee Hupsakee. De fee ontvangt 
de schoolklassen in een sfeer-
volle setting waar de kinderen 
plaatsnemen rond haar toverke-
tel. Pas nadat de toverstokjes in 
de pot zijn gedoopt en er geza-
menlijk een toverspreuk is uit-
gesproken, kunnen de bezoe-
kertjes de dieren van de boerde-
rij laten praten. Zo komen zij van 
alles te weten over de boerderij-
dieren. 
De tentoonstelling wordt be-
zocht door peutergroepen, kleu-
tergroepen en de groepen 3 en 
4. Ze krijgen van de groepsleer-
krachten vaak te horen dat een 
bezoek aan het Pieter Vermeulen 
Museum door de begeleiding 
vanuit het museum net dat beet-
je extra heeft.

Toverboerderij 
met fee 
Hupsakee bij 
PVM is succes

Pinksterjaarmarkt
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Op twee-
de Pinksterdag, maandag 13 ju-
ni 2011, organiseert Landgoed 
Duin & Kruidberg wederom de 
alom bekende en gezellige Pink-
sterjaarmarkt. In 2009 was deze 
jaarmarkt, geïnitieerd wegens het 
100-jarig bestaan van het Land-
goed, een enorm succes met 
meer dan 5000 bezoekers. 

De Pinksterjaarmarkt vindt dit jaar 
wederom plaats rondom de vijver 
op het Landgoed. De grote diver-
siteit aan kraampjes varieert van 
Oud-Hollandse ambachten tot 
hedendaagse gadgets. In combi-
natie met andere uiteenlopende 
activiteiten, heerlijke lekkernijen 
en kindervertier staat de Pinkster-
jaarmarkt garant voor een onver-
getelijke en vermakelijke tweede 
Pinkstermiddag. Tevens biedt het 
Landgoed bezoekers de mogelijk-
heid een rondleiding door het mo-

numentale landhuis bij te wonen, 
waarin ruim aandacht zal worden 
besteed aan de rijke geschiedenis 
die het Landgoed kent. 
Vanaf 12.00 uur zijn bezoekers 
van harte welkom, de toegang is 
gratis. Bezoekers worden, indien 
mogelijk, verzocht om op de fiets 
te komen. Rond de klok van 17.00 
uur zal de Pinksterjaarmarkt af-
gelopen zijn, waarna Brasserie 
DenK bezoekers de mogelijkheid 
biedt om aansluitend aan de Jaar-
markt te dineren. 

Geïnteresseerden om als stand-
houder deel te nemen aan de 
Pinksterjaarmarkt kunnen zich 
nog inschrijven via de website van 
het Landgoed: www.duin-kruid-
berg.nl. Aangezien er wordt ge-
tracht de diversiteit van de han-
delswaar in de gaten te houden 
is het aanbevolen dit zo spoedig 
mogelijk te doen. 

verde twee schilderijtjes aan: 
schaap, een schaap zichtbaar 
door een raam op de plek van 
Aap en Deun” een jongetje dat 
de fluit bespeelt, op de plek van 
Teun. Tenslotte eindigde Miep 
Groot met a-pen. 
Vorige week woensdagmor-
gen verwisselde Kees Kalkman 
de doekjes in het door hem ge-
maakte frame, terwijl de schil-
ders een kopje koffie dron-
ken en na een uur konden Ro-
sé van der Sluijs, de beheerder 
van de speeltuin, en Kees het 
vernieuwde leesplankje omhoog 
takelen. Rosé merkte op dat de 
kwaliteit zichtbaar was verbe-
terd, een leuke opsteker voor de 
Schildersclub Velserhooft, die de 
tweede woensdag van septem-
ber weer van start gaat.

Afwezig op de foto zijn Paul Eg-
ner, Anita Bonnema, Marianne 
Hosper en de oud-leden Mar-
jan Hoedeman en Toos Hoog-
zaad. Het leesplankje is tijdens 
de openingstijden van de speel-
tuin te bezichtigen. 
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Festival 25 jaar Velserbroek
Beach Party bij Westend
Velserbroek - Op zaterdag 9 en 
zondag 10 juli viert het 25-jari-
ge Velserbroek zijn verjaardag 
bij Villa Westend aan de West-
broekplas. Muzikanten en dj’s 
met Velserbroekse roots bouwen 
dan een feestje voor heel Vel-
serbroek en omgeving. Op zon-
dagmiddag start om 13.00 uur 
het Slaperdijkfestival met diver-
se bands. Op zaterdag is er van-
af 17.00 uur een Beach Party met 
diverse live-acts en DJ’s.
De line-up voor zaterdag is veel-
belovend. Tot middernacht zijn 
er op het strand bij Villa Westend 
optredens van Alderliefste (foto), 
Dennis van der Geest, Guillano, 
Sanne, Full Count, Mathijs Rum-
ping en DJ Friso & Good Old Da-
ve. Mede dankzij de inbreng van 
het comité 25 jaar Velserbroek 

kost een toegangskaart voor de-
ze Beach Party slechts 7,50 euro.
Kaarten voor 9 juli zijn te koop 
bij Villa Westend en Bruna Vel-
serbroek of kunnen wor-
den besteld via de website 
www.25jaarvelserbroek.nl.
Op deze site staat ook de meest 
actuele informatie. Bedrijven 
kunnen voor de Beachparty VIP-
arrangementen bestellen. Neem 
hiervoor contact op met Vil-
la Westend via www.villa-wes-
tend.nl.
Het Slaperdijkfestival op zon-
dag, met bands als Rarely Alive, 
Vlucht 13 en The Hype, is zelfs 
gratis. Later meer over dit festival 
en de Beach Party vanwege 25 
jaar Velserbroek op 9 en 10 ju-
li bij Villa Westend aan de West-
broekplas.

IJmuiden - Zaterdag 4 ju-
ni wordt van 9.00 tot 16.00 uur 
een gezellige rommelmarkt ge-
houden op het Kennemerplein 
tegenover de Vomar. Dit is de 
tweede markt in een serie van 
zes op deze locatie. De volgen-
de markten zijn op 2 juli, 23 juli, 
13 augustus en 10 september. Er 
zijn elke keer veel kramen die vol 
liggen met van alles en nog wat. 
Wie ook zijn overtollige spullen 
wil verkopen, kan een kraam hu-
ren. Bel voor informatie of reser-
veringen voor een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

IJmuiden - Profiteer nu van de 
hoogste goudkoers sinds jaren. 
Bij Juwelier Ris aan het Markt-
plein, hoek Lange Nieuwstraat, 
worden de hele maand juni ex-
tra hoge inruilprijzen gegeven 
voor uw oude goud. Juwelier Ris 
taxeert vrijblijvend uw oude sie-
raden. Dit is een mooie gelegen-
heid om eens opnieuw naar uw 
sieraden te kijken en te overwe-
gen iets nieuws aan te schaffen. 
Informeer bij Juwelier Ris naar 
de voorwaarden. Bij inruil is le-
gitimatie verplicht. Juwelier Ris, 
Marktplein 17, IJmuiden, 0255-
515668.

Gouden 
maand bij 
Juwelier Ris

Jaguar-lunch in 
De Vrienden van Jacob
Santpoort-Noord - Restau-
rant De Vrienden van Jacob 
is van 4 mei tot 30 septem-
ber op woensdag, donder-
dag en vrijdag vanaf 12.00 
uur geopend voor lunch. 

Wegens de vele positieve reac-
ties uit het verleden biedt het 
restaurant haar gasten weder-
om de ‘Jaguar-lunch’, een unie-
ke service! In deze periode is 
ook het schitterende terras met 
uitzicht over de Engelse land-
goedtuin geopend tijdens lunch 
en diner.
Van mei tot september kunnen 
gasten, bij reserveringen tot vier 
personen, opgehaald en weg-
gebracht worden in een luxe 
Jaguar. De reservering dient te 
bestaan uit minimaal viergan-
gen en het ophaalpunt dient 
binnen een straal van 20 kilo-
meter van het Landgoed te lig-
gen. Deze verrassende service 
in combinatie met een lunch 
op sterrenniveau in de prach-
tige omgeving van het Land-
goed, heeft zich in het verleden 
bewezen als dé unieke culinai-
re beleving voor elke gast! Res-
taurant De Vrienden van Jacob 

is sinds 2005 in het trotse bezit 
van een Michelinster, 17 punten 
in de GaultMillau en staat mo-
menteel op de 13de plaats in de 
Lekker.
Onder Executive Chef en SVH-
meesterkok Alain Alders’ inspi-
rerende leiding bereidt de keu-
kenbrigade culinaire moderne 
gerechten met een mediterra-
ne touch. Zie ook www.devrien-
denvanjacob.nl.

Santpoort-Noord - Van 5 tot 
en met 18 juni exposeert kun-
stenares Paulina Klaassens bij 
Galerie Tableau aan Hoofd-
straat 160 te Santpoort Noord. 
De expositie Animal Farm wordt 
op 5 juni om 16.00 uur onder 
het genot van een hapje en een 
drankje feestelijk geopend.
Paulina Klaassens , geboren op 
21 maart 1967 te Amstelveen, 
is opgegroeid in Amsterdam-
Zuid. Artistiek talent blijft zel-
den onopgemerkt en Paulina is 
op die regel geen uitzondering. 
Reeds op school stak zij er met 
de vaardigheid van potlood en 
tekenpen duidelijk bovenuit, zo-
dat het logisch was dat aan een 
beroepsopleiding in die richting 
werd gedacht en haar tekenle-
raren de Rietveld Academie ad-
viseerden. Zelf zag Paulina dat 
aanvankelijk niet zo zitten, om-
dat ze veronderstelde dat ieder-
een wel een beetje kan tekenen 
en schilderen en ze dus eigen-
lijk niet zoveel bijzonders pres-
teerde. Ze koos vervolgens voor 
de horeca.
Een auto-ongeluk en verschil-
lende hernia-operaties dwon-
gen haar thuis te zitten en toen 
leefde de animo voor tekenen 
en schilderen weer op. Haar 
oog viel op een schildercursus 
bij Ton Jongejans in IJmuiden. 
Haar liefde voor grote doeken 
nam zoveel ruimte in beslag 
dat er voor de andere leerlin-
gen geen plaats meer was. Met 
de opgedane kennis ging zij al-
leen verder en er werd een ate-
lier achter het huis gerealiseerd.
Het is moeilijk om het werk van 
Paulina onder een noemer sa-

men te vatten, het is een beet-
je van alles wat. De discus-
sie wanneer kunst Kunst is, 
ambachtelijk werk of gewoon 
knutselarbeid, gaat Paulina niet 
aan: ,,Voor mij is het een hob-
by, waarvan ik hoop dat ik an-
deren er ook een plezier mee 
doe. De zolder er mee vol sta-
pelen is wel het laatste dat ik 
wil.’’  Ze blijft erbij dat creatief 
zijn betekent dat je iets nieuws 
maakt en dat gebeurt door een 
samenspel van verstand en fan-
tasie. Ze heeft het gevoel dat ze 
boetseert met verf en daar zit 
altijd een element van toeval in.
Voor de expositie ‘Animal Farm’ 
die vanaf 5 juni te bezichtigen 
is bij Galerie Tableau richt Pau-
lina zich voornamelijk op het 
portretteren van dieren in een 
fabelachtige omgeving. Het 
kleurgebruik is helder en le-
vendig. Bel voor meer informa-
tie over de expositie of de wer-
ken van Paulina Klaassens met 
06-53506597.

Paulina Klaassens 
exposeert bij Tableau

Overlast overnachtende 
chauffeurs verleden tijd
IJmuiden - Lange tijd ondervon-
den de bewoners van de Bik en 
Arnoldkade overlast van gepar-
keerde vrachtwagens en over-
nachtende chauffeurs in het 
IJmuidense havengebied. De 
klachten van omwonenden had-
den betrekking op ronkende die-
sel- en koelmotoren en plassen-
de chauffeurs in de voormalige 
spoorwegdriehoek. Overtollig af-
val werd veelal door de chauf-
feurs ter plaatse achtergelaten 
met als gevolg veel zwerfafval. 
PvdA-raadslid Ben Hendriks heeft 
de zaak begin dit jaar aangekaart 
bij het college van Burgemeester 
en Wethouders. Met succes. Het 
college heeft naar aanleiding van 
vragen van de PvdA onderzoek 
verricht. Daarbij werd geconsta-
teerd dat er vrachtwagenchauf-
feurs overnachtten en dat dit heel 
vaak gepaard ging met boven-
staande overlast.
Het college heeft het niet bij dit 
onderzoek gelaten. In maart is 

een begin gemaakt met het her-
inrichten van dit deel van de 
spoorwegdriehoek. De parkeer-
plaats is nu alleen nog maar toe-
gankelijk voor personenauto’s 
doordat er een hoogteportaal is 
geplaatst en de randen zijn ver-
hoogd. Er staan nu geen vracht-
wagens meer op het bewuste ter-
rein. De overlast behoort daar-
mee tot het verleden. 
Hendriks ziet een bevestiging van 
dit beeld in de positieve reacties 
die hij ontvangt van buurtbewo-
ners. Wel houdt hij de vinger aan 
de pols, want de overlast moet 
zich niet verplaatsen naar ande-
re buurten. 
Ook de toezegging om meertali-
ge informatieborden te plaatsen 
met daarop de tekst dat chauf-
feurs in de vishal terecht kun-
nen voor sanitaire voorzieningen 
en het achterlaten van afval kan 
zeker bijdragen aan het beperken 
van de overlast en een schoner 
milieu, denkt Hendriks.

Regio - De politie heeft don-
derdag twee meldingen ontvan-
gen van een babbeltruc. Een on-
bekend gebleven man kwam 
bij twee woningen in Beverwijk 
en IJmuiden aan de deur met 
het verhaal dat hij een verte-
genwoordiger is van een bedrijf 
dat zich binnenkort in de straat 
gaat vestigen. De bewoner zou 
de winnaar zijn van een vloer-
kleed. Beide benaderde bewo-
ners zijn niet ingegaan op het 
verhaal. Het is niet zeker of het 
dezelfde man is en wat zijn in-
tenties precies waren. De politie 
wil mensen waarschuwen dat zij 
alert zijn op wie zij hun woning 
binnen laten.

Babbeltruc

Santpoort-Noord - Op de Vel-
serhooftlaan heeft een 63–jarige 
automobiliste uit Haarlem met 
haar auto een boom in de berm 
geraakt, waarna zij weer verder 
reed. Dit gebeurde zaterdag om 
18.30 uur. De vrouw had zoveel 
gedronken  dat direct haar rijbe-
wijs is ingenomen. Rijden onder 
invloed is een misdrijf. Meer dan 
0,5 promille is strafbaar. Bij 1,3 
promille wordt het rijbewijs inge-
nomen. Tegen de vrouw is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Rijbewijs kwijt
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Marja van der Wulp 
geeft nier aan vader
IJmuiden – Woensdag 1 ju-
ni heeft onze redactiemede-
werkster Marja van der Wulp 
een van haar nieren afge-
staan aan haar vader. Voor 
de IJmuidense familie zijn 
het spannende dagen. Zal de 
nier het goed gaan doen? En 
hoe zullen de twee herstellen 
na deze operaties?

Marja is voor veel klanten bij De 
Jutter en De Hofgeest het eer-
ste aanspreekpunt aan de balie. 
Ze is onze receptioniste, maar is 
ook een kanjer wat betreft het 
typen van kabalen en het opma-
ken van pagina’s voor de kran-
ten. De komende twee maanden 
zullen we Marja erg gaan mis-
sen terwijl ze aan het herstellen 
is van de nieroperatie.
Dat Marja’s vader een nierziekte 
had werd twaalf jaar geleden bij 
toeval ontdekt. Het gaat om de 
Ziekte van Berger (IgA-nefro-
pathie), een veel voorkomende 
ziekte waarbij de nierfilters ont-
steken door een afweerreactie 
van het lichaam. Bij Marja’s va-
der is de ziekte steeds wat ern-
stiger geworden, ondanks een 
eiwitbeperkend dieet. In oktober 
2010 ging de hele familie mee 

naar het ziekenhuis, het LUMC 
in Leiden, waarbij werd gespro-
ken over de mogelijkheid van 
een niertransplantatie. Op dat 
moment was de nierfunctie van 
haar vader nog maar 14 procent. 
Bij een nierfunctie van 10 pro-
cent of minder moet de patiënt 
beginnen met buikspoeling of 
nierdialyse en komt hij of zij in 
aanmerking voor een niertrans-
plantatie. 
,,Die buikspoeling of nierdialyse 
wilden we voor zijn,’’ zegt Mar-
ja. ,,Mijn moeder wilde graag 
een nier doneren. Maar ook 
mijn broer en ik hebben ons la-
ten onderzoeken als mogelij-
ke donor voor mijn vader. Daar-
na bleek er door omstandighe-
den een lichte voorkeur voor mij 
als donor te zijn. Tot die tijd was 
ik er niet echt mee bezig ge-
weest dat ik een nier zou af-
staan. Ik heb er toen goed over 
nagedacht. Een nier afstaan zou 
ik ook voor mijn dochter doen. 
Maar wat als zij in de toekomst 
een nier van mij nodig heeft? De 
Ziekte van Berger is niet erfelijk 
en ik zou niet de enige mogelij-
ke donor voor mijn dochter zijn. 
En met één nier kun je heel goed 
leven. Je hebt dan een nierfunc-

tie van nog zo’n 80 procent, om-
dat de overgebleven nier na de 
transplantatie gaat groeien en 
de functie van de weggehaalde 
nier overneemt. Wel is er spra-
ke van een hersteltijd van zes tot 
acht weken. Toen ik dat allemaal 
zeker wist, heb ik ‘ja’ gezegd te-
gen mijn vader. Daarna gingen 
we allebei de molen in voor nog 
meer onderzoeken. Die alle-
maal goed uitpakten. De opera-
tie mocht doorgaan.’’
Gelukkig staan ook echtgenoot 
Tom en dochter Chanice achter 
de beslissing van Marja. En ze 
krijgt natuurlijk veel steun van 
haar familie. 
De operatie is voor Marja in-
grijpender dan voor haar va-
der. Hoewel een groot gedeel-
te van de operatie als kijkope-
ratie kan worden uitgevoerd, is 
het gevolg voor haar niet gering. 
In de periode dat haar nier har-
der moet gaan werken, zal zij 
veel met vermoeidheid te ma-
ken krijgen. Voor Marja’s vader 
is de operatie kleiner. Er wordt 
geen nier verwijderd, maar hij 
krijgt er een nier bij. Natuurlijk 
is het heel spannend of de nier 
van Marja goed aanslaat, maar 
zo ja, dan zal hij zich al snel be-
ter voelen. Wel zal hij zijn hele 
leven medicijnen moeten ne-
men die afstoten van de nier te-
gengaan.
Marja zag van te voren wel op 
tegen de operatie. ,,Al die slan-
getjes en pijn hoeven voor mij 
niet, maar dat hoort er wel bij,’’ 
zegt ze. ,,Anders dan je zou ver-
wachten zal ik die eerste dagen 
mijn vader niet vaak zien. Niet 
op de operatiekamer en ook niet 
op de zaal in het ziekenhuis. De 
eerste keer dat ik mijn vader 
weer zie, zal wel heel vreemd 
zijn. Het besef dat hij dan een 
nier van mij in zijn lichaam heeft 
is bijzonder. Maar ik ben blij dat 
ik dit voor hem kan doen. Hij is 
pas 67 en hij en mijn moeder 
hebben ook altijd veel voor mij 
gedaan. Ik zal blij zijn als hij er 
goed doorheen komt en het be-
ter met hem gaat.’’ (Karin Dek-
kers)

WOC Noord-Holland 
werkt met CareworX
Velsen-Zuid - Sinds de-
ze maand werkt het Water-
polo Opleidings Centrum van 
Noord-Holland samen met Ca-
reworX, een sport- en ortho-
pedisch beweeg- en zorgcen-
trum. 
CareworX is een centrum met 
diverse (para-)medische disci-
plines met vooral in (top)sport 
een jarenlange ervaring op het 
hoogste niveau. In de geteken-
de overeenkomst is vastgelegd 
dat CareworX voor alle deelne-
mers van het WOC Noord-Hol-
land binnen twee werkdagen 
een diagnose stelt en tevens 
haar behandelingen start als 

het gaat om blessures, maar 
ook om blessures te voorko-
men.  De behandeling hiervan 
kan in samenspraak plaatsvin-
den binnen de eigen omgeving 
bij een arts en/of fysiothera-
peut. CareworX houdt bij deze 
behandelingen  de vinger aan 
de pols en heeft desgewenst 
contact met de behandelend 
arts of fysiotherapeut.  De kos-
ten van de behandelingen zul-
len ten alle tijden bij  de zorg-
verzekeringen worden gede-
clareerd. Ook zullen er speciale 
trainingen opgezet gaan wor-
den voor de diverse doelgroe-
pen.

Stichting Zwerfkatten luidt noodklok
IJmuiden - Met de drukke zo-
mermaanden in aantocht luidt 
de IJmuidense zwerfkattenstich-
ting de noodklok. Om te kunnen 
overleven is een 50%-actie in het 
leven geroepen: ieder bedrag dat 
tussen 23 mei en 11 juni op de 
rekening van de stichting wordt 
gestort, wordt door een spon-
sor verhoogd met 50%. De vrij-
willigers hopen op deze manier 
de extra kosten te kunnen dek-
ken die zomers opdoemen door 
het toenemende aantal gedump-
te huiskatten en moederloze kit-
tens.
,,We zien iedere zomer een toe-
name van huiskatten die ge-
dumpt worden”, legt Marya Dek-
ker uit, coördinator van de zwerf-
kattenstichting. ,,Dit zorgt iede-
re zomer voor steeds grotere on-
kosten die we niet meer kunnen 
opbrengen, vandaar deze actie.” 

De normale dagelijkse zorg kun-
nen de vrijwilligers nog net dek-
ken, maar in de zomermaan-
den moeten ze rekenen op ex-
tra opnamen van gedumpte die-
ren. Vaak zwangere poezen en 
kittens. ,,Vorig jaar hadden we, 
naast de 100 gecastreerde zwer-
vertjes in de haven die we dage-
lijks verzorgen, negen gedump-
te poezen, waarvan een aantal 
zwanger. En tijdens een vangac-
tie stuitten we op 20 doodzieke 
kittens. De kosten om de beest-
jes er bovenop te krijgen waren 
gigantisch.” De coördinator is 
bang voor een herhaling; ,,Deze 
week is de eerste hoogzwange-
re gedumpte poes aangekomen 
in onze noodopvang, en zijn we 
bezig met het vangen van verwil-
derde kittens. Het is vroeg in het 
jaar warm geworden, dus zwerf-
katten die niet gecastreerd zijn, 

beginnen eerder met jongen. 
Maar ook gaan mensen met dit 
weer eerder op vakantie. Sommi-
ge van hen denken dat een kat in 
de haven wel kan overleven. He-
laas komt er alleen diepgevroren 
vis aan wal, en katten overleven 
hier niet. Een kat die we onlangs 
vonden was broodmager en nau-
welijks in leven. Deze lieve huis-
kat, staat niet als vermist geregi-
streerd. Dan weten wij wel weer 
hoe laat het is!” 
De stichting hoopt op de me-
dewerking van dierenvrienden. 
Stort een bijdrage op 4761772 
t.n.v. Stichting Zwerfkatten ha-
vengebied IJmuiden, te Velsen-
Noord(!), onder vermelding van 
‘”zomeractie”. De stand wordt 
bijgehouden op het dagboek van 
de stichting; www.kattenbabbels.
web-log.nl. Ook kunt u contact 
opnemen via 06-20504875.

UWV weg uit Beverwijk
Velsen - MKB-IJmond, de onder-
nemersvereniging voor het mid-
den- en kleinbedrijf in de IJmond, 
betreurt het aangekondigde ver-
trek van het UWV uit Beverwijk. 
Het werkplein voor de IJmond zal 
per september 2012 haar IJmon-
diale dienstverlening verlenen 
vanuit de Zijlweg in Haarlem. Het 
Werkbedrijf in Beverwijk is een 
van de eerste UWV-vestigingen 
die verdwijnen door de kabinets-
bezuinigingen op de arbeidsbe-
middeling voor WW-gerechtig-
den.
Behalve het Beverwijkse perso-
neel worden vooral minder kans-
rijke werkzoekenden en mensen 
met een arbeidshandicap door de 
maatregel getroffen, omdat  hun 
bemiddeling het meest intensief 
en persoonlijk contact vraagt. 
Zij zullen vanaf september vol-
gend jaar moeten uitwijken naar 
Haarlem of ze nu uit de gemeen-
te Velsen, Beverwijk, Heemskerk 
of Uitgeest komen. Ook voor hen 
echter zal de bemiddeling steeds 
meer via internet en e-mail ge-
beuren. 
,,Uiteraard zijn wij een voorstan-
der van centralisatie en automa-
tisering van overheidsgestuurde 
organisaties waardoor de kosten 
van dit soort organisaties voor 
de belastingbetaler naar bene-
den zullen gaan. Echter, men treft 
met deze bezuinigingsmaatregel 
juist de zwakkere in de samenle-
ving en ook deze mensen hebben 

wij als werkgevers –zeker in de 
IJmond- nu en in de nabije toe-
komst nodig om aan onze perso-
neelsvraag te kunnen blijven vol-
doen. Daarnaast hebben wij in de 
IJmond met Tata een banenmo-
tor die samen met het Midden- 
en Kleinbedrijf  goed is voor ruim 
80.000 werkzame personen bin-
nen de regio’’, aldus Nagtzaam.
28 procent van de beroepsbevol-
king in de IJmond is echter laag 
opgeleid, In vergelijking tot het 
gemiddelde in de Metropoolre-
gio Amsterdam waar dit percen-
tage ligt op19% zijn er dus re-
latief veel laag opgeleiden in de 
IJmondregio die hulp kunnen ge-
bruiken bij het vinden van en be-
geleiden naar een nieuwe baan. 
Het werkplein is hier bij uitstek 
-naast de uitzendbureaus- ge-
schikt voor en persoonlijk con-
tact met een vestiging dicht in 
de buurt die de lokale/regionale 
problematiek en werkgevers kent 
gaat dit een stuk makkelijker. In 
onze contacten met het UWV in 
Beverwijk hebben wij ook altijd 
zeer prettig samengewerkt bij het 
zoeken naar personele oplossin-
gen voor de IJmondiale bedrijvig-
heid het is dan ook jammer dat 
deze regionale, goed geleide ves-
tiging met gemotiveerde mede-
werkers in de toekomst zal ver-
dwijnen terwijl er voldoende ar-
gumenten zijn om deze voor de 
IJmond te behouden, besluit de 
MKB regio-directeur.
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Buitenyoga op het 
strand bij Villa Westend
Velserbroek - Met je voeten in 
het zand, strek je armen in de 
lucht, voel de wind langs je lijf en 
de zon op je gezicht. Vanaf zater-
dag 4 juni organiseert Yogastu-
dio Santpoort elke zaterdag bij 
mooi weer Yoga op het strand bij 
Villa Westend. 
Yogastudio Santpoort laat je 
kennis maken met Vinyasa yo-
ga. Dit is een dynamische vorm 
van yoga, waarbij de houdingen 
op het ritme van de adem met 
een vloeiende beweging in el-
kaar over gaan. Iedereen is wel-
kom, de lessen zijn goed te vol-
gen voor zowel beginnende als 
ervaren yogabeoefenaars.
De lessen zijn van 9.30 tot 10.45 
uur. De prijs per les is 12,50 per 
persoon en voor leden van Yo-
gastudio Santpoort 10,00 euro. 

Neem je eigen yogamat mee, je 
kunt ook een yogamat bij Yoga-
studio Santpoor huren of kopen. 
Na de les is er de mogelijkheid 
om een heerlijke kop koffie of 
thee te drinken op het prachtige 
terras van Villa Westend. 
De locatie voor Buitenyoga is 
Villa Westend, Westlaan 4 in Vel-
serbroek bij de Westbroekerplas. 
Aanmelden voor buitenyoga kan 
via e-mail naar info@yogastu-
diosantpoort.nl. Voor meer in-
formatie www.yogastudiosant-
poort.nl. Op dinsdagavond 21 ju-
ni om 20.15 uur is er een speciale 
Midzomeravond yogasessie. Yo-
gastudio Santpoort is vijf dagen 
per week geopend voor diverse 
vormen van yoga en is gevestigd 
aan de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord.

Leuke TVS kleuterdag
Velserbroek – Vorige week zon-
dag organiseerden alle kleuter-
gymjuffen van Turnvereniging 
Santpoort, Monique Haleber, 
Fleur Pichel, Eline de Vries, hun 
jaarlijkse kleuterdag in gymzaal 
De Weid.
Dit jaar stond de sportieve dag 
in het teken van het circus. Al-
le jonge leden van de vereniging 
werden welkom geheten door 
een echte clown. Gedurende 
dag hebben ongeveer 50 peu-
ters en kleuters zich vermaakt 
met allerlei verschillende activi-
teiten. Zo kregen zij als warming 
up een choreografie aangeleerd  
van dansdocente Fleur Pichel. En 

oefenden zij verschillende activi-
teiten uit zoals, trampoline sprin-
gen, trapezoïde zwaaien, balan-
ceren en koppeltje duikelen. Ook 
werden zij geschminkt als bij-
voorbeeld clown, tijger of prin-
ses. Zonder de enthousiaste me-
dewerking van alle hulpouders 
was het nooit zo’n succes ge-
worden.
Na afloop gingen de kinderen 
met een klein cadeautje en een 
mooie ballon voldaan naar huis. 
Het was een zeer geslaagde dag 
en de leiding van TVS kijkt uit 
naar de kleuterdag van volgend 
seizoen. 
Zie ook www.tvs-online.nl.

Velsen - Cliëntenraad Velsen 
viert op zondag 5 juni het tien-
jarig bestaan met een feestelij-
ke bijeenkomst in de het Witte 
Theater. 
In de cliëntenraad participeren 
vertegenwoordigers van de cli-
enten van de afdeling socia-
le zaken. In de afgelopen jaren 
is cliëntenparticipatie een be-
grip geworden dat niet meer is 
weg te denken. Overal wordt de 
roep om inspraak (medezeggen-
schap) groter. Het gaat vooral 
om die situaties waarin de cliënt 
min of meer afhankelijk is. 
In de gemeente Velsen kreeg de-
ze vorm van inspraak in 2000 ge-
stalte. De toenmalige gemeen-
telijke Sociale Dienst formuleer-
de toen de wens om, naast alle 
individuele klantcontacten, ook 
op beleidsmatig niveau met haar 
klanten in gesprek te komen. 
Na overleg werd in maart 2000 
de cliëntenraad geïnstalleerd. 
De officiële oprichting volgde in 
2001. 
De Cliëntenraad bestaat uit 9 er-
varingsdeskundigen, die nauw 
contact onderhouden met hun 
achterban. De gemeente maakt 
dankbaar gebruik van de sug-
gesties en adviezen die zij leve-
ren voor het te formuleren be-
leid, dat daarmee immers be-
ter kan worden afgestemd op 
de vragen en behoeften van de 
doelgroep. 
De cliëntenraad heeft in de loop 
der jaren al heel wat bereikt zo-
als: de vakantieregeling is nu 
meer in overeenstemming met 
de doelgroep; de beslissingster-
mijnen bijstandsaanvragen zijn 
korter geworden; de communi-
catie en bejegening tussen con-
sulent en cliënten is verbeterd; 
door automatisering hoeft men 
maar een keer gegevens aan te 
leveren; het beleid van de ge-
meente is voor de cliënten be-
grijpelijker geworden; er zijn te-
vredenheidenquêtes gehouden;  
vruchtbare uitwisseling met so-
ciale raadslieden en de formu-
lierenbrigade tot stand gebracht; 
verzachting van sanctieregels; 
de uitkering van de december-
maand wordt vóór de kerst uit-
betaald
De cliëntenraad wil het 10 ja-
rig bestaan graag vieren met al-
le cliënten tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst  Er is een infor-
matiemarkt met voorlichting over 
de dienstverlening en financiële 
voordeeltjes in de regio. Ook kan 
er kennis gemaakt worden met 
het aanbod van de kringloop-
winkel. Naast een toespraak van 
de wethouder Sociale Zaken Arj-
en Verkaik  zal er ook live-mu-
ziek te horen zijn.

Clientenraad 
Velsen bestaat 
10 jaar

Drankrijders op de bon
Regio - Vorige week donder-
dagavond en in de nacht naar 
vrijdag zijn er in de regio meer-
dere drankrijders van de weg  
Politie Kennemerland controleert  
24 uur per dag op alcohol. Op 
de A9 werd ter hoogte van Bad-
hoevedorp een 56-jarige man 
uit Kortenhoef aangehouden die 
met zijn auto tegen de vangrail 
was geraakt na een uitwijkma-
noeuvre. Op het politiebureau 
bleek hij een promillage te heb-
ben van 1.40. Hierop is zijn rijbe-
wijs ingevorderd. 
In Overveen werd even na mid-

dernacht een 18-jarige man uit 
IJmuiden in een brommobiel ge-
controleerd op het gebruik van 
alcohol. Hij bleek een promilla-
ge te hebben van 0.55. Als be-
ginnend bestuurder heeft hij een 
rijverbod gekregen. 
Op de Opaallaan in Hoofddorp 
werd een 21-jarige Hillegomer  
aangehouden. De man bleek te 
rijden met een ingevorderd rijbe-
wijs en had een promillage van 
0.64. Ook op de Opaallaan werd  
een 44-jarige Hoofddorpse te rij-
den met een promillage van 0.80. 
De vrouw kreeg een rijverbod.

Marco Bons nieuwe 
dirigent Bel Canto
Velsen - De storm is gaan liggen 
en aan de einder schijnt de zon. 
Na een turbulente periode is de 
rust teruggekeerd voor het Vel-
ser Operagezelschap Bel Canto 
en is men volop aan het repete-
ren voor de nieuwe opera die in 
april 2012 wordt opgevoerd in de 
Stadschouwburg Velsen. Hierbij 
heeft ‘Bel Canto’ voor haar nieu-
we uitvoering gekozen voor de 
opera ’Giovanna D’Arco’ (Jean-
ne D’Arc) van de componist Gui-
seppe Verdi. 
Onrust ontstond door verschil-
lende factoren. Belangrijkste 
van al was het feit dat een ein-
de kwam aan de samenwerking 
met dirigent André Kaart. Met 
Kaart bracht ‘Bel Canto’ de afge-
lopen jaren de prachtigste ope-
ra’s ten gehore en tonele. Door 
de hoge leeftijd van de dirigent 
kwam een einde aan deze jaren-
lange fantastische samenwer-
king met het operagezelschap. 
Er werd vervolgens naarstig ge-
zocht naar een nieuwe dirigent, 
maar dat bleek in de praktijk niet 
mee te vallen. De beoogde diri-
gent moest affiniteit hebben met 
opera en net als de voorganger 
Kaart beschikken over een groot 
muzikaal talent omdat niet al-
leen het koor, maar ook een heel 
compleet orkest gedirigeerd 
moet worden. 
Een zware periode brak aan voor 
koor en bestuur. Gedurende een 
aantal maanden presenteerden 
diverse dirigenten zich, maar er 
kon geen directe keuze worden 

gemaakt. De vonk sloeg ech-
ter over nadat kennis werd ge-
maakt met dirigent Marco Bons. 
Hij wilde graag het stokje over-
nemen en over hem waren de 
koorleden meer dan enthousiast. 
Zijn C.V loog er niet om. Zowel in 
het binnenland maar ook buiten 
onze grenzen heeft hij zijn spo-
ren verdiend. Marco Bons stu-
deerde aan het Conservatorium 
van Utrecht bij Kenneth Mont-
gomery en David Porselein. Ge-
durende de laatste jaren van de-
ze opleiding volgde hij ook di-
rectielessen bij Jurjen Hempel. 
Hij voltooide deze studie in 1994 
met een integrale uitvoering 
van de opera Los Heraldos van 
de Nederlandse Ilse van Kaste-
len. Marco speelde al op jonge 
leeftijd viool en piano. De viool-
opleiding bij Vaclav Novak aan 
het Rotterdams Conservatorium 
werd afgerond in 1990.
Ondertussen is hij al een aan-
tal maanden aan het werk bij 
Bel Canto, waarbij een prima sa-
menwerking met het koor is ont-
staan. Iedereen heeft er zin in 
en kijkt naar de toekomst. Op 
dit moment worden de audities 
gehouden voor de hoofdrollen 
in de opera ’Giovanna D’Arco’. 
Nieuwe enthousiaste koorleden 
zijn eveneens van harte welkom 
als lid of op projectbasis voor de 
operauitvoering. U bent van har-
te welkom op de vaste repetitie-
avond; dinsdagavond om 20.00 
uur in de Abeel, Abelenstraat, 
IJmuiden.
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Dag van het Park op 
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Het was zondag 
een gezellige drukte op Land-
goed Beeckestijn dat, op verzoek 
van de gemeente Velsen, de Dag 
van het Park wederom heeft geor-
ganiseerd. Na de recente overna-
me van het landgoed is er inmid-
dels veel gebeurd.  Het hoofdge-
bouw is door de vereniging Hen-
drick de Keyser, de nieuwe eige-
naar van de gebouwen op het 
landgoed, gerestaureerd en Na-
tuurmonumenten heeft de tui-
nen in eigendom en zij verzorgt 
het beheer en het onderhoud van 
de tuinen. 
Eén van de in het oog springen-
de veranderingen is de vijver aan 
de achterzijde van het hoofdge-
bouw. Schoongemaakt en voor-
zien van een nieuwe, vrolijk spui-
tende fontein en nieuwe zitban-
ken is deze weer in oude luister 
hersteld en is nu een fraaie blik-
vanger. Maar ook binnen in het 
hoofdgebouw is het genieten ge-
blazen nu de grote opknapbeurt 
bijna geheel is voltooid. Op de 
begane grond is een permanente 
tentoonstelling ingericht met als 
onderwerp ‘de invloed van men-
sen op hun natuurlijke omgeving’, 
die zondag voor belangstellen-

den gratis was opengesteld. De 
ruimten op de eerste verdieping 
worden verhuurd om te werken 
en om te vergaderen. Een koets-
huis krijgt, zodra gerestaureerd, 
een horeca bestemming en er is 
dan ook de mogelijkheid voor het 
houden van feesten en partijen. 
Op deze Dag van het Park was 
het voorplein omgetoverd in een 
heuse markt met een zestiental 
marktkramen. Deze werden be-
mand door organisaties die zich 
inzetten voor natuurbeheer en 
natuurbeleving. En voor de hon-
gerige bezoeker of diegenen die 
wilden picknicken stonden me-
dewerkers van landgoed Duin en 
Kruidberg met een etenskraam 
paraat. Ook konden bezoekers 
deelnemen aan lezingen die in 
het hoofdgebouw werden ge-
houden, men kon luisteren naar 
klassieke muziek in het zuidelijke 
koetshuis of deelnemen aan een 
wandeling door het park onder 
leiding van een gids. Kinderen 
konden knutselen bij de kraam 
van het Pieter Vermeulen Muse-
um of deelnemen aan een speur-
tocht door de tuinen. De organi-
satie kan terugkijken op een ge-
slaagde dag. (Joop Waijenberg)

Moonlight Shopping 
komt laat op gang
IJmuiden – Vrijdag waaide het 
en erg warm was het niet. Moon-
light Shopping heeft wel eens 
onder betere weersomstandig-
heden plaatsgevonden. Maar het 
bleef droog en later in de mid-
dag liet ook de zon zich nog zien, 
waardoor het wat drukker werd. 

Het Plein ’45 bood een vrolij-
ke aanblik met allerlei kraam-
pjes en attracties. De potrette-
kenaar is wat somber gestemd: 
,,Ik heb nog maar twee klantjes 
gehad.’’ Als er een vrouw met 
een kinderwagen langs loopt, 
vraagt ze: ,,Zal ik uw portret te-
kenen, mevrouw? Of dat van die 
kleine?’’ De vrouw geeft geen 
sjoege en loopt door. Een moe-
der en zoon zoeken een stem-
pel uit. ,,Het lijkt op een tattoo, 
het blijft weken zitten en je kunt 
er mee douchen en zwemmen’’, 
zegt de vrouw achter de kraam. 
De jongen kijkt naar een doods-
hoofd en een draak. ,,Geen en-
ge dingen’’, beslist de moeder. 
Het wordt een ster. De stand die 
T-shirts met het opschrift ‘Ajax 
kampioen’ verkoopt, doet goe-
de zaken. Quinten (12) heeft er 
één gekocht: ,,Ik ben onwijs fan 

van Ajax. Maar ook van Telstar, 
hoor.’’ ‘Ik heb de hele nacht wel 
duizend keer aan jou gedacht’, 
klinkt er uit de luidspreker bij 
het zweefmolentje. ,,Je hebt te 
veel leuke dingen’’, verzucht een 
meisje tegen een vrouw achter 
een kledingkraam aan de Lan-
ge Nieuwstraat. Ze kan niet kie-
zen tussen een groen en een ro-
ze shirt. De dozen met aardbei-
en vinden gretig aftrek en ook 
de ambachtelijk gerookte paling 
wordt goed verkocht. ‘Ik maak 
armbandjes met elke naam die 
ju wilt’, staat er bij een stand te 
lezen. Een schrijffout, of kon de 
schrijver niet kiezen tussen je en 
u? ,,Ik wil een armbandje met de 
naam Ajax, in het rood en wit’’, 
roept een vrouw. Een modezaak 
heeft een kraam voor de deur 
met kleding die met 50 procent 
korting weg mag. Het is er druk. 
,,Ik wordt hier zo hebberig van’’, 
lacht een jonge vrouw. Een man 
achter een kraam met modieuze 
schoenen bij de Velserhof is de 
hekkensluiter. ..Op vrijdag komt 
het wat later op gang, dat is altijd 
zo. Je zult zien, vanavond wordt 
het hartstikke druk’’, zegt hij vol 
vertrouwen. (Carla Zwart)

Club Beeckestijn en Beeckestijnpop
Velsen-Zuid - Zaterdag 11 juni 
is het pittoreske Landgoed Beec-
kestijn van 13.00 tot 21.30 uur 
het podium voor het meest toon-
aangevende gratis muziekfesti-
val in Noord-Holland, Beeckes-
tijnpop. Voor de 33ste keer biedt 
het festival de vele trouwe bezoe-
kers een spannende gevarieerde 
mix van nieuwkomers en geves-
tigde namen uit alle windstreken 
op drie verschillende podia.
Buiten de razendpopulaire Go 
back to the Zoo zullen ook voor 
sommigen misschien minder be-
kend klinkende bands als Me-
lomanics, The Qemists, Capi-
tal Sentimental en Dÿse het po-
dium betreden. Maar ook lokale 
helden als Rarely Alive (foto) en 
Sue the Night zijn van de partij. 
Ook dit jaar dus weer verrassen-
de acts die een bezoekje aan een 

van de drie podia verdienen.
De vrijdagavond voorafgaand 
aan het festival komt Club Beec-
kestijn met een mooie happe-
ning: Club Beeckestijn Celibra-
tes The Last Waltz. Klinkende na-
men als Frank Kraaijeveld, Wou-
ter Planteijdt, Thijs Vermeulen, 
Fabiana Dammers, Boris Kot-
huis en vele, vele andere (loka-
le) artiesten zullen het speciale 
afscheidsconcert van The Band 
uit in 1976 geheel naspelen. Leo 
Blokhuis, bekend van onder an-
dere De Wereld Draait Door is 
deze avond gastheer.
The Last Waltz werd indertijd 
aangekondigd als het laatste op-
treden uit de indrukwekkend lan-
ge tourcarrière van The Band. Tij-
dens het concert werd de groep 
bijgestaan door vele vrienden uit 
de muziekwereld waaronder Paul 

Butterfield, Eric Clapton, Neil 
Diamond, Bob Dylan, Emmylou 
Harris, Ronnie Hawkins, dr. John, 

Joni Mitchell, Van Morisson, Rin-
go Starr, Muddy Waters, Ronnie 
Wood en Neil Young.

Velsen - - In de week van 20 ju-
ni wordt in het gebouw van het 
Kunstencentrum Velsen aan de 
P.J. Troelstraweg 20 in IJmuiden 
een zogeheten Tekenweek ge-
organiseerd. ’s Morgens, ’s mid-
dags en ’s avonds zijn er docen-
ten / kunstenaars aanwezig om 
belangstellenden te begeleiden 
in allerlei onderdelen op het ge-
bied van tekenen en schilderen. 
Zo is er aandacht voor aquarelle-
ren, portret tekenen, werken met 
sjablonen en knipsels en buiten 
tekenen en schilderen. Dus van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat kan iedereen haar of zijn ta-
lent testen en zich door ervaren 
docenten / kunstenaars laten 
coachen. Een Passe Partout voor 
de hele week kost slechts 45,00 
euro en dat is inclusief de ma-
terialen. Deze pas is tijdens kan-
tooruren te verkrijgen bij de ad-
ministratie van het Kunstencen-
trum. Zie ook www.kunstencen-
trumvelsen.nl.

Tekenweek

IJmuiden – Politiemensen stel-
den woensdagmorgen om 05.40 
uur na een melding dat er in-
braakgeluiden waren gehoord 
een onderzoek in. De geluiden 
waren gehoord bij de sloopflats 
aan de Lange Nieuwstraat. Toen 
de agenten de flats binnen gin-
gen zagen zij vrijwel direct een 
man, de 44-jarige IJmuidenaar 
werd aangehouden. Nog steeds 
werden er geluiden gehoord, 
waarop de verdachte aangaf 
met nog een andere man in de 
flat aanwezig te zijn. Deze man, 
een 37-jarige inwoner van Uit-
geest, werd in een bijbehoren-
de schuur aangehouden. Beide 
mannen zijn overgebracht naar 
een politiebureau en ingesloten 
voor verhoor.

Inbraak
in sloopflats

Regio – Bij de politie kwam om-
streeks 01.40 uur de melding 
binnen dat er iets niet in de haak 
zou zijn bij een auto-onderde-
lenbedrijf aan de Surinameweg. 
Ter plekke bleek een grote ruit te 
zijn ingegooid. De agenten heb-
ben een onderzoek ingesteld in 
het pand maar niemand meer 
aangetroffen. Ook is op dit mo-
ment nog niet bekend of er iets 
is weggenomen. De politie is een 
onderzoek gestart en wil graag 
in contact komen met mensen 
die getuige zijn geweest van het 
incident. Zij worden verzocht 
contact op te nemen via 0900-
8844.

Ruit ingegooid
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Groengas tankstation 
spectaculair geopend
Velsen-Noord - Bij het tanksta-
tion BOHA Texaco aan de Con-
cordiastraat in Velsen-Noord 
werd afgelopen donderdag het 
nieuwe vulpunt van OrangeGas 
in gebruik genomen. In een gro-
te partytent naast het tankstati-
on waren ruim tweehonderd ge-
nodigden en belangstellenden 
samengekomen om in eerste in-
stantie te luisteren naar een dis-
cussie over alternatieve brand-
stoffen. Aan deze discussie na-
men onder meer deel: Bert Zijl, 
voorzitter van de FED IJmond, 
milieuwethouder Wim Wester-
man van de gemeente Velsen en 
mevrouw Mei Li Vos, voorheen 
lid van deTweede Kamer en nu 
directeur PR & Publieke Zaken 
van OrangeGas.
Algemeen werd door het panel 
het grote belang benadrukt van 
alternatieve en schone brand-
stoffen om de uitstoot van CO2 
en fijnstof terug te dringen. Voor-
al in onze IJmond-regio ligt de 
hoeveelheid fijnstof in de lucht 
erg hoog, aldus Westerman en is 
het dus van groot belang dat we 
er alles aan doen om dit aandeel 

terug te dringen. Groengas kan 
hierbij een belangrijke schakel 
vormen want bij gebruik hiervan 
komt er minder CO2 vrij en wordt 
de uitstoot van fijnstof met maar 
liefst 95% verminderd. Boven-
dien is groengas ook nog goed 
voor de portemonnee want deze 
brandstof is ongeveer 1,5 maal 
goedkoper dan diesel en wel 2,5 
maal goedkoper dan benzine en 
de wegenbelasting
ligt (nog) op benzineniveau. 
Na deze discussieronde volgde 
dan de officiële in gebruik name 
van het nieuwe vulpunt waar-
voor Allard Kallf, bekend als cou-
reur en tevens als TV presentator 
van onder meer RTL Autowereld, 
was ingeschakeld. In een knal-
oranje Volkswagen Scirocco R, 
rijdend op bio-aardgas en goed 
voor 265 PK, kwam hij met bul-
derend geweld aangescheurd 
om precies voor Westerman vol 
in de remmen te gaan waarna 
beiden de tank, weliswaar sym-
bolisch, vulden met groengas. 
Meer informatie is te onder an-
dere te vinden op: www.groen-
gas.nl. (Joop Waijenberg)

Stormvogels in 
Schiedam ten onder
IJmuiden - Met een extra sup-
portersbus trokken de Storm-
pieten en hun aanhangers met 
een zwaar gehandicapt elf-
tal naar de wedstrijd tegen Ex-
celsior in  Schiedam. Het moge 
gezegd dat trainer Van der Fits 
op dat punt een veel geplaagd 
man is geweest. Toch leek het 
erop dat ook nu met de vervan-
gers het spel van vorige week 
zou worden geëvenaard. 
Ditmaal namen de Vogels het 
eerste kwartier het initiatief in 
handen met als verrassing Jes-
per Gutteling in de voorste lijn 
vanwege blessure van Kevin 
Sterling. Aan beide kanten ont-
stonden gevaarlijke situaties. 
Zo zag Jan Ziere een ogen-
schijnlijk ongevaarlijke bal te-
gen de staander belanden en 
werd een gevaarlijke kopbal 
van Tom Stellingwerf op mees-
terlijke wijze door doelman Jef-
frey Wijnen onschadelijk ge-
maakt. Jur-jen Dikker, door om-
standigheden weer rechtsach-
ter geplaatst, stond zijn man-
netje. In de 26ste minuut scoor-
de Mick Dobbelaar uit een te-
rugspringende vrije trap van 
Rick Kluijskens de 0-1. Dat was 
een verdiende voorsprong die 
de Stormvogels aanhang ze-
ker nog meer hoop gaf, on-
danks het feit dat Danny Blok 
tegen een gele kaart aanliep. 
Excelsior daarentegen deed er 
een schepje boven op en cre-

eerde gevaarlijke situaties voor 
het doel van Jan Ziere, die en-
kele malen uitstekend redding 
bracht. 
Bij Excelsior werd Arjan Ruts 
met een blessure vervangen 
door Brendo Festen. In de twee-
de helft gingen de gastheren fel 
van start en zij wisten binnen 
een kwartier door Marco Clarijs 
de gelijkmaker te scoren. Kort 
daarna bestrafte scheidsrechter 
Tony Klein Zieverink, uit Astenm 
een onschuldige overtreding 
van Danny Blok met een twee-
de gele kaart én een strafschop. 
Deze werd weer ingeschoten 
door wederom Marco Clarijs die 
hiermee de wedstrijd bepaalde. 
Stormvogels kwam met 10 man 
te staan. Jurjen Dikker werd 
een linie naar voren geschoven 
en Irsjaad Amoetdalrasit kwam 
voor de niet fitte Tim Groene-
woud in de plaats. Stormvogels 
probeerde de gelijkmaker te 
forceren. Gidon Reinders werd 
ingezet voor Tom Stellingwerf. 
De stand bleef 2-1 en Excelsior 
mag een ronde verder en voor 
de Vogels zit het seizoen er op. 
Na afloop werd er gezamenlijk 
feest gevierd en ook de verlie-
zers kunnen een leuk seizoen in 
herinnering houden.  
Opstelling: Ziere, Dikker, Bink-
horst, Plug, Blok, Dekker, Kluys-
kens, Groenewoud (Amoetdal-
rasit), Stellingwerf (Gido Rein-
ders), Dubbelaar en Gutteling.

Onwel geworden 
man valt van trap
IJmuiden - Een oudere man is 
dinsdagavond onwel geworden 
en van de trap gevallen in zijn 
huis aan de Griftstraat in IJmui-
den. De man is gereanimeerd en 

naar een ziekenhuis gebracht. 
Een traumateam is ter plaatse 
gekomen om het ambulance-
personeel te ondersteunen. (fo-
to: Michel van Bergen)

IJmuiden - Zaterdag 4 juni om 
09.30 uur wordt het nieuwe voet-
balstadion van SVIJ middels een 
officiële handeling geopend 
door een rasechte SVIJ-er. Bin-
nen SVIJ is men de laatste drie 
jaar bezig geweest om een voet-
balveld te organiseren voor de 
jongste jeugd. Al drie voetbalsei-
zoenen  is men intern druk doen-
de met het begeleiden van 4/5 
jarigen die het leuk vinden om 
tegen een balletje aan te schop-
pen. Aangezien er op de speel-
zaterdagen niet altijd ruimte was 
om Champions League wedstrij-
den te spelen, werd besloten om 
een heuse Arena te gaan bou-
wen. Middels allerhande spon-
sorringen is het gelukt om iets 
heel moois te maken.  Deze dag 
zal in het teken komen te staan 
van een 4 tegen 4 toernooi en 
een spelletjesmiddag voor de F3, 
F4, F5 en de Guppen. Ricky Ri-
varo heeft zijn toezegging ge-
daan om deze dag te voorzien 
van de benodigde muzikale om-
lijstingen. Ricky Rivaro (een oud 
SVIJ-er) is een mondiale top dj 
en wordt enorm gewaardeerd in 
Nederland en omstreken. Ook 
zal deze dag in het teken staan 
van de Stichting Kika, aange-
zien SVIJ het heel erg belang-
rijk vindt dat sport en gezond-
heid met elkaar hand in hand 
moet gaan. Een luchtkussen, 
een ballonnenwedstrijd met een 
geweldige hoofdprijs, schmink 
voor het goede doel en fantasti-
sche jeugdwedstrijden compleet 
becommentarieerd vanuit een 
trailer in een gloednieuwe ac-
commodatie moeten het geheel 
compleet maken. SVIJ bedankt 
alle sponsors die (anoniem of 
niet) ervoor gezorgd hebben dat 
deze dag een onvergetelijke gaat 
worden in de SVIJ-historie.

SVIJ opent 
voetbalstadion

Regio - De politie is op zoek 
naar een jonge vrouw die in 
de nacht van vrijdag op zater-
dag rond 03.30 uur een 22-jari-
ge man uit IJmuiden heeft mis-
handeld met pepperspray. Dat 
gebeurde op de Grote Markt in 
Haarlem. De onbekend geble-
ven dame liep met twee ande-
ren naar de Grote Markt en zij 
maakte bijzonder veel lawaai. 
Een groepje dat vlak naast haar 
liep maakte een opmerking over 
het verbale geweld, waarna de 
dame een busje met pepper-
spray pakte en de IJmuidenaar 
hiermee bespoot. Ook andere 
omstanders hadden last van de 
pepperspray. De vrouw is hierna 
doorgelopen, maar de politie wil 
haar alsnog graag aanhouden. 
Het gaat om een vrouw van on-
geveer 20 jaar, met lang donker-
bruin haar. Eén van de mannen 
waarmee ze liep had een donker 
ringbaardje. Mensen die weten 
wie deze dame is of met andere 
relevante informatie worden ver-
zocht dit te melden: 0900-8844.

Mishandeling

Voetganger aangereden
IJmuiden - Een 73-jari-
ge vrouw uit IJmuiden is vo-
rige week dinsdag, even na 
17.00 uur, in botsing gekomen 
met een 22-jarige automobi-
list uit Velserbroek. Dit gebeur-
de op de kruising van de Li-
neausstraat met de Havenka-
de. De Velserbroeker reed over 
de Havenkade, komende vanuit 
de richting van de Dokweg. De 

IJmuidense stak al lopend de 
kruising over in de richting van 
de Julianabrug, Door een plot-
seling passerende auto werd 
de automobilist het zicht ont-
nomen, waardoor hij de over-
stekende dame uit IJmuiden 
niet meer kon ontwijken. De 
gewonde voetgangster is door 
een ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd.

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“ Volledige 
toewijding. 
Daar draait 
het om bij 
een uitvaart.”

Els Kuenen, Uitvaartleider

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK
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Bloembakken in 
de Kennemerlaan
IJmuiden - Vorig jaar al kwamen 
de ondernemers van de winke-
liersvereniging Kennemerlaan bij 
elkaar om te brainstormen over 
een manier om de laan wat meer 
uitstraling te geven. Onlangs is 
de eerste stap gezet van de plan-
nen die daaruit voortkwamen: er 
zijn bloembakken opgehangen. 
Bijna elke lantaarnpaal heeft een 
bloembak. Ze ogen nu nog wat 
nietig, maar ze hangen er nog 
maar net. Straks gaan de plan-

ten groeien en bloeien en dan 
wordt het helemaal leuk. De win-
keliers hebben goede hoop dat 
ze binnenkort toestemming van 
de gemeente krijgen om de an-
dere plannen te realiseren: het 
ophangen van banieren (vlag-
gen) en verlichting in de bomen. 
Dit alles gaat voor nog meer uit-
straling van de Kennemerlaan 
zorgen en dit zorgt er weer voor, 
dat het winkelen er nog leuker 
wordt.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Vrijdag was er 
een begeleide klootschietdag 
van vijftien personen in Spaarn-
woude voor de familie van Tu-
renhout. Het weer was prachtig 
en de stemming zat er goed in. 
Men had veel last van het hoge 
onkruid in verband met het zoe-
ken naar de kloten. Onderweg 
nog een drankje in de brasse-
rie op de camping. Op de terug-
weg verstapte Wil zich.Een pleis-
ter op de wenkbrauw stelpte het 
bloeden, maar er werd vervoer 
geregeld om de wond te hech-
ten. Dit was een domper op de 
stemming, maar er werd een op-
lossing gevonden om het par-
cours af te maken. We hopen dat 
Wil hier goed uit komt. Zater-
dag werden Harm, Jan St. Ton in 
team 3 winnaar van de ochtend. 
Daarna was er de prijsuitreiking 
kampioen van 2011. Al jaren wint 

Nico de competitie, maar nu was 
eindelijk Harm aan de beurt op 
72 punten, tweede werd Elly  op 
70 punten derde werd Nico op 
69 punten. Het normale spel tij-
dens het PK gooien werd ge-
wonnen door Jan Sch. en El-
ly. beide op 11 punten. PK-he-
ren werd gewonnen door Nico, 
op 90-208. tweede werd Jan St. 
op 106-154. 
Derde werd Dirk op 111-166. 
PK-Dames werd gewonnen door 
Bianca op 121-188. Tweede werd 
Bertie op
134-152. Derde werd Ina op 139-
103. s ’Avonds was er een over-
heerlijke BBQ. Harm wilde vroeg 
de party tent opzetten maar 
goed ook want het begon te re-
genen. Voor info bel Harm Jong-
man via 0255-514780 of Dirk 
Sieraad 0255-515602, zie ook 
www.svfullspeed.nl.

Jeugdige Rick Hartman 
in eerste tiental DCIJ
IJmuiden - Bij Damclub IJmui-
den is de laatste jaren het be-
leid erop gericht om jonge spe-
lers klaar te stomen voor het eer-
ste tiental. Een goed jeugdbeleid 
vormt daarbij de basis.
Jonge spelers als Feroz Amirk-
han, Casper Remeijer en Co-
nall Sleutel zijn de laatste ja-
ren ingestroomd. En met suc-
ces. Voor het komende seizoen 
maakt Rick Hartman (foto) zijn 
opwachting in het eerste. Gezien 
de ervaringen met eerdere in-
passingen van jonge spelers zal 
het een zwaar seizoen voor Hart-
man worden. Maar er zijn meer 
jeugdspelers die op de drempel 
staan om in de komende jaren 
een plaats in het eerste tiental 
op te eisen.

Berrie Bottelier, Stella van Buu-
ren, Max Doornbosch, Jurrien 
Fischer, Vince van der Wiele en 
zijn jongere zus Dana staan te 
trappelen om een stap hoger-
op te maken. Zij vormen in het 
komende seizoen de kern van 
het tweede tiental. Dat onder-
streept maar weer eens dat DCIJ 
met het jeugdbeleid op de goede 
weg is. Verder laat de samenstel-
ling van het eerste team weer de 
vertrouwde namen zien als: Cees 
Pippel, Willem Winter, Martin 
van Dijk, Feroz Amirkhan, Cees 
van der Vlis, Conall Sleutel, Har-
rie van der Vossen, Jesse Bos en 
Martin van Dijk. Een ploeg waar 
de IJmuidenaren in de nationa-
le hoofdklasse mee voor de dag 
kunnen komen.

De tuin van Pinokkio
Velsen-Noord - Peuterspeel-
zaal Pinokkio in Velsen-Noord  
staat helemaal in het teken van 
het voorjaar. Voor de peuters 
van Pinokkio is het allemaal erg 
spannend.  Juf leest het  boek 
‘bloemen voor Jules’  voor. Wat 
is er nu leuker dan je eigen tuin-
tje maken? Samen met juf gaan 
de peuters op ontdekkingstocht: 
‘Wat hebben we allemaal no-
dig voor onze tuin?’ Met zaad-
jes, gieters en aarde maken de 
peutertjes met juf een eigen tuin. 
Elke keer als ze op zaal komen, 
mogen de kinderen hun plantjes 

water geven. De peuters wach-
ten vol spanning op de eerste 
blaadjes…. Ontwikkelen en le-
ren doe je op de peuterspeelzaal 
spelenderwijs. Samen boekjes 
lezen, knutselen met diverse ma-
terialen, heerlijk binnen of bui-
tenspelen of een bezoekje bren-
gen aan de kinderboerderij van 
buurthuis de Mel: in het voorjaar 
worden hier ook allemaal kleine 
diertjes geboren. De ouders wor-
den betrokken bij de ontwikke-
ling van hun kind en voor hen 
staat er ook elke maand een kof-
fieochtend op het programma.

IJmuiden - Vorige week don-
derd, even na middernacht,  
kwam er een melding binnen 
dat twee personen bezig zouden 
zijn om een aanhanger te ste-
len aan de Bik- en Arnoldkade. 
Politiemensen troffen op de lo-
catie een 18-jarige Heemskerk-
se en een 29-jarige man uit Wijk 
aan Zee aan bij een aanhanger. 
Het tweetal gaf aan dat de aan-
hanger van hen was, maar dat ze 
geen sleutel hadden. Omdat er 
twijfel bestond over de uitleg van 
de twee zijn ze aangehouden en 
overgebracht naar een politiebu-
reau voor verhoor.

Verdachten 
poging diefstal 
aangehouden

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben vorige week dinsdag, even 
voor 22.30 uur, een 41-jarige 
koperdief zonder vaste woon- 
of verblijfplaats aangehouden. 
Na een melding dat er iemand 
was gezien in een sloopflat aan 
de Planetenweg, gingen agen-
ten poolshoogte nemen. Toen zij 
de flat binnen wilde gaan, ren-
de de verdachte naar buiten. Na 
een korte achtervolging werd 
hij aangehouden. De verdachte 
bleek in het bezit van breekge-
reedschappen en in de flat werd 
een tas met onder meer koperen 
leidingen aangetroffen. De man 
is overgebracht naar een poli-
tiebureau waar hij is ingesloten 
voor verhoor.

Koperdief 
aangehouden

IJmuiden - Een 44-jarige man 
uit Vijfhuizen is zondagmiddag 
even voor 16.00 uur gewond ge-
raakt na een aanrijding met een 
auto op de Heerenduinweg ter 
hoogte van het tennispark. De 
fietser reed over het fietspad van 
de Heerenduinweg, komende uit 
de richting IJmuiderslag. De au-
to, bestuurd door een 52-jarige 
vrouw uit IJmuiden, reed in de-
zelfde richting op de rijbaan en 
wilde afslaan bij het tennispark. 
Hierbij werd de fietser over het 
hoofd gezien, waardoor een aan-
rijding ontstond. De man uit Vijf-
huizen liep schaafwonden en 
een pijnlijke schouder op. De be-
stuurster uit IJmuiden is vervol-
gens met de man naar een zie-
kenhuis gereden om hem te la-
ten behandelen.

Fietser gewond

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 

Dwars-
ligger

De 
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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2 juni 2012: 100-jarig bestaan

Stormvogels warmt
zich op voor eeuwfeest

IJmuiden - Jarenlang werden 
de jubilea van IJVV Stormvo-
gels gevierd op 1 juni. Nog niet 
zo heel lang geleden kwam men 
er door een film over het 10-jarig 
bestaan achter dat 2 juni 1912 
de oorspronkelijke dag van de 
oprichting van deze echte IJmui-
dense voetbalvereniging is. Dus 
zal op 2 juni 2012 het grote jubi-
leumfeest ter ere van het 100-ja-
rig bestaan van Stormvogels be-
ginnen. Het feest zal zich over 
het hele seizoen uitstrekken en 
bestaan uit veel activiteiten met 
een gouden randje.

De jubileumcommissie voor het 
eeuwfeest is anderhalf jaar ge-
leden al begonnen met brain-
stormen over de invulling van 
het grote jubileum. Stormvogels-
voorzitter Nico Stoker en jubile-
umcommissievoorzitter Steffan 
Kunst kunnen een deel van het 
programma nu al onthullen. 
,,Het wordt een jaar voor al-
le doelgroepen,’’ zegt Nico Sto-
ker. ,,Alle jaaractiviteiten, zoals 
het veteranentoernooi, het 7 te-
gen 7 toernooi en het jeugd-
toernooi houden we in de plan-
ning, maar krijgen wel een bij-
zonder gouden randje.’’ Daar-
naast worden veel bijzonde-
re evenementen gehouden, zo-
als een grote receptie op 1 ju-
ni 2012, waarbij een boek over 
100 jaar Stormvogels en een dvd 
zullen worden gepresenteerd. 
Op 2 juni volgt een grootse re-
unie. Vanaf 1 juni 2012 is in het 
clubhuis een Stormvogels Muse-
um, waar allerlei items over een 
eeuw Stormvogels zijn te bewon-
deren. Na de zomerstop gaat het 
jubileumjaar verder met een bij-
zondere wedstrijd. Steffan Kunst 
hoopt het team van de Ex-Inter-
nationals naar IJmuiden te krij-
gen voor een wedstrijd tegen 
Stormvogels 1. In Ex-Internatio-
nals spelen beroemde Neder-
landse voetballers als Giovan-
ni van Bronckhorst en Dennis 
Bergkamp. Ook zijn er al bespre-

king gaande over een voetbal-
drieluik met selectie en vetera-
nen van Telstar en VSV. De laat-
ste heeft op 16 februari 2012 het 
100-jarig jubileum. 
In september 2012 komt er dan 
ook nog een grote feestavond 
voor leden, oud-leden en spon-
sors. ,,Naar de invulling van een 
knallend eindfeest wordt nog 
gezocht,’’ zegt Steffan Kunst. ,,En 
ook een aantal jeugdactivitei-
ten moet nog nader worden in-
gevuld.’’

De jubileumactiviteiten worden 
nu al gedragen door vrijwilligers 
en sponsors. De jubileumcom-
missie bestaat uit enthousias-
te oud-spelers. Er is nauwe sa-
menwerking met bestuur, spon-
sors en de Vrienden van Storm-
vogels, met ome Piet Heilig aan 
het hoofd. Het jubileumboek 
wordt geschreven door Stormvo-
gels deskundigen Leen van der 
Lugt, Jaap de Vries, Map Arpad, 
Jack Zwart en Dieter van Laar. 
,,Veel sponsors dragen in natu-
ra bij aan activiteiten, zoals met 
een tent, of met het uitlenen van 
een dochter voor het maken van 
filmbeelden voor de dvd bij het 
boek,’’ lacht Nico Stoker. ,,Maar 
het wordt natuurlijk een duur 
jaar met al die activiteiten, dus 
komt er een grote sponsorloterij 
met als hoofdprijs een auto. De 
trekking is tijdens het grote feest 
in september.’’
Terwijl al deze plannen over ta-
fel gaan, wordt het ene voetbal-
seizoen afgesloten en zijn de 
voorbereidingen voor het vol-
gend seizoen onderweg. ,,Ook 
dat gaat natuurlijk allemaal 
door,’’ aldus Nico. ,,We hebben 
een kleine 500 leden en hebben 
volgend seizoen 25 of 26 teams, 
waaronder twee zeer enthousi-
aste damesteams. Wij zouden 
ook graag een of meer meisjes-
teams willen hebben. Met ons 
mooie complex met twee kunst-
grasvelden hebben we daar alle 
ruimte voor.’’

Tweeënhalf jaar geleden was de 
ontvlechting van Stormvogels-
Telstar, waardoor Stormvogels 
op zichzelf werd terug gewor-
pen. De droom van een sterk ge-
zamenlijk IJmondteam viel daar-
mee voor veel mensen, waaron-
der Nico Stoker, in duigen. Maar 
inmiddels staat er weer een ge-
degen en enthousiast Storm-
vogels stevig in zijn schoenen. 
De club heeft een grote schare 
trouwe leden en aanhangers en 
vormt het kloppende voetbalhart 
van IJmuiden. In de aanloop naar 
het eeuwfeest zullen we het ko-
mende jaar nog veel meer over 
deze voetbalvereniging horen. 
Stormvogels warmt zich op voor 
haar eeuwfeest en dat zal een 
denderend voetbalfeest worden 
met een groot enthousiast pu-
bliek en een nog groter aantal 
spelers op de velden. 
Wie bijdragen heeft voor het 
boek of het museum kan zich 
melden bij Stormvogels. Ook 
wordt een ieder verzocht oud-le-
den te wijzen op de reünie op 2 
juni 2012. (Karin Dekkers)

Klipper is nieuwe 
schoolkorfbalkampioen
Velsen – Zaterdag 28 mei vond 
het jaarlijkse schoolkorfbaltoer-
nooi bij D.K..V. plaats. Basis-
school de Klipper-Zeewijk deed 
mee met vijf teams. 
In de klasse 3/4 deed het team 
van groep 4 het buitengewoon 
goed. In die poule werden al-
le vijf de wedstrijden gewon-
nen. De halve finale was een he-
le spannende strijd, met twee 

teams die aan elkaar gewaagd 
waren. Uiteindelijk werd er met 
1-0 gewonnen. 
Dan de finale. Dat is toch altijd 
weer spannend. Klipper Zee-
wijk begon goed en kwam met 
1-0 voor. Toch werd het al snel 
1-1. Daarna waren de jongens 
en meiden niet meer te stuiten 
en werd er uiteindelijk met 4-1 
gewonnen.

Mooie jeugdzeskamp 
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Als afsluiting van 
het seizoen was er zaterdag 28 
mei voor de jongste jeugd weer 
de jaarlijkse zeskamp bij IJVV 
Stormvogels. De zeskamp werd 
al weer voor de vierde keer op rij 
gehouden en met groot succes.
 
Ondanks de harde wind wa-
ren er toch weer ruim 60 kinde-
ren aanwezig die met veel ple-
zier de strijd aangingen op on-
der meer de stormbaan, bij het 
duovoetbal en natuurlijk een wa-
terspel. Afgesloten werd er met 
de traditionele touwtrekwedstrij-
den waar het er superfanatiek 
aan toe ging. Na de prijsuitrei-

king ging iedereen moe maar te-
vreden naar huis.
De C1 van Stormvogels sluit tij-
dens het Hemelvaartweekein-
de het seizoen af met een inter-
nationaal toernooi in Marseil-
le waar zij alweer voor de 30ste 
keer aan meedoen en de D2 gaat 
nog naar een toernooi in Duits-
land waar zij de eer van Storm-
vogels gaan verdedigen
Voor volgend jaar is er nog 
plaats voor jeugd in alle leeftij-
den. Wie graag wil voetballen 
kan aan het begin van het sei-
zoen vrijblijvend mee trainen. Zie 
ook www.stormvogels.nl of bel 
06-13582324 (Jelle Anker).

Velserbroek - Na eerdere suc-
cesvolle edities staat ook in 2011 
de Kennemer Fiets Toertocht 
fietstocht weer op de agenda.  
Zondag 19 juni is het zover Ook 
nu voert de tocht langs de mooi-
ste plekjes van Zuid-Kennemer-
land. Landgoederen, duinen en 
buitenplaatsen zorgen voor een  
afwisselende route. Daarbij zijn 
de afstanden zo gekozen dat ie-
dere recreatieve fietser kan mee 
doen. Villa Westend is niet alleen 
de initiatiefnemer van de tocht, 
maar draagt ook zorg voor de 
organisatie en de verzorging. Er 
kan gekozen worden uit twee af-
standen: 25 en 50 kilometer. Een 
combinatie is ook mogelijk. De 
korte route gaat via de duinrand 
naar Spaarnwoude, de lange 
voert de deelnemer onder meer 
naar Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Vertrek bij Villa Wes-
tend, tussen 9.00 en 12.00 uur.  
Zie ook www.villa-westend.nl 

Kennemer 
Fiets Toertocht

Santpoort-Noord - Een 50-jarige 
man uit Santpoort-Noord is zater-
dag om 02.30 uur op zijn snorfiets 
tegen een stoeprand op de Vliet-
weg gereden en daarbij ten val 
gekomen. De man was volgens 
omstanders enkele minuten bui-
ten bewustzijn. De man had over-
duidelijk teveel gedronken. Hij is 
naar het ziekenhuis vervoerd.

Snorfietser valt
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Donar Gym spinning 
marathon voor KiKa
IJmuiden – Bij sportschool Do-
nar Gym werd zondag een spin-
ning marathon gehouden. Onge-
veer 25 deelnemers fietsten drie 
uur lang. De opbrengst is voor 
de KiKa Run, die in november 
voor het eerst onderdeel zal zijn 
van de marathon van New York. 
Ria Verhulst (53) uit IJmuiden is 
hiervoor aan het trainen.
Ria was net 50, toen er na een 
bevolkingsonderzoek in 2007 
borstkanker geconstateerd werd. 
Ze onderging chemokuren, be-
stralingen en een borstbespa-
rende operatie. Nu ondergaat ze 
nog voor vijf jaar een hormoont-
herapie en ze heeft zich beschik-
baar gesteld voor onderzoek. Ria 
is heel sportief. Ze doet twee tot 
drie keer in de week aan hardlo-
pen en ze bezoekt wekelijks drie 
keer de sportschool voor condi-
tietraining. De laatste drie maan-
den voor de marathon voert ze 
het hardlopen op tot vier of vijf 
keer per week. Het sporten kost 
vaak veel inspanning, maar het 
bracht Ria ook veel: ,,Je krijgt 
uithoudings- en doorzettings-
vermogen en je leert je grenzen 
te verleggen. Daar heb ik tijdens 
mijn ziekte veel baat bij gehad. 
Bewegen is belangrijk, de artsen 
zeggen het ook.’’ Een jaar voor 
de operatie liep ze de marathon 
in Amsterdam, een jaar daarna 
die in Berlijn. Daar hoorde ze, dat 
de marathon in New York echt 

het summum is. Ze besloot mee 
te doen en toen ze hoorde van 
de KiKa Run, was haar beslis-
sing gauw genomen. ,,Kinderen 
horen niet ziek te zijn, die moe-
ten lekker kunnen spelen’’, aldus 
Ria. ,,KiKa stelt geld beschikbaar 
voor onderzoek en ik weet uit ei-
gen ervaring hoe belangrijk dat 
is.’’ Toen Martine van Donar Gym 
van haar plannen hoorde, orga-
niseerde ze spontaan de spin-
ning marathon. Ria moet mini-
maal 5000 euro inleggen voor de 
Kika run, ze is al op de helft. De 
marathon van zondag bracht 500 
euro op. Ria werkt bij de Vomar, 
daar gaat het personeel elk jaar 
dauwtrappen op Hemelvaart-
dag. Haar werkgever besloot, dat 
Ria de opbrengst daarvan ook 
mee mag nemen naar New York. 
(Carla Zwart)

Kievit neemt Tafeltje 
Dekje IJmuiden over
Regio - Tafeltje Dekje IJmuiden 
beëindigde per 1 juni 2011  de 
maaltijdservice. De bezorging 
zal met ingang van deze datum 
verzorgd worden door Kievit uit 
Haarlem. Dit bedrijf bestaat al 
sinds 1970 en is gespecialiseerd 
in het verzorgen en bezorgen 
van warme maaltijden en Apeti-
tomaaltijden.
De bezorging van de war-
me maaltijden door Kievit vindt 
plaats van maandag tot en met 
zaterdag van 11.00 tot 13.30 uur 
en van maandag tot en met vrij-
dag van 16.00 tot 18.00 uur. Kie-
vit bezorgt niet in Velsen-Noord. 
De maaltijdservice van Tafeltje 
Dekje was uitsluitend tussen de 
middag. Nu kan men via Kievit 
de maaltijden ook wijzigen naar 
een tijdstip tussen 16.00 en 18.00 
uur. De te bestellen diepvries-
maaltijden staan in de brochure 
van Apetito. Men kan een vaste 
dinerdoos bestellen of zelf een 
doos samenstellen. Elke maaltijd 
is voorzien van een nummer. Op 
de bestelbon hoeft men alleen 
de gekozen nummers te noteren.
De doos met vriesverse maal-
tijden wordt wekelijks bezorgd 
op dinsdag tussen 9.00 en 11.00 
uur. Mocht dit niet schikken, dan 

kan altijd een ander tijdstip wor-
den afgesproken.
Bestellen kan telefonisch van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 8.30 en 14.30 uur. Maar ook 
kan men de ingevulde bestelbon 
aan de chauffeur meegeven. De 
bestelling dient op donderdag 
voor 10.00 uur binnen te zijn.
Het is ook mogelijk om soep en 
een toetje te bestellen. De soep 
wordt iedere dag vers door de 
kok van Kievit bereid. Kievit is te-
lefonisch te bereiken van maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 
tot 14.30 uur via telefoonnummer 
023-5517734, 
Warme maaltijden kosten 5,95 
euro, vriesverse maaltijden 5,70.  
Soep 0,80 euro en een toetje 
0,95 euro. Aan het eind van elke 
maand worden de afgeleverde 
maaltijden afgerekend. Dit vindt 
plaats via een automatische af-
schrijving. De ingevulde mach-
tigingskaart kan worden toe-
gezonden of meegegeven aan 
de  chauffeur. De maaltijd voor 
tweede Pinksterdag wordt op 
vrijdag 10 juni koud bezorgd. Bij 
Kievit begrijpt men dat de over-
name een grote verandering is 
voor de klanten. Men staat ech-
ter graag voor alle vragen klaar.

Nieuw in 
IJmuiden: 
Covenu 
Uitzendbureau
IJmuiden - Nadat gebleken 
was, dat er behoefte was 
aan een solide en betrouw-
baar uitzendbureau met een 
goede prijs/kwaliteit verhou-
ding, vestigde Covenu Uit-
zendbureau zich in januari in 
de Felison Terminal aan het 
Sluisplein. 

Via de aandeelhouders KVSA 
en Inventheon kan het uitzend-
bureau hierdoor een beroep 
doen op een groot en sterk net-
werk. Vestigingsmanager Sel-
ma Coban richt zich samen met 
haar collega op detachering, 
werving en selectie, uitzenden 
en payrolling. Bij dit laatste zor-
gen de bedrijven zelf voor de 
werving en selectie van het per-
soneel, maar verzorgt Cove-
nu Uitzendbureau alle admi-
nistratie die daar bij komt kij-
ken. Het uitzendbureau is sterk 
in technisch, industrieel, logis-
tiek en horecapersoneel. Cove-
nu Uitzendbureau is lid van de 
NBBU brancheorganisatie en 
voldoet aan alle eisen. Het bu-
reau is ISO 9001 Nen gecerti-
ficeerd en heeft ook de 4400-1 
certificering. 
De VCU certificering staat voor 
veiligheid, gezondheid en mi-
lieu. Covenu Uitzendbureau 
ontving onlangs het concept 
certificaat en is voorgedragen 
voor het echte certificaat, dit 
wordt waarschijnlijk binnenkort 
in ontvangst genomen. De ves-
tigingsmanager is er met recht 
trots op, dat het uitzendbureau 
in vrij korte tijd de nodige certi-
ficering wist te behalen. 
Covenu is een Latijns begrip, 
het betekent: samenkomst. Het 
idee is dat de uitzendkracht, de 
klant en het uitzendbureau el-
kaar vinden in goede harmonie, 
vandaar de drie om elkaar ge-
slagen armen in het logo. En dat 
is precies waar Selma en haar 
collega voor staan: een goede 
samenwerking tussen het uit-
zendbureau, de bedrijven en 
de uitzendkrachten! Meer we-
ten? Bel 0255-545490 of kijk op 
www.covenu.nl.

Personeel gedupeerd
door failliet Hans Textiel
IJmuiden - Ze was 22 jaar fi-
liaalhoudster van Hans Textiel 
aan de Velserhof. Vorige week 
woensdag moest Jeannette Kop-
pen (62) in de krant lezen, dat 
haar werkgever de dag daarvoor 
failliet was verklaard. Donder-
dag belde een collega van een 
zaak aan het Marktplein: ,,Ze 
zijn de winkel aan het leegha-
len.’’ Op vrijdag zou ze haar sa-
laris en het vakantiegeld ontvan-
gen: ze heeft er nog geen cent 
van gezien. Helemaal als don-
derslag bij heldere hemel kwam 
het niet voor Jeannette en voor 
haar collega’s Reinolda en As-
trid, die ook al heel wat jaren in 
de zaak werkten. Sinds decem-
ber vorig jaar wisten ze, dat hun 
baas Hans de zaak wilde verko-
pen. Volgens eigen zeggen on-
der meer, omdat hij zichzelf er te 
oud voor vond. Er waren onder-
handelingen met een Duits con-
fectiebedrijf over een overname. 
In februari werd duidelijk, dat dit 
niet door ging. Er volgden ande-
re onderhandelingen, onder an-
dere Zeeman en Terstal namen 
filialen van Hans Textiel over. De 
dames bleven hopen, dat hun fi-
liaal zou blijven bestaan. Op een 
gegeven moment tegen beter 
weten in. Er was geen commu-
nicatie, alles wat ze wisten ver-
namen ze via de media en uit 
de derde hand. Onzekerheid 
knaagt aan je, stress vreet aan 
je en dat heeft zijn lichamelijke 
weerslag. Jeannette en Reinol-
da zaten ziek thuis en toen As-
trid op vakantie ging, moest er 

noodgedwongen een briefje op 
de deur: ‘Wegens omstandighe-
den gesloten’. Het ergste vinden 
ze, dat ze officieel nog steeds 
van niets weten, zelfs geen be-
dankje kregen ze van hun voor-
malige werkgever. Begin de-
ze week kwam er eindelijk een 
brief van de curator, die de zaak 
gaat afhandelen. ,,Het UWV gaat 
er voor zorgen, dat we ons geld 
krijgen. Maar dat kan weken du-
ren. Toevallig heb ik een klein 
spaarpotje, maar de jonge mei-
den die afhankelijk zijn van hun 
salaris, die zijn dubbel de dupe’’, 
vertelt Jeannette. ,,Bovendien 
zijn we alle drie op een leeftijd, 
waarop je niet makkelijk een an-
dere baan vindt. Ik ben nu op-
eens met de VUT, het dringt nog 
niet echt tot me door. Voor het 
Stadscentrum vind ik het ook 
jammer, dat er nu weer een win-
kel leeg staat.’’ Positieve kanten 
zien ze desondanks ook. Ze on-
dervonden veel steun van col-
lega’s aan de Velserhof en het 
Marktplein en ook de klanten 
toonden regelmatig hun belang-
stelling en medeleven. ,,Ik wordt 
er nog regelmatig op straat op 
aangesproken door klanten’’, 
vertelt Reinolda. ,,Dan vragen ze: 
hebben jullie het echt niet zien 
aankomen? Nee, dat hebben we 
niet. Niet op deze manier.’’ As-
trid zegt: ,,Laatst vroeg iemand 
aan me: er is zeker wel een af-
vloeiingsregeling?’’ Ze laat een 
schamper lachje horen. Ze gaan 
een onzekere tijd tegemoet, zo-
veel is zeker. (Carla Zwart)

Verdachten overval in 
voorlopige hechtenis
IJmuiden - De twee verdachten 
van de overval op het geldtrans-
port, op 11 mei aan het Kenne-
merplein in IJmuiden, blijven 90 
dagen in voorlopige hechtenis. 
De twee, een IJmuidenaar in de 
leeftijd van 46 jaar en een 47-ja-
rige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats, werden die-
zelfde avond nog door recher-
cheurs van het Overvallenteam 
aangehouden en ingesloten. Het 

Overvallenteam heeft inmiddels 
ook een derde verdachte aan-
gehouden; een 42-jarige vrouw 
uit IJmuiden. Zij wordt verdacht 
van betrokkenheid bij de gewa-
pende overval. De Raadkamer 
heeft haar voorlopige hechtenis 
geschorst. Politie Kennemerland 
heeft sinds 1 mei een overval-
lenteam operationeel, dat speci-
fiek bezig houdt met het oplos-
sen van overvallen in de regio .



pagina 24 3 juni 2011

Sluiter bezoekt Hofgeest
Velserbroek - LTC Hofgeest 
doet mee met de Open Tennis-
dagen van 2 tot en met 5 juni. 
Zaterdag 4 juni zal oud-topspe-
ler Raemon Sluiter, ambassadeur 
van de Open Tennisdagen, een 
bezoek brengen aan deze club 
in Velserbroek. Hij roept ieder-
een op die weleens, nauwelijks of 
helemaal nooit een racket heeft 
vastgehouden met hem een bal-
letje te gaan slaan bij tennisver-
eniging LTC Hofgeest. Er zijn ba-
nen beschikbaar voor mensen 
met geen of weinig tenniserva-
ring tussen de 18 en 40 jaar. Wie 
komt, maakt bovendien kans op 
prachtige prijzen, waaronder een 
exclusieve tennisclinic met Rae-
mon Sluiter.
Onder het motto ‘Zonder jou is 
er geen bal aan’ worden van 2 
tot en met 5 juni in het hele land 
de Open Tennisdagen gehouden. 
Ook tennisvereniging LTC Hof-
geest in Velserbroek stelt zater-
dag 4 juni van 16.00 tot 18.00 uur 
zijn banen open om niet-tennis-
sers kennis te laten maken met 
tennis. De Open Tennisdagen zijn 
een initiatief van de Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennis Bond 
(KNLTB). 
Deze Open Tennisdagen zijn 
vooral bedoeld om een grote 

groep mensen op een originele 
manier te laten kennismaken met 
het spel. ,,Wij vragen een ieder 
om familieleden en kennissen die 
nog niet tennissen aan te sporen 
om aanstaande zaterdag de ten-
nisbaan op te gaan. En kom dan 
vooral samen. Het wordt lastig 
om in je eentje te spelen. Niet 
voor niets hanteren we het motto 
‘Zonder jou is er geen bal aan!’’ 
aldus Loek Ruijter, voorzitter van 
LTC Hofgeest.
Het programma op zaterdag van 
16.00 tot 18.00 uur: ontvangst 
door de bestuursleden met een 
leuk presentje. Kennismaken met 
de club onder het genot van een 
kopje koffie, glaasje frisdrank en 
wat lekkers. Uitleg van het pro-
gramma en uitreiken van een in-
fomap. Lichtkrant met presenta-
tie van tennisvereniging LTC Hof-
geest. Tenniskennismaking met  
tennisschool TOV en Raemon 
Sluiter. Demonstratiepartij met 
Raemon Sluiter.  
Fotoshoot van alle deelnemers 
met Raemon Sluiter. Voor de kin-
deren een supergaaf springkus-
sen en schminken. Alles over de 
Open Tennisdagen is te vinden 
op www.ltchofgeest.nl. Spoor fa-
milieleden, vrienden en kennis-
sen aan om ook te komen.

Sparen voor later…
Velsen - Het is al een hele tijd 
geleden dat onze zoon zijn oog 
heeft laten vallen op een af-
standsbestuurbare vrachtwagen. 
De prijs ervan is echter feno-
menaal. Tot zijn grote spijt is zo-
wel zijn verjaardag als de komst 
van de Goedheiligman voorbij 
gegaan zonder dat hij verblijd 
is met zijn grote wens. Inmid-
dels heeft hij besloten dat hij er 
zelf voor gaat sparen. Een uitda-
ging, want gezien de inhoud van 
zijn spaarvarken en zijn maan-
delijkse ‘spaarcapaciteit’ zal hij 
zo rond zijn 18de verjaardag de 
vrachtwagen kunnen kopen. 
Maar dan heeft hij vast en zeker 
andere doelen voor zijn zuurge-
spaarde geld!
Het zal u waarschijnlijk niet on-
bekend voorkomen dat het ge-
makkelijker is om te sparen als 
u een bepaald doel voor ogen 
hebt. Deze doelen kunnen voor 
een ieder verschillend zijn. 
Zo kunt u denken aan een buf-
fer voor alledag. Want wat dacht 
u van de wasmachine die ka-
pot gaat of een onverwachte re-
paratie aan uw auto? En heeft u 
al nagedacht over uw inkomen 
voor later? Wilt u ook na uw 
pensionering het leven kunnen 
leiden dat u voor ogen heeft? 
Dan is het belangrijk om nu al 
bij uw situatie stil te staan. Wat 
is uw gewenste pensioeninko-
men en bouwt u wel voldoende 
op om uw wensen te kunnen re-
aliseren?
De toekomst van de kinderen 
kan ook een spaardoel zijn. Kin-
deren zijn letterlijk en figuur-
lijk kostbaar. Wilt u uw kinderen 
laten studeren zonder hen met 
een hoge studieschuld aan hun 
carrière te laten beginnen? Mis-
schien wilt u uw kinderen al op 
jonge leeftijd leren met geld om 
te gaan. 
Of is uw spaardoel het aflossen 

van uw hypotheek? De hypo-
theekrente is gedurende 30 jaar 
aftrekbaar. Wanneer uw hypo-
theek na deze periode niet is af-
gelost, kunt u de rente over de 
restschuld niet meer aftrekken. 
Dat betekent een verhoging van 
uw maandlasten. En dat is vaak 
op een moment dat uw inkomen 
al achteruit gaat vanwege uw 
pensionering.
Uiteraard kan het ook zijn dat u 
vermogen heeft dat u niet no-
dig hebt om een bepaald doel te 
realiseren. Wij noemen dat vrij 
vermogen. 
De Rabobank heeft voor ie-
der doel, maar ook voor uw vrije 
vermogen een oplossing die bij 
u past. Kijk eens op www.rabo-
bank.nl/spaarwijzer voor de Ra-
bo SpaarWijzer. Heeft u liever 
een persoonlijk gesprek? Neem 
dan contact op met de afde-
ling Private Banking via 023-
5133580 of via privatebanking@
velsen.rabobank.nl. 
Wij helpen u graag met het rea-
liseren van uw wensen en dro-
men!

Annelies Ruiterkamp-Bekman, 
Accountmanager Private Ban-
king

Zaterdag Santhappen
Rabobank en winkeliers 
samen aan tafel
Santpoort-Noord - Rabo-
bank Velsen en Omstreken 
blijft zeker tot 2014 hoofd-
sponsor van het culinai-
re evenement ‘Santhappen’. 
Daarvoor is een 3-jarige 
overeenkomst ondertekend 
door Edwin Abee (links op 
de foto), directeur Particu-
lieren Rabobank Velsen en 
Omstreken en Reinout van 
Waalwijk van Doorn, voorzit-
ter WOV Santpoort. 

Ieder jaar is het Broekbergen-
plein een dag lang één grote re-
unie van mensen uit Santpoort 
en omstreken. Edwin Abee: 
,,Rabobank investeert graag in 
de lokale gemeenschap en is 
er trots op hoofdsponsor te zijn 
van het culinaire evenement.’’
Zaterdag 4 juni wordt voor de 
elfde keer ‘Santhappen’ ge-
houden. Aan deze editie wer-
ken maar liefst twaalf culi-
naire bedrijven mee. Waaron-
der de nieuwkomer Landgoed 
Duin en Kruidberg. Het evene-
ment wordt om 17.30 uur offici-
eel geopend door Edwin Abee, 
om 22.00 uur wordt het laatste 
rondje geschonken. Medewer-
kers van Rabobank Velsen en 
Omstreken (waaronder Ina Wal-
thaus) verzorgen net als voor-
gaande jaren, de muntuitgifte. 
Tijdens het evenement zal een 
keur aan lokale bedrijven, Sant-

poortse specialiteiten presente-
ren: een diversiteit aan heerlij-
ke hapjes en goed gevulde gla-
zen. Het geheel zal ondersteund 
worden met ‘latin en jazz live 
muziek’ van Yvonne Weijers. 
Deelnemers zijn Shoarma en 
Grill restaurant Ramsis, Sant-
poortse Verleiding, Ambach-
telijke slager Duijn, Only Pas-
ta, Restaurant Boschbeek, Vil-
la Westend, Wijnhuis ten Bilt, 
Primeurshop Bol, Café Bartje, 
Icebar Scoopalicious, Restau-
rant De Meierij, Landgoed Duin 
en Kruidberg en Santpoort aan 
Zee.
Rabobank Velsen en Omstre-
ken en WOV Santpoort wensen 
u veel plezier tijdens ‘Santhap-
pen’.  

Concerto in 
Memoriam
op Westerveld
Driehuis - Zondag 5 juni om 
14.00 uur wordt in het monu-
mentale gedenkpark van Be-
graafplaats & Crematorium Wes-
terveld (Duin en Kruidberger-
weg in Driehuis) het jaarlijkse 
Concerto in Memoriam gehou-
den. Het muzikale programma 
wordt verzorgd door het ballet- 
en symfonieorkest Holland Sym-
fonia met als vioolsoliste de in-
ternationaal bekende Isabelle 
van Keulen. Jan Terlouw (foto) 
spreekt een Woord van Troost. 
Het concert is vrij toegankelijk; 
Westerveld wil hiermee ieder-
een de mogelijkheid bieden hun 
dierbaren te gedenken. Het ge-
renommeerde orkest Holland 
Symfonia, onder leiding van diri-
gent Otto Tausk, is de vaste part-
ner van Het Nationale Ballet en 
het Nederlands Dans Theater. 
Tijdens het Concerto in Memori-
am wordt onder meer een viool-
concert van Mendelssohn uit-
gevoerd met als soliste Isabelle 
van Keulen. Ook is het ‘Sinfonia 
da Requiem’ van Benjamin Brit-
ten te beluisteren. Het orkest ge-
niet onder meer bekendheid van 
de Amsterdamse Uitmarkt waar 
het traditiegetrouw op zaterdag-
avond een live uitgezonden con-
cert verzorgt. Omdat het Holland 
Symfonia zo imposant is, wordt 
het podium van het Concerto in 
Memoriam speciaal aangepast.

Het Woord van Troost wordt ge-
sproken door Jan Terlouw. Jan 
Terlouw was als fractievoor-
zitter van D66 en minister van 
Economische Zaken een bevlo-
gen politicus. Ook is hij schrij-
ver van (kinder)boeken, waar-
onder ‘klassiekers’ als Koning 
van Katoren, Oorlogswinter en 
Briefgeheim. In 1994 organiseer-
de Westerveld het eerste her-
denkingsconcert en bleek daar-
mee aan een belangrijke behoef-
te te voldoen. ,,En dat doet het 
nog steeds”, vertelt Carla Bosua-
Westerman, directeur van Wes-
terveld. ,,Elk jaar komen er dui-
zenden mensen naar het Con-
certo in Memoriam. ,,Veel men-
sen ervaren het als heel bijzon-
der om tijdens het concert in het 
monumentale decor van ons ter-
rein hun dierbaren te gedenken.”

Pieren netjes opgeruimd
IJmuiden aan Zee - In sa-
menwerking met de Federa-
tie Noordwest Nederland en 
P.O.S. van Sportvisserij Neder-
land is  een opruimactie voor de 
Noord- en Zuidpier gehouden. 
Deze werd uitgevoerd door de 
leden van de plaatselijk zoutwa-
terhengelsportvereniging IJZZV , 
die meestal op de zuidpier vist. 
Er werd een behoorlijke hoe-

veelheid afval verzameld. On-
der het toeziend oog van de di-
recteur van Rijkswaterstaat werd 
hard gewerkt om het afval zoals 
blikjes en plastic tussen de blok-
ken en op de pier in te zamelen. 
Onderwijl werden de vissers en 
piergebruikers aangesproken 
om hun afval vooral niet achter 
te laten maar netjes in de be-
schikbare containers te stoppen.  
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Nieuw: Koffie Totaal
In Velsen-Noord, op het Brees-
aperhof, is op 1 juni een nieuwe 
ontmoetingsactiviteit begonnen 
voor alle inwoners. Een terrasje, 
koffie en broodjes, sport en spel-
letjes voor kinderen en jongeren. 
De volwassenen mogen natuurlijk 
ook meedoen! Ans keet en Judith 
de Ruyter: ,,Inderdaad, we merken 
dat in verschillende wijken inwo-
ners langs elkaar heen leven en er 
nauwelijks binding met hun wijk is 
en dat de tolerantie tussen de be-
woners een positieve impuls kan 
gebruiken. Vandaar dit nieuwe 
project. De doelstelling is om ont-
moeting en sociale samenhang te 
verbeteren. Dat leidt tot meer on-

derling begrip voor jong en oud. 
Het zal het woon- en leefplezier 
doen toenemen.’’ Velsen-Noord is 
de eerste woonkern waar de ge-
zamenlijke organisaties in Velsen 
starten met deze nieuwe werkwij-
ze. Koffie Totaal is één van de vier 
projecten. Er kan snel mee gestart 
worden door subsidie van het Wij-
kertorenfonds, Oranjefonds en 
het VSB Fonds. Het is de bedoe-
ling deze werkwijze uit te brei-
den naar de andere woonkernen 
van Velsen. Koffie Totaal is om de 
week in de buurt vanaf 12.00 uur, 
direct na schooltijd. Op 1 juni was 
de eerste keer. Daarna op 15 ju-
ni op het Stratingsplantsoen en 

zo verder. Op affiches in de buurt 
kunnen inwoners informatie vin-
den over de activiteit en de loca-
tie. Ans Keet en Judith de Ruyter 
sluiten af: ,,Koffie Totaal zal dienen 
als smeerolie voor de overige drie 
projecten die we opstarten. Tij-
dens de koffiebijeenkomsten wor-
den belangrijke contacten gelegd, 
een ieder wordt gehoord en er is 
ruimte voor eigen inbreng van de 
bewoners. Naast de Koffie Totaal 
staan er nog drie projecten van 
ons op de rol. We gaan eerst iets 
moois maken van deze activiteit 
en vervolgens kunnen de andere 
drie projecten dan een vliegende 
start maken.’’

Cursus Capoeira voor 
tieners en jongeren
De Dwarsligger - Voor de-
ze cursus Capoeira (sierlij-
ke verdedigingskunst) kun-
nen tieners en jongeren van 
14 tot 18 jaar zich inschrijven. 
We kunnen maximaal 15 cur-
sisten plaatsen. Een les duurt 
één uur. De lessen zullen op 
maandag gegeven worden 
van 20 juni tot 18 juli 2011 van 
17.30 tot 18.30 uur. Je hebt 
losse kleding nodig. Lijkt het 
je leuk om les te krijgen in de-
ze verdedigingskunst van de 
meester Caramelo geef je dan 
snel op. Dat kan in de Dwars-

ligger / Branding bij Simone: 
simone@bcdedwarsligger.nl. 
5 lessen voor 17,50 euro. Op-
gave is alleen geldig als je 
een formulier hebt opgehaald, 
volledig ingevuld en onderte-
kend. Inschrijfformulier is op 
te halen bij Buurtcentrum de 
Dwarsligger/ Branding, Pla-
netenweg 338 in IJmuiden. Of 
via de website: www.welzijn-
velsen@nl. ga naar activitei-
tenaanbod, dan naar Dwars-
ligger en dan naar tieners en 
jongeren. Meer weten? Bel 
0255-512725.

De Brulboei - Ook dit jaar 
staat de Brulboei-fietsdriedaag-
se weer op het programma. Drie 
avonden een mooie tocht fietsen 
van ongeveer 30 km. in de eigen 
omgeving. Altijd heel leuk om te 
doen en voor alle leeftijden. Star-
ten tussen 17.00 en 19.00 uur bij 
Buurthuis de Brulboei op maan-
dag 20, dinsdag 21 en woens-
dag 22 juni. Kosten vier euro per 
persoon. De inschrijving is al be-
gonnen. Meer weten? Bel 0255-
510652 of kijk op www.buurt-
huisdebrulboei.nl

Fietsdriedaagse

De Mel - Een leuk verjaardags-
feestje geven kan nu ook in 
Buurtcentrum de Mel in Velsen-
Noord. Iedere woensdagmiddag, 
met uitzondering van de school-
vakanties, wordt er een High Tea 
georganiseerd voor de jarige en 
de uitgenodigde kinderen. De 
High Tea bestaat uit zoete en har-
tige hapjes met limonade en thee 
en duurt 2,5 uur. In overleg kun-
nen wij aan bijzondere wensen 
tegemoet komen. Er kunnen per 
feestje maximaal 8 kinderen van 
8 t/m 12 jaar meedoen en de kos-
ten zijn 8,50 euro per kind. Meer 
weten? Bel 0251-210050 of mail 
naar lydia@demel.nl

Kinderfeestje? 
Geef een High 
Tea in de Mel!

De Koe - Jongerencen-
trum de Koe roept alle jon-
geren op die het leuk vinden 
om tieners te begeleiden als 
groepsleider bij de Hutten-
bouw Velserbroek.

• Je bent betrokken bij deze 
leeftijdsgroep.

• Je vindt het leuk om deze 
fantasie te ondersteunen bij 
het bouwen. 

• Je hebt verantwoordelijk-
heidsgevoel voor het plezier 
en de bouwveiligheid.

• Je bent beschikbaar op 
maandag, dinsdag, woens-
dag of donderdag in de eer-
ste week van de zomerva-
kantie (van 25 tot en met 28 
juli 2011 van 9.30 tot 17.00 
uur).

• Als je wil kan je ’s avonds 
ook mee-eten op het terrein.

Van te voren is er overleg 
over de taakverdeling tijdens 
de Huttenbouw. Meldt je aan, 
samen met vrienden of vrien-
dinnen mag ook. Bij Minke of 
Lars in Jongerencentrum de 
Koe bel 023-5491817 of mail 
naar info@jcdekoe.nl. Doe 
mee!

Vacatures 
Huttenbouw 
Velserbroek

De Spil – Gister vond de Nati-
onale Straatspeeldag plaats in 
de Abelenstraat in IJmuiden. De-
ze dag werd georganiseerd van-
uit buurtcentrum de Spil. Om de-
ze gezellige dag waar te kunnen 
maken is de Spil afhankelijk van 
subsidies, maar ook van sponso-
ren. Sponsoren hebben gezorgd 
dat de Spil wat extra’s heeft kun-
nen waarmaken voor de kinde-
ren en vrijwilligers tijdens de-
ze geweldige dag. Bij deze be-
dankt de Spil de sponsoren; Tel-
star, Snackbar Rose Garden, 
LIDL, Stichting OIG/IHD & Vel-
lesan College.

Sponsoren 
Nationale 
Straatspeeldag 
Abelenstraat

De Spil - Op 2 juli 2011 is er 
een gezellige braderie op de 
Kennemerlaan in IJmuiden. 
Op deze braderie staat Stich-
ting Welzijn Velsen met een in-
formatie kraam. Bij deze kraam 
kan iedereen informatie halen 
over de werkzaamheden en ac-
tiviteiten die de Stichting ver-
zorgt. Zo kunt u informatie krij-
gen over taalprojecten, taalac-
tiviteiten, kinderactiviteiten en 
volwassenenactiviteiten. Stop 
even bij onze kraam en maak 
kennis met alle leuke en nutti-
ge activiteiten die wij voor iede-
re inwoner van Velsen verzor-
gen. U kunt folders meenemen 
waarin alle activiteiten staan die 
in het nieuwe seizoen worden 
gegeven in alle buurtcentra in 
Velsen.

Informatie 
Welzijn Velsen 
op braderie 
Kennemerlaan
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Uitvaartverzorging Van 
Eerden breidt service uit 
Beverwijk - Na het overlijden 
komt er een stroom van informa-
tie op de nabestaanden af. Het 
regelen van de uitvaart, de admi-
nistratieve afwikkeling, het ver-
werken van het verlies. Na en-
kele weken neemt de dagelijk-
se structuur weer zijn loop en 
gaat men nadenken over een 
grafsteen of een asbestemming. 
Uitvaartverzorging Van Eerden 
denkt hierin mee en kan hier-
bij adviseren. Nadat men bericht 
van het crematorium heeft ge-
kregen kan Uitvaartverzorging 
Van Eerden, indien gewenst, de 
as ophalen. U kunt dan de as 
bij het Afscheidscentrum in ont-
vangst nemen. Gezamenlijk kan 
een as-sieraad of een urn uitge-
zocht worden of een tekst voor 
de grafsteen samengesteld wor-
den. Tevens is het mogelijk dat 
Uitvaartverzorging Van Eerden 
de contacten met een steen-
houwer of zilver/goudsmid legt.  
Uitvaartverzorging Van Eerden 

werkt samen met plaatselijke 
ondernemers zo kunnen de lij-
nen kort worden gehouden en 
kan desgewenst de onderne-
mers gevraagd worden contact 
met u te leggen. 
De sieraden die Uitvaartverzor-
ging Van Eerden aanbiedt zijn 
o.a. glaskralen, deze zijn uniek in 
hun soort. Elke kraal waarin een 
beetje as is verwerkt, wordt met 
de hand gemaakt. Een kunstob-
ject op zich.
Ook verzorgt Uitvaartverzorging 
Van Eerden zilveren en gouden 
asbedels eventueel door uzelf te 
ontwerpen. 
De urnen in het Afscheidscen-
trum waarvan maar een kleine 
collectie te zien is, zijn er in vele 
modellen. 
Men kan altijd een afspraak ma-
ken voor een vrijblijvend ge-
sprek, of een advies.
De service bij Uitvaartverzorging 
Van Eerden gaat door tot het 
laatste moment van uitvaartzorg.

Treffend afscheid 
Annemieke Schoen
IJmuiden - Vrijdag nam Anne-
mieke Schoen officieel afscheid 
als directeur van de bibliotheek. 
Ze is wars van plichtplegingen en 
wilde absoluut geen receptie met 
toespraken en handjes schud-
den. Daarom was er in de centra-
le bibliotheek een feestelijke bij-
eenkomst met allerlei vrolijke ac-
tiviteiten. Bij binnenkomst kregen 
de bezoekers het reglement over-
handigd: ‘Doe vooral alsof er niets 
aan de hand is, maak geen oog-
contact met de afscheidnemende 
werknemer en maak geen groe-
tende bewegingen. Cadeaus die-
nen op neutrale wijze vervoerd te 
worden en buiten het gezichts-
veld van de afscheidnemende 
werknemer te blijven.’
Geen gastenboek, maar een po-
eziealbum waar een vers of wens 
in geschreven kan worden, com-
pleet met poёzieplaatjes. Er is een 
ijscokar, kinderen versieren eier-
koeken of laten een tattoo schil-
deren. Er is een loterij, dames 
kunnen hun tas laten lezen en 
er worden mooie ballonfiguren 
gemaakt. Er loopt een levende 
poёzie-jukebox rond, die op ver-
zoek een gedicht voordraagt. Men 
kan kiezen uit 30 titels, hij kent ze 
allemaal uit zijn hoofd. Er klinken 
regelmatig dienstmededelingen: 
,,Dames en heren, er is helemaal 
niets aan de hand’’ en: ,,Omdat 
onze directeur weggaat, doen we 

ook een groot deel van de boe-
ken de deur uit. Ze zijn verkrijg-
baar tegen bodemprijzen.’’ Ergens 
barst iemand met een gitaar plot-
seling in gezang uit, ergens an-
ders zingt een dameskoor: ‘Haal 
een boekie boekie boekie, uit de 
bieb bieb bibliotheek.’ Het blijkt 
een tekst van de scheidende di-
recteur te zijn. Verschillende men-
sen hebben rode clownsneuzen 
op. ,,Die had ik altijd in mijn bu-
reaula liggen’’, vertelt Annemieke. 
,,Als er eens een dipje was, dan 
zette ik die neus op en dan moes-
ten ze wel weer lachen.’’ Vrijdag 
gaf Annemieke Schoen ook offi-
cieel het stokje door aan Martijn 
Mewe, haar opvolger. Mewe (38) 
woont sinds twee jaar in IJmui-
den, daarvoor woonde hij in Am-
sterdam. Hij was hiervoor werk-
zaam als algemeen secretaris 
voor het Dutch Directors Guild, 
de beroepsvereniging voor film-
regisseurs. ,,Ik was op zoek naar 
een functie bij een grotere orga-
nisatie, waar mijn leidinggeven-
de kwaliteiten meer kans kre-
gen. Daarnaast wilde ik het maat-
schappelijk belang dienen’’, ver-
telt hij. Martijn besluit: ,,Dit is een 
leuke wereld om in rond te lo-
pen, met een sterk fundament. 
Een mooi gebouw, een geweldi-
ge collectie en heel veel leuke ac-
tiviteiten. Ik zie heel veel kansen 
en mogelijkheden.’’ (Carla Zwart)

Gezond parkeren
Santpoort-Noord - De auto gra-
tis en onbeperkt parkeren op kor-
te afstand van uw favoriete win-
kel? Dat kan in Santpoort-Noord. 
Is er geen plekje vrij in bijvoor-
beeld de Hoofdstraat, dan is er al-
tijd wel een parkeerplaats te vin-
den op minder dan drie minuten 
loopafstand. Een klein wandelin-
getje  volstaat en dat is nog ge-
zond ook.
De winkeliersvereniging heeft de 
dichtstbijzijnde parkeergelegen-
heid voor haar klanten uitgezocht 
en op een overzichtelijk kaartje 
aangegeven. Dat is afgedrukt op 
een flyer, die vanaf vrijdag in elke 
aangesloten winkel op de toon-
bank ligt. Op het kaartje staat het 

met diverse pijlen aangegeven: 
naar welke winkel u ook gaat, 
binnen een straal van drie minu-
ten is er in de omliggende straten 
voldoende parkeergelegenheid.
De Santpoortse winkeliers heb-
ben hun lumineuze idee een toe-
passelijke naam gegeven: Gezond 
Parkeren. Het wandelingetje naar 
de winkels bevordert immers de 
lichaamsbeweging. Bovendien is 
het Gezond Parkeren ook gezond 
voor het unieke winkelgebied 
in en rond de Hoofdstraat. Want 
als de klanten bereid zijn om een 
klein stukje te lopen, dan blijft het 
dorpse en groene karakter zoveel 
mogelijk behouden. Zie ook www.
gezondparkeren.nl.

Loopbaancoach, 
dat werkt
Heeft u werk met een vaste aan-
stelling of een tijdelijk contract? 
Vooral de positie van men-
sen met een tijdelijk contract is 
kwetsbaar. De werkgever is na-
melijk niet verplicht om aan te 
kondigen dat het contract niet 
verlengd wordt. Zo kan het ge-
beuren dat je plotseling, enke-
le dagen voor het einde, te ho-
ren krijgt dat de organisatie niet 
met je verder gaat. Met als ge-
volg dat je naar ander werk 
moet zoeken. Wat dan? Het is 
een hele omschakeling om in-
eens “thuis te zitten”. Ik adviseer 
om te proberen zoveel mogelijk 
het heft in eigen hand te hou-
den, om te vermijden dat je af-
hankelijk wordt van je werkge-
ver. Daar zijn twee dingen be-
langrijk bij. Ten eerste kun je 
proberen je bewust te blijven 
van de signalen die je krijgt. Het 
gaat om signalen ‘van buiten’, 
uit de organisatie, van collega’s, 
je leidinggevende. Signalen zo-
als complimenten, of wrijvingen 
en grote verschillen van inzich-
ten met collega’s. En om signa-
len ‘van binnen’, vanuit je inner-
lijke stem. Die kan zich afvragen 
wat er toch aan de hand is, hoe 
dit verder moet, en of het echt 
allemaal wel klopt. Neem die 
signalen serieus en neem zelf 
het initiatief tot actie. Benader 
zelf je leidinggevende voor een 
gesprek. Maak zelf onderhuidse 
spanningen bespreekbaar in het 
team. Ten tweede: zorg ervoor 
dat je een ‘Plan B’ hebt. Daar-
mee bedoel ik: zorg ervoor dat 
je naast je werk een ander ge-
bied hebt waarop je je ontwik-
kelt. Bijvoorbeeld met opleiding, 
cursussen of workshops. Het 
moet een onderwerp zijn waarin 
je professioneel verder kunt als 
dat moet, dat houvast geeft, en 
een gevoel van zelfvertrouwen 
en zelfstandigheid. Heeft u een 
tijdelijk contract? Vertrouwt u 
op verlenging? Neemt u de sig-
nalen uit uw omgeving serieus? 
Wat zegt uw innerlijke stem? En 
hoe ziet uw ‘Plan B’ eruit?

Han van Kleef
www.loopbaanbegeleiding
ijmond.nl

Welverdiend succes 
voor Hertel Amsterdam
Regio - De Hertel-vestiging in 
Amsterdam is bij cacaofabriek 
ADM in Koog aan de Zaan ver-
antwoordelijk voor alle steiger-
bouw voor onderhoudsprojec-
ten. Een contract dat is geba-
seerd op vakmanschap, betrok-
kenheid en vertrouwen en waar-
in Hertel zijn kwaliteit volop kan 
bewijzen.
Vestigingsmanager Louis Ebbe-
ling vertelt: ,,Romboud Fijth en 
ik hebben dit project via koude 
acquisitie binnengehaald. Na de 
nodige onderhandelingen moch-
ten we ons uiteindelijk in een pi-
lot van 3 maanden gaan bewij-
zen.’’ En dat is gelukt: tot eind 
2011 is Hertel als ‘prefered sup-
plier’ aan het werk op de locatie 
van ADM aan de Zaan. ,,We heb-
ben een eigen materiaalopslag 
bij ADM. Zo kunnen we snel van 
start als er een project is. Verder 
zorgen we natuurlijk voor een 
goede bezetting: een vaste ploeg 

mensen die allemaal VCA** heb-
ben en voldoen aan de richtlij-
nen van ADM voor veilig wer-
ken en hygiëne. Projectleider 
Ahmet Ozkaya regelt alle prakti-
sche zaken, niet alleen met ADM 
zelf, maar ook met alle contrac-
tors waar we mee werken, zoals 
bouw-, isolatie- en sloopbedrij-
ven. Dit ontzorgen van de klant 
is een belangrijke factor in ons 
succes.“ Louis Ebbeling is dan 
ook erg trots op zijn project. ,,Dit 
contract hebben we naar mijn 
gevoel echt verdiend. We heb-
ben hard gewerkt om het binnen 
te halen, en onze mensen heb-
ben laten zien dat ze efficiënt, 
veilig en binnen budget kunnen 
werken.” Bovendien heeft hij alle 
vertrouwen in de toekomst van 
Hertel bij ADM: “We geloven in 
wat we doen en dragen dit ook 
uit in ons werk. Als je dan merkt 
dat de klant dat ook ziet, wordt 
het alleen nog maar leuker.’’
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Fam. de Reus, Grote Hout of Koningsweg 22, Velsen-Noord: 1 uur gratis piste Snow Planet. K. Faanhof, Tarwe-
land 36, Velserbroek: 1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. B. Goedhart, Huis te Wissenlaan 10, 
Santpoort-Noord: zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. L. v. Duijn, Ahornstraat 14, IJmuiden: cadeaubon Mara 
Home Decorations t.w.v. E7,50. J. Dekker, Edisonstraat 40, IJmuiden: 4 gratis entreebewijzen van Zwembad de Hee-
renduinen te IJmuiden. J. Smit, De Wetstraat 18, IJmuiden: cadeaubon t.w.v. E10,- bij Smull Snacks.

Winnaars van de vorige puzzel:

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

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

Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

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

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

Marktplein 56, 
1972 GC, IJmuiden

tel. 0255 537590

Cadeaubon 
t.w.v. 20 euro

KRUISWOORDPUZZEL

Kompasstraat 38, IJmuiden
tel. 0255-533777

www.smulll-snacks.nl

Cadeaubon
t.w.v. 10,- euro

Smulll Snacks

stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 20 juni 2011 naar Weekblad  
de jutter & de Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden of mail uw oplossing naar: 
info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen
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Waterloo G1 - Het eerste van VV Waterloo Gehandicapten, G1, kampioen geworden.  
Dat was een groot feest met bloemen en champagne. 

Kampioenenfeest bij VSV - In de kantine van VSV kregen de F3, E-top, D2, MB2 en B1 hun kampioensdiploma. Daarna ging dit hele gezelschap naar het hoofdveld om daar 
deze foto te laten maken. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Kampioenen in VelsenKampioenen in Velsen

Stormvogels D1 - Zaterdag 7 mei is Stormvogels D1 kampioen geworden van de 
Hoofdklasse A. Na een loodzwaar seizoen wisten zij de spannende competitie met Vo-
lendam D2 in hun voordeel te beslissen.

DKV Schoolkorfbal
Velsen-Zuid - Zaterdag 28 mei 
streden bij het DKV schoolkorf-
baltoernooi 28 teams om de fel-
begeerde eerste plaats. In de ca-
tegorie ‘groep 3 en 4’ werd Klip-
per 3 kampioen. In de catego-

rie ‘groep 5 en 6’ ging de fi nale 
tussen Kompas 1 en Kompas 2.   
Het team met Steffi e, Jim, Sverre, 
Thomas, Sylvie en Kate. Zij won-
nen met 4-1 van hun klas- en 
schoolgenootjes.

World Servants Velsen autowasdag
IJmuiden – Zaterdag waren le-
den van de World Servants Vel-
sen druk met het wassen van au-
to’s op het Velserduinplein. En-
kele leden vertrekken binnen-
kort om te gaan helpen bij ont-
wikkelingsprojecten in Zuid-
Amerika en Afrika. De groep 
moet daarvoor 11.975 euro zelf 
bij elkaar zien te krijgen.
De actie zou om 9.00 uur starten, 
maar om 8.15 uur stond er al een 
mevrouw te wachten. En de hele 
dag door bleven er mensen met 
hun auto komen. Die werd ge-
wassen voor de vriendelijke prijs 
van 7,50 euro. Een brandweerwa-
gen zorgde voor de watertoevoer 
zorgde. ,,Het is de tweede keer 
dat we deze actie organiseren, 
vorig jaar hadden we aan het 
einde van de dag 52 auto’s ge-
wassen, nu zitten we halverwe-
ge de dag al op 55 auto’s,’’ ver-
telt Lieke. De autowassers gaan 
grondig te werk. Ook Saskia is 
hard aan het werk, zij vertrekt 
binnenkort naar Tanzania. Ze 

gaat daar helpen bij het bouwen 
van huizen en latrines. ,,We zul-
len voornamelijk aan het metse-
len zijn op precies dezelfde ma-
nier als de lokale bevolking het 
doet. We werken samen met de 
mensen’’, aldus Saskia. Snack-

bar Rocky en Bart van Vlaande-
ren waren sponsors van de actie: 
zij zorgden er voor dat de harde 
werkers te eten kregen. De ac-
tie bracht uiteindelijk 620 euro 
op. Meer info op www.worldser-
vantsvelsen.nl (Carla Zwart)
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Jeugdteam VZV 
tweede van Nederland
IJmuiden - Met een zilveren 
medaille terugkeren van het NK 
waterpolo is iets waar je trots op 
mag zijn. En dat is ook precies 
wat VZV is. De kampioenen van 
Noord Holland keerden op 22 
mei tevreden terug naar IJmui-
den. De totse coach John Mooij: 
,,Het is een mooie teamprestatie 
waarbij iedereen zijn meerwaar-
de en bijdrage binnen het team 
heeft laten zien.’’

Met een superieure eindstand 
voor VZV in de tweede en der-
de wedstrijd was het team uit 
IJmuiden in vorm. Ook de uitslag 
van de eerste wedstrijd (4-4) was 
goed. Ze speelden een pittige 
partij tegen de Robben, die hun 
sterkste wedstrijd speelde. 
Zondag 22 mei speelde VZV de 
halve finale tegen EZC: de eer-
ste uit poule A. De ploeg was 
onbekend voor de jongens uit 
IJmuiden, ze wisten alleen dat 
het ‘grote kinderen’ zouden zijn. 
En dat klopte. Coach John: ,,,De 
sterke midvoor werd continu 
aangespeeld rond de 5 meter, 
om daar de vrije bal te krijgen en 
op doel te schieten. Dit hebben 
we opgelost door de midvoor 
dubbel uit te dekken, en de rest 
uit te pressen en op die manier 
de minste speler te dwingen op 
doel te schieten. Ook onze kee-
per Isabel Korbee was in bloed-
vorm deze wedstrijd: zij heeft tij-
dens dit toernooi twee strafwor-
pen gestopt, zo ook deze wed-
strijd een keer. Na een spannen-
de halve finale, was de eindstand 

3-2 in ons voordeel.’’
Coach John: ,,Onze tegenstan-
ders waren van formaat, zoals 
GZC Donk, de Robben, Alliance 
en Brandenburg. Dus in de fina-
le komen op was al een super-
prestatie. De beslissende wed-
strijd speelden we tegen titel-
kandidaat Polar Bears uit Ede, al 
jaren leverancier van vele kampi-
oensploegen.’’ Zo bleek ook nu, 
maar VZV gaf zich niet zo maar 
gewonnen. Na de eerste periode 
0 -3 achterstand, en eind twee-
de periode 0-7, raakten de spe-
lers aardig vermoeid. Maar de 
derde  periode kwamen ze terug! 
De volgende stand: 7-1 (doel-
punt Menno de Bruin). In de 
vierde periode scoorden allebei 
de teams nog één keer (doel-
punt Thomas Huisman). Hiermee 
kwam de eindstand op 2-8.

Springcompetitie bij 
Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 29 mei 
werd bij manege Hippisch Cen-
trum Velsen, prachtig gelegen 
tussen de parken Velserbeek en 
Beeckestijn de springcompeti-
tie verreden.
Een vijfenveertigtal ruiters had 
zich voor deze wedstrijd inge-
schreven. Onder het genot van 
een waterig voorjaarszonnetje 
ging de eerste rubriek met een 
hoogte tot 20 cm van start. On-
der begeleiding van de erva-
ren en gediplomeerde instruc-
trices van de manege werden 
de jongste ruiters wegwijs ge-
maakt in hun eerste springcon-
cours. In de eerste rubriek be-
haalde Kim Blok met Diva de 
eerste prijs. Een knappe twee-
de plaats ging naar Maaike den 
Dekker met Rodeo en Kim van 
Loon werd uiteindelijk derde 
eveneens met de manegepony 
Rodeo.
In de rubriek 20-40 cm Klas-
siek met barrage werd Chantal 
de Vries met Diva eerste. Isabel-
le Wakkers ontving het rode ro-
zet voor de tweede plaats met 
Rodeo en Maartje Hanenburg 

met Diva mocht de derde prijs 
in ontvangst nemen. Een knap-
pe vierde prijs ging uiteindelijk 
naar Claudia Peil met Iska.
In de rubriek 3 20-40 cm op 
stijl, behaalde Sidney Kruup 
met U.K. een eerste prijs. Mick 
Schipper reed netjes naar een 
tweede plaats met Iska en Gin-
ger Iskes werd knap derde met 
haar pony Brandy XIII. Daarna 
volgden de 40-60 cm en 60-80 
cm rubrieken klassiek met bar-
rage. Julie Baas mocht de eer-
ste prijs mee naar huis nemen 
met Paddy en Yvonne de Vries 
werd tweede met Iska.
In de stijlrubrieken werd eerste 
Madelon van der Leden met La 
Paz en Hannah Hammers be-
haalde met haar pony Leo een 
knappe tweede prijs.
Zaterdagavond 4 juni van-
af 19.30 uur wordt bij Hippisch 
Centrum Velsen een uitwisse-
lingswedstrijd verreden met 
Manege Kennemergaarde. Ie-
dereen is van harte welkom om 
onder het genot van een hapje 
en een drankje te genieten van 
de dressuursport.

Startsein voor Brede School
Voorstelling Parnassia-
school in schouwburg
Santpoort-Noord - Binnen nu 
en ongeveer twee jaar wordt de 
Santpoortse Parnassiaschool of-
ficieel een Brede School. De 
voorbereiding is al langer gaan-
de en na de zomervakantie gaan 
er Brede School activiteiten van 
start. Die zijn heel divers, zo-
als yoga, judo, dans, blokfluitles, 
drama, sport en spel en nog veel 
meer. Vorige week woensdag 
waren er twee voorstellingen 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
Hiermee werd het startsein voor 
de Brede School gegeven. De 
leerlingen hadden met behulp 
van docenten van het Kunsten-
centrum een wervelende show 
in elkaar gezet, met als thema 
‘Sprookjes’. Die werd enthousiast 
ontvangen door het publiek, dat 
voornamelijk uit (groot)ouders 
en broertjes en zusjes bestond.
Groep acht danste het Tinnen 
Soldaatje. Dit gebeurde heel ver-
rassend op strakke dance mu-

ziek. De zaal klapte enthousiast 
mee en de leerlingen hadden er 
zichtbaar plezier in. Groep zes en 
zeven speelde op zelfgemaakte 
didgeridoo’s, terwijl er een mooi 
verhaal werd verteld over de eer-
ste zonsopgang in het dieren-
rijk. Na afloop van de voorstel-
ling kregen directeur Jan Vink 
en leraar Ton van Amstel, die sa-
men de coördinatie van de Brede 
School doen, officieel de activi-
teitenbrochure overhandigd. Jan 
Vink memoreerde nog even aan 
het feit, dat het die dag precies 
twee jaar geleden was, dat de 
school na de brand weer in ge-
bruik werd genomen. Na afloop 
mochten alle ouders de brochu-
re meenemen. Zij kunnen hun 
kinderen aanmelden voor de di-
verse Brede School activiteiten. 
Die worden in de toekomst uit-
gebreid, zodat ook ouders en 
buurtbewoners er aan deel kun-
nen nemen. (Carla Zwart)

Zomerse beachparty 
in Heerenduinen
IJmuiden – Vrijdag dreigde de 
Beachparty in zwembad De Hee-
renduinen in het water te val-
len, vanwege de slechte weers-
voorspelling. Gelukkig brak rond 
18.00 uur de zon door. 
Ongeveer 400 kinderen konden 
naast het vertrouwde recreatie-
bad ook het buitenbad bezoe-
ken. Daar was een vijtien meter 
lange survivalbaan uitgerold. DJ 

Martin zorgde met zijn crew voor 
de muzikale omlijsting. Mascha 
en Marije van badmintonvereni-
ging Duinwijk brachten de kin-
deren in contact met speedmin-
ton, een kruising tussen badmin-
ton en squash. Het team van De 
Heerenduinen was die avond 
getooid in het wit met Hawaiis-
lingers en kijkt terug op een ge-
slaagde avond. 

Velsen-Noord - Na een aan-
bestedingsprocedure heeft GVB 
gekozen voor Haprotech Lasop-
leidingen. 
De openbaar vervoerder van 
Amsterdam kiest voor Haprotech 
vanwege een breed opleidings-
aanbod, een professioneel opge-
zet opleidingsproces en de ho-
ge eisen die er gesteld worden 
aan cursisten die deelnemen. De 
overeenkomst is getekend voor 
drie jaar. Inmiddels zijn de GVB-
medewerkers gestart met de las-
opleiding.
Medewerkers van het GVB zijn 
met een lasopleiding van Hap-
rotech Lasopleidingen goed ge-
schoold om de gecertificeerde 
laswerkzaamheden aan rail en 
spoor uit te voeren.
GVB is de openbaar vervoerder 
van Amsterdam. Elke dag reizen 
ongeveer 800.000 mensen met 
tram, bus, metro en veren via 
een fijnmazig netwerk over weg, 
water en rails, zowel boven- als 
ondergronds. Opgericht in 1900, 
heeft GVB meer dan een eeuw 
ervaring in openbaar vervoer.
GVB is voortdurend gericht op 
het verbeteren van de kwaliteit 
van de dienstverlening.
Haprotech Lasopleidingen is on-
derdeel van Lashuis Haprotech 
gevestigd in Velsen-Noord en 
verzorgt professionele las- en 
kaderopleidingen. Lashuis Ha-
protech is sinds 1990 actief als 
leverancier van een breed sca-
la aan producten en diensten 
gericht op de lastechniek, zoals 
lasapparatuur, lasmechanistatie, 
lastoevoegmaterialen, lasgassen, 
lasprojectbegeleiding, lasadvise-
ring en service & onderhoud.

GVB gunt aan 
Haprotech

Regio - Vanaf 30 juni is het in 
Noord-Holland niet meer mo-
gelijk om met de strippenkaart 
te reizen. Reizigers moeten dan 
in het bezit zijn van de OV-chip-
kaart, of een los kaartje in de bus 
kopen. De provincie Noord-Hol-
land biedt 20.000 kaarten met 
korting aan voor 1,50 euro in 
plaats van 7,50 euro. De provin-
cie heeft een OV-chipkaart laten 
maken met een eigen Noord-
Hollands ontwerp. De kaart is 
in heel Nederland te gebruiken 
en moet op naam besteld wor-
den. Op een persoonlijke kaart 
kan men ook met kortingen rei-
zen,  en automatisch saldo opla-
den. De kaart is alleen te bestel-
len door inwoners van Noord-
Hollandse gemeenten waar de 
strippenkaart op 30 juni ver-
dwijnt. Zie www.noord-holland  
of www.connexxion.nl). Vanaf 30 
mei liggen er aanvraagformulie-
ren bij de balies van de gemeen-
tehuizen. Inwoners moeten er 
echter wel snel bij zijn, want de 
voorraad is beperkt. Voor meer 
informatie over de OV-chipkaart: 
www.ov-chipkaart.nl. 

OV-Chipkaart 
met korting
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Voorjaarsnota 2011: kaders voor meerjarenbegroting
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft de 
Voorjaarsnota 2011 aangeboden 
aan de gemeenteraad van Velsen. 
In deze voorjaarsnota legt het col-
lege de kaders neer voor de meer-
jarenbegroting 2012-2015 en het 
financieel meerjarenbeleid Ook 
rapporteert het college over de 
uitvoering van de huidige begro-
ting 2011.

Het financieel meerjarenperspec-
tief vraagt om versobering en om het 
maken van duidelijke keuzes. Corri-
gerende maatregelen zijn noodzake-
lijk om een begrotingstekort van ca. 
€ 5 mln in 2012 tot een structureel te-
kort van ca. € 0,8 mln in 2015 te voor-
komen. Tegelijk staat het college voor 
een belangrijke uitdaging: de eerste 
stappen zetten op weg naar realise-
ring van de Visie op Velsen 2025: Ken-
nisrijk werken in Velsen.

De noodzaak tot bezuinigingen aan 
de ene kant en de realiteit van de vi-
sie aan de andere kant ziet het colle-
ge ook als kans. De kans om duidelij-
ke keuzes te maken in de lijn van de vi-
sie. De kans om verbindingen tussen 
beleidsvelden te leggen en zodoende 
beleid te versterken zonder de finan-
ciële of ambtelijke inzet te vergroten. 
Zo moet te zijner tijd de gedecentra-
liseerde jeugdzorg geïntegreerd wor-
den met het gemeentelijk jeugdbeleid 

en de lokale educatieve agenda om op-
timaal effect te sorteren. Zo moeten 
ook arrangementen tussen kunst, cul-
tuur, onderwijs en sport veel strakker 
dan tot nog toe tot stand worden ge-
bracht. En zo moet een regionale ont-
sluitingsagenda ruimte bieden voor 
betere bereikbaarheid tegen een lage-
re belasting van het milieu.

Het college is zich bewust van het feit 
dat de keuzes in een aantal gevallen 
pijn doen. Deze keuzes raken zowel de 
samenleving als de eigen gemeentelij-
ke organisatie.  Uitstel van deze keu-
zes leidt op termijn tot de noodzaak 
om harder in te grijpen. Of tot een zo-
danige verschraling dat er nauwelijks 
nog sprake is van effectief beleid.

De keuzes die het college maakt bie-
den ook perspectief. Perspectief op 
behoud van het noodzakelijke vangnet 
voor kwetsbaren in de samenleving. 
Perspectief op ondersteuning bij par-
ticipatie in de maatschappij waar die 
ondersteuning onontbeerlijk is. Per-
spectief op een houdbaar gemeente-
lijk beleid en een duurzame samenle-
ving, waarin ook individuele burgers, 
maatschappelijke organisaties en ver-
enigingen hun verantwoordelijkheid 
nemen.

De kaders die het college schetst zet-
ten de eerste stap op weg naar deze 
toekomst. Zij zijn gebaseerd op een 

aantal uitgangspunten gegeven het 
perspectief dat het college wil bieden. 
Deze uitgangspunten zijn:

- een solide financieel beleid zonder 
dat dit leidt tot verhoging van de lo-
kale lasten

- instandhouding van een breed pak-
ket basisvoorzieningen voor zo veel 
mogelijk doelgroepen in onze sa-
menleving. De beschikbare midde-
len moeten ten goede komen aan zo-
veel mogelijk inwoners met inacht-
neming van het profijtbeginsel

- meer verantwoordelijkheid neerge-
legd bij individuele burgers, maat-
schappelijke organisaties en ver-
enigingen waar die verantwoorde-
lijkheid ook genomen kan worden. 
De gemeente ziet hier ook een rol in 
voor de markt

- voldoende financiële ruimte om mo-
gelijke toekomstige financiële te-
genvallers op te kunnen vangen van 
maatregelen, die wij nu al kunnen 
voorzien

- voldoende financiële ruimte voor 
nieuw beleid waar dat leidt tot rea-
lisering van de Visie op Velsen 2025 
met behoud van de vier hiervoor ge-
noemde uitgangspunten.

Leidend bij de invulling van die uit-
gangspunten zijn het collegeprogram-
ma 2010 -2014 en de Visie op Velsen 
2025. Met betrekking tot de realise-
ring van de Visie op Velsen 2025 ont-

wikkelt het college nu het implemen-
tatieplan van deze visie. Dit plan be-
schrijft op welke wijze het werken 
aan de realisatie van de visie geïncor-
poreerd wordt in de bestuurlijke en 
ambtelijke organisatie en in de lopen-
de (beleids-) processen. Het uitvoe-
ren van activiteiten en het treffen van 
maatregelen die bijdragen aan het re-
aliseren van de visie leiden de komen-
de tijd tot beleidsaanpassingen, ver-
schuiving van geldstromen en inten-
siveringen op diverse gebieden die wij 
op dit moment nog niet in harde cij-
fers kunnen vertalen. 

Vertrouwen in de kracht van Velsen. 
Dit motto van het collegeprogramma 
klinkt krachtig door in de voorjaars-
nota. Dit vertrouwen moeten we niet 
alleen hebben, dit vertrouwen kun-
nen we ook hebben, aldus het colle-
ge van burgemeester en wethouders. 
De verantwoordelijkheid voor onze 
maatschappij en de toekomst daarvan 
ligt niet alleen in handen van de ge-
meentelijke overheid of alleen in han-
den van de gemeenschap. Het gaat om 
het delen van die verantwoordelijk-
heid. Het gaat, kortom, om vertrou-
wen in de kracht om gezamenlijk, als 
gemeente en gemeenschap, onze toe-
komst te borgen. 

Op 30 juni en 14 juli behandelt de ge-
meenteraad van Velsen de Voorjaars-
nota 2011.

Landgoed Beeckestijn heropend
Op 26 mei 2011 werd het hoofd-
huis van buitenplaats Beeckes-
tijn heropend. De commissaris 
van de Koningin, de heer Rem-
kes, en de burgemeester van 
Velsen, de heer Weerwind, wa-
ren erbij.

Na het officiële gedeelte werd de ge-
repareerde fontein in werking gezet 
– een cadeau van de Vrienden van 
Beeckestijn. Een aantal schoolkin-
deren van De Toermalijn uit Drie-
huis plantten een aantal gerani-
ums in de acht vazen die om de vij-
ver op hun sokkels staan. Op de fo-
to helpt burgemeester Franc Weer-
wind een handje. Het huis, Podium 
voor Tuin- en Landschapscultuur, 
is open van donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De 
tuinen zijn vrij toegankelijk. (foto: 
gemeente Velsen)

OV-Chipkaart
Nog voor de zomer verdwijnt de 
strippenkaart definitief uit Noord-
Holland. U heeft dan een OV-chip-
kaart nodig om te reizen met het 
openbaar vervoer. De provincie 
Noord-Holland organiseert spe-
ciaal voor 55-plussers binnen 
de gemeente Velsen en Beverwijk 
een informatiebijeenkomst over 
het gebruik van de OV-chipkaart. 
Bent u 55-plusser en geïnteres-
seerd in de OV-chipkaart, kom dan 
langs in de burgerzaal van het ge-
meentehuis van Velsen op donder-
dag 16 juni 2011 van 14.00 tot 16.00 
uur. De burgerzaal is open vanaf 
13.30 uur, ingang Plein 1945. Toe-
gang is gratis. Aanmelding op volg-
orde van binnenkomst met naam, 
adres, telefoonnummer en e-mail-
adres vóór uiterlijk 14 juni 2011 via 
communicatie@velsen.nl of 0255-
567200.
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bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000106  Concordiastraat ong. Velsen-Noord 
     het oprichten van een bedrijfsgebouw 

(24/05/2011)
w11.000170  Cypressenstraat 13 IJmuiden 
     het plaatsen van een dakopbouw 

(26/05/2011)
w11.000235 L.  Zocherplantsoen 79 Velserbroek 
     het plaatsen van een erfafscheiding 

d.m.v. een groenhaag (26/05/2011)
w11.000255  Bordesstraat 2 Velsen-Noord 
     het vervangen van bestaande reclame 

daktekst verlicht (26/05/2011)
w11.000264  Zeeweg 333, IJmuiden 
     het kappen van 2 beuken (26/05/2011)
w11.000269  Hugaardskamp 6 Velserbroek 
     het veranderen en vergroten van een 

woning met een uitbouw (27/05/2011)
w11.000278  Kruidbergerweg 59 Santpoort-Noord 
     het kappen van een boom 

(30/05/2011)
w11.000281  Lindenstraat 33 IJmuiden 
     het kappen van een boom (26/05/2011)
w11.000284  P.C. Hooftlaan 17 Driehuis 

     het vergroten van de bestaande dak-
opbouw (24/05/2011)

w11.000287  Wijkeroogstraat ong., Velsen-Noord 
     het kappen van 3 bomen 

(30/05/2011)
w11.000330   Vinkenbaan 25 Santpoort-Zuid 
     het kappen van een boom voorerf 

(30/05/2011)
w11.000333  Bruno Klauwersstraat 10 
   Santpoort-Zuid 
     het kappen van een berkenboom in de 

voortuin (30/05/2011)
w11.000347  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
     het oprichten van een vishevel 

(25/05/2011)

Evenementen

Burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV de 
volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

i11.001504  Vestingplein Velserbroek 
    kermis van 5 t/m 9 oktober 2011 

(26 mei 2011).
i11.003334    groenstrook aan de Ampèrestraat 

IJmuiden 
    Huttenbouw Velsen van 23 t/m 

29 juli 2011, (26 mei 2011)
i11.004564   speelplaats Grote Boterdijk 

Velserbroek 
    Huttenbouw Velserbroek van 25 t/m 

28 juli 2011, (26 mei 2011). 
i11.003261  Plein 1945 

    Bric a Brac Markt op 23 juli 2011, 
20 augustus 2011, 10 september 2011, 
24 september 2011, 8 oktober 2011, 
(27 mei 2011)

i11.001214  Avondvierdaagse IJmuiden 
    IJmuiden van 6 t/m 9 juni 2011, 

(26 mei 2011)
i11.004308   terrein van Landgoed Beeckestijn 

aan de Kweekesteinweg Velsen-Zuid 
    Club Beeckestijn op 10 juni 2011, 

(20 mei 2011)
i11.004034   recreatiegebied Spaarnwoude 
    Hemelvaart modelvliegshow op 

2 juni t/m 5 juni 2011, (20 mei 2011)

De burgemeester heeft op grond van artikel 35 Drank- 
en Horecawet (DHW) ontheffi  ng verleend voor de 
onderstaande dag en locatie:
i11.005223   plein Broekbergenlaan Santpoort 
    Santhappen op 4 juni en 5 juni 2011, 

(26 mei 2011)
i11.005224   Concertterrein Westerveld Driehuis 
    Concerto in Memoriam op 5 juni 

2011, (30 mei 2011)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:
i11.001370   Andreaweg 10 Velsen-Noord
     uitoefenen van een horecabedrijf, 

(26 mei 2011).
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Koren in het Duinpark
IJmuiden – Het Zeewijkse 
Duinpark heeft een mooi am-
fibietheater. De shantyko-
ren Nortada en Grace Dar-
ling vonden drie jaar geleden 
al, dat hier te weinig gebruik 
van gemaakt werd en gaven 
er een concert. Een mooi ini-
tiatief, dat helaas geen navol-
ging kreeg. Zaterdag stonden 
beide shantykoren er voor de 
derde keer, ditmaal was ook 
het popkoor Swingstation van 
de partij.

Wethouder Robert te Beest zei 
het ook jammer te vinden, dat 
er niet meer gebruik gemaakt 
werd van het podium. Hij wenste 
de koren succes toe en hoopte, 
dat het droog zou blijven: ,,Het 
waait wel hard, maar wind hoort 
bij shantyliederen.’’ Een koorlid 
van Nortada, dat als eerste op-
trad, roept even later: ,,We zoe-
ken nog een zingende wethou-
der.’’ Robert te Beest bedankt 
lachend voor die eer, waarop 
de man zegt: ,,Onze dirigent zei 

Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Zondag 5 juni is de 
maandelijkse open dag op het 
Forteiland. Vanaf de Kop van de 
Haven brengt rondvaartboot Ko-
ningin Emma bezoekers naar het 
eiland, waar gidsen klaar staan. 
Met deze vrijwilligers dwaalt 
kan men ruim twee uur door het 
pantserfort, de Duitse bunkers 
en de loopgraven.
Het kustfort IJmuiden bezet-
te een vooruitgeschoven post 
in de Stelling van Amsterdam. 
Men was begonnen met de aan-
leg van het Noordzeekanaal, dat 
de Amsterdamse haven weer 
een goede verbinding met zee 
moest geven. In 1876 was dit ka-
naal gereed. Het kanaal was van 
groot belang voor de Amster-
damse handel, maar ook in oor-
logstijd had het een niet onaan-
zienlijke  functie. De sluizen, die 
de Noordzee en kanaal scheid-
den, vormden de belangrijkste 
inlaat van water voor de inunda-
ties van de Stelling van Amster-
dam en daarom werd besloten 
een apart fort te bouwen, om de 
monding van het Noordzeeka-
naal te verdedigen. Met zijn af-
gezonderde positie zou het zo-
nodig de strijd aan moeten bin-
den met vijandelijke troepen. Het 
contact met de commandant van 
de Stelling van Amsterdam werd 

gedurende een belegering ver-
zorgd door postduiven. Een tele-
grafische verbinding zou name-
lijk eenvoudig op te sporen zijn 
en gesaboteerd kunnen worden. 
In het fort is nog steeds de plaats 
te zien waar de hokken van de 
duiven hebben gezeten.
In de Tweede Wereldoorlog 
kreeg het Forteiland de sta-
tus van Kernwerk. Er werd een 
groot aantal bunkers op het ei-
land gebouwd en een aantal van 
deze bouwwerken is nog te be-
zoeken. De westkant van het ei-
land wordt momenteel gebruikt 
als broedplaats door de meeu-
wen. Het is voor mensen verbo-
den gebied, maar vanaf het ho-
ge uitkijkplatform kan men on-
gestoord en veilig dit schouw-
spel bekijken. In de koepelzaal 
van het fort kan men wat eten 
en drinken. Ook is er gelegen-
heid om boekjes, posters en zelfs 
flesjes Fortbier te kopen.
De afvaarten vanaf de Kop van 
de Haven met de rondvaartboot  
zijn om 11.00, 12.45 en 15.15 uur.
Vanaf het eiland kan men ver-
trekken om 13.00, 15.10 of 17.15 
uur. Reservering: telefonisch via 
0255-511676 of via info@ijmui-
denserondvaart.nl. Zie ook www.
ijmuidenserondvaart.nl en www.
fortijmuiden.nl.

het al: die lui praten zo veel, dat 
ze geen stem meer over heb-
ben.’’ Dan klinken de mooie so-
nore stemmen met liedjes over 
het halen van de netten, het hij-
sen van de zeilen en over de wal-
visvaart. De muziekbladen waai-
en van de standaard, maar de 
mannen zingen stug door. Dan 
is het podium voor Swingstati-
on. De dirigent had de keuze uit 
zingen met of zonder microfoon. 
Hij koos voor het laatste, omdat 
het koor dan meer mogelijkhe-
den zou hebben. De liedjes die a 
capella gezongen worden, klin-
ken prachtig. Maar dan gaat de 
muziekband aan. Die moet nogal 
hard, vanwege de wind en over-
stemt gedeeltelijk de zang. Bo-
vendien is het koor dicht bij het 
publiek gaan staan. De tribune 
loopt in een u-vorm. Daardoor 
staan ze met hun rug naar de 
helft van het publiek, dat er haast 
niets van hoort. Als laatste zingt 
het vrouwenshantykoor Grace 
Darling. Die maken er zoals al-
tijd weer een heel gebeuren van, 
elk liedje is een klein toneelstuk-
je. Ze zijn ongeveer halverwege 
hun optreden, als de regen los-
barst. Iedereen zoekt een droog 
heenkomen. Het laatste gedeel-
te viel dus in het water. Letterlijk 
dan, niet figuurlijk, want al met 
al was het een heel leuk concert, 
waar het talrijke publiek van ge-
noot. (Carla Zwart)



Infopagina Gemeente Velsen

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl3 juni 2011

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

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

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

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

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

Adverteren in 
gemeentegids 2011
De gemeentegids Velsen 2011-
2012 wordt op dit moment ge-
maakt, daarin staan ook een 
aantal advertenties. Het kan 
daarom zijn dat u als onderne-
mer benaderd wordt door de uit-
geverij van de gids, FMR Pro-
ducties uit Den-Helder. 

Dit bedrijf kan namens de gemeen-
te adverteerders werven (acquisi-
tie). De contactpersoon van FMR 
Producties, de heer Bertus Boscher, 

kan u een brief laten zien, waarin 
staat dat de gemeente Velsen uit-
sluitend met deze uitgever samen-
werkt. Vraag bij twijfel gerust naar 
deze brief!

Wilt u zelf contact opnemen met de 
uitgever voor een advertentie in de 
nieuwe gemeentegids? Belt u dan 
naar: FMR Producties 0223-661069 
of stuur een e-mail naar info@ 
fmrproducties.nl.

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

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

Dag van het Park
op Landgoed Beeckestijn
Veel bezoekers wisten buiten-
plaats Beeckestijn te vinden op 
de Dag van het Park.  De gemeen-
te Velsen was er ook bij, met een 
kraam vol informatie over ge-
meentelijk groen.

Buitenplaats Beeckestijn was zon-
dag 29 mei het centrum van de Dag 
van het Park in Velsen. Verschillen-
de organisaties, waaronder de ge-
meente Velsen, presenteerden zich 
voor het hoofdgebouw. Aan de kraam 
gaven medewerkers van de afdeling 
Beheer en Ontwikkeling onder meer 
voorlichting over de aanleg van een 
geveltuin. Elke bezoeker kreeg een 
gevelplantje – stokroos – mee naar 
huis. Daarnaast konden bezoekers 
genieten van lezingen in het hoofd-
gebouw, van verschillende films en 
van muziek in één van de koetshui-
zen. Met de Dag van het Park wordt 

op een positieve manier aandacht 
gevraagd voor het groen in de stad. 
Bewoners kunnen (opnieuw) ken-
nismaken met het park in hun di-
recte woonomgeving. In Nederland 
doen circa 60 gemeenten mee. (foto:  
Reinder Weidijk)

Groengas-vulpunt in
Velsen-Noord geopend
Autorijders op ‘groen gas’ kunnen nu 
ook terecht bij het tankstation aan 
de Concordiatraat in Velsen-Noord. 
Donderdag 26 mei heeft wethou-
der Wim Westerman samen coureur 
en TV presentator Allard Kalff  het 
Groengas-vulpunt in Velsen-Noord 
geopend.

Met de komst van dit vulpunt bij 
het Texaco tankstation in Velsen-
Noord en de bestaande vulpunten in 

Heemskerk en Haarlem is een dek-
kend netwerk ontstaan in de regio’s  
Midden- en Zuid-Kennemerland. 
Vele groengas-rijders hebben hun 
weg naar het nieuwe vulpunt al we-
ten te vinden waaronder de gemeen-
te Beverwijk. 

Het nieuwe vulpunt is mede moge-
lijk gemaakt door de gemeente Vel-
sen en de werkgroep IJmond rijdt al-
ternatief. (foto: Reinder Weidijk)
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Team Toezicht & Handhaving actief

Extra controles in Duinpark
Leden van het team Toezicht en 
Handhaving van de gemeente 
Velsen zijn bevoegd om burgers 
aan te spreken, naar hun identi-
teit te vragen, hen aan te houden 
en bekeuringen uit te delen. Niet 
iedereen weet dat. 

In de maand mei heeft het team Toe-
zicht en Handhaving van de gemeen-
te Velsen extra controles uitgevoerd. 
Het team ziet erop toe dat burgers 
zich aan de gemeentelijke regels 
houden. De medewerkers traden in 
burger op tegen overlast door hon-
den en (brom)fietsers in het Duin-
park. Er zijn veel waarschuwingen 
uitgedeeld en een aantal bekeurin-
gen: 55 voor (brom)fietsen in het 
gebied en 14 voor hondenbezitters. 
Twee mensen werden bekeurd voor 
het feit dat ze hun identiteitspapie-

ren niet konden of wilden laten zien. 
De reacties van burgers waren ver-
schillend. Sommigen spraken hun 
waardering uit voor handhaving van 
de wet op deze twee punten, ande-
ren lieten hun ongenoegen blijken – 
vooral degenen die werden bekeurd. 
Wellicht voelden ze zich betrapt om-
dat de medewerkers in burger op-
traden. Veel mensen weten niet dat 
het Team Toezicht en Handhaving 
bekeuringen mag uitdelen, mensen 
naar hun identiteitsbewijs mag vra-
gen en hen mogen aanhouden, ofte-
wel overbrengen naar het politie-
bureau. Voor alle duidelijkheid: als 
mensen van dat team u als burger 
aanspreken, kunt u ervan uitgaan 
dat zij daartoe bevoegd zijn. Zij dra-
gen een herkenbaar uniform of gaan 
in burger, en ze kunnen zich altijd le-
gitimeren.

Start terugdringen water-
overlast Planetenweg
Op maandag 6 juni starten werk-
zaamheden aan de Planetenweg 
die een bijdrage moeten leveren 
aan het terugdringen van de wa-
teroverlast die ontstaat bij hevi-
ge regenval. De werkzaamheden 
duren 1 week. Het verkeer wordt 
omgeleid.

Bij zeer veel neerslag blijft op de Pla-
netenweg ter hoogte van de wonin-
gen 321 tot en met 347 water op straat 
staan. De gemeente Velsen heeft 
daarom samen met een ingenieurs-
bureau onderzocht welke oplossings-
richtingen effect hebben op de hoog-
te van het water. Dit om zo de over-
last te verminderen van en de kans op 
schade te beperken. Hierbij is onder-
scheid gemaakt tussen een maatrege-
len op korte en langere termijn. 

Uit de berekeningen blijkt dat het 
weghalen van de inritconstructie op 
de hoek Planetenweg/Groot Helm-
duin effect heeft op de waterhoogte 
ter plaatse van de woningen. Bij he-
vige neerslag kan het water dan van-

af de Planetenweg richting de lager 
gelegen parkeerplaats stromen. Bij 
zeer extreme neerslag blijft er dan 
nog steeds water op de Planeten-
weg staan, maar wel circa  8 cm min-
der dan nu het geval is waardoor er 
geen water meer op het trottoir en in 
de tuinen staat. Door op de parkeer-
plaats de middenbermen deels te ver-
lagen en enkele, laag gelegen parkeer-
plaatsen te verwijderen kan het wa-
ter ook beter de ondergrond inlopen. 
Deze kortetermijnmaatregelen heb-
ben voorlopig alleen effect op situa-
tie ter plaatse van de woningen 321 
tot en met 347. 

Er zijn verschillende soorten maat-
regelen voor de langere termijn door-
gerekend en beoordeeld op effecti-
viteit en kosten. Er is nog geen keu-
ze gemaakt wel maatregelen uitge-
voerd zullen worden. Het terugdrin-
gen van de wateroverlast is een be-
langrijk uitgangspunt bij de recon-
structie van de Planetenweg in 2012. 
De kennis van dit onderzoek zal hier-
bij benut worden. 

Wegwerkzaamheden 
Wenckebachstraat
Het asfalt op de hoofdrijbaan van de 
Wenckebachstraat in Velsen-Noord, 
tussen de Staalstraat en de Breed-
bandweg/Grote Hout of Konings-
weg, wordt vernieuwd. Dit gebeurt in 
de week van 6 tot en met 10 juni. De 
hoofdrijbaan wordt op dit gedeelte 
afgesloten voor verkeer, dat via bor-

den wordt omgeleid. De ventweg en 
fietspaden blijven in gebruik. Daar 
waar gewerkt wordt aan de Wencke-
bachstraat kan niet worden overge-
stoken. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door het aannemingsbe-
drijf Dura Vermeer.

Werk aan peuterbad 
Burgemeester Rijkenspark
Er worden werkzaamheden verricht 
aan het peuterbad in het Rijkens-
park Santpoort-Zuid. Het bad wordt 
voorzien van een nieuwe coating-
slaag.

Deze werkzaamheden moeten on-
der gunstige weersomstandigheden 
worden uitgevoerd. De verwachting 
is dat het badje weer opengaat in de 
week van 13 juni 2011.

Evenementen in Velsen
• 4 en 5 juni Santhappen in Santpoort-Noord
• 5 juni Concerto in memoriam in Driehuis
• 11 juni Beeckestijnpop in Velsen-Zuid

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Toerisme en Vrije Tijd.
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Een brug slaan tussen scholen, sport en cultuur
Combinatiefunctionarissen werken tegelijkertijd in twee verschillende secto-
ren: onderwijs en sport of onderwijs en cultuur. Ze hebben kennis van pedago-
giek, een achtergrond in sport of cultuur en ze weten hoe onderwijsorganisa-
ties en verenigingen zijn georganiseerd. Vanuit hun functie zetten ze samen-
werkingsverbanden op en zo slaan ze een brug tussen scholen en sportvereni-
gingen of cultuurinstellingen. 

Onderliggende gedachte bij sport is om jongeren actief te stimuleren om te 
gaan sporten. Bij cultuur gaat het erom de jeugd vertrouwd te maken met ver-
schillende kunst- en cultuurvormen, met inbegrip van erfgoed en media. De 

werkwijze is door het rijk ingezet en past binnen de ontwikkeling van brede 
scholen die hun leerlingen, behalve het reguliere lespakket, ook een cultuur- 
en sportpakket bieden. De investering van de gemeente in combinatiefuncti-
onarissen, met co-financiering van het rijk, geven de lokale sportverenigingen 
en cultuurinstellingen zelf overigens ook allerlei kansen om zich te versterken. 

Het huidige schooljaar is het tweede jaar dat er combinatiefunctionarissen in 
Velsen aan de slag zijn. Ze blijken wederom stuk voor stuk erg enthousiast over 
de belangstelling van de scholen en vooral: van de kinderen en jongeren met wie 
ze werken. Graag laten we hen hier zelf aan het woord. (Foto’s Reinder Weidijk)

Enthousiaste combinatiefunctionarissen

Larissa Streppel
Combinatiefunctionaris cultuur en onderwijs. Af-
gestudeerd aan Pabo; educatiemedewerker Biblio-
theek Velsen.

Er blijkt veel animo voor de projecten die Laris-
sa heeft ontwikkeld. Voor zowel ‘Een spannend 
beeld’ (voor groep 5) als ‘Mediataal’ (voor groep 6 
van basisscholen) hebben zich tien groepen aan-
gemeld. “De leerkrachten zijn erg enthousiast. 
Onze projecten blijken echt aanvullend op wat 
scholen zelf kunnen bieden.”

“Veel jonge kinderen zeggen: ‘Ik weet al veel van 
internet’. Maar niet alles blijkt te zijn wat het lijkt. 
Door ‘Een spannend beeld’ ontwikkelen ze media-
wijsheid en leren ze kritischer te kijken. We laten 
ze foto’s zien die niet, een beetje of juist sterk zijn 
gefotoshopt. Ze fotoshoppen ook zelf, want juist 
daardoor worden kinderen zich ervan bewust dat 
iets gefotoshopt kan zijn. Bij ‘Mediataal’ onder-
zoeken we hoe de kinderen omgaan met sms-taal, 
waarbij ook veel leestekens worden gebruikt. Ver-
volgens krijgen ze een opdracht om er een kunst-
werk mee te maken.”

Larissa werkt als combinatiefunctionaris enke-
le maanden wekelijks extra uren. Of ze dat erg 
vindt? “Integendeel! Het is juist fijn om extra tijd 
en aandacht aan dit deel van mijn werk te beste-
den. Doordat ik al enkele jaren bij de bibliotheek 
werk, ken ik het netwerk en de behoefte van scho-
len. We doen veel samen met bijvoorbeeld het 
Kunstencentrum. Waar het ook maar kan, bunde-
len we de krachten, ook voor mijn andere, buiten-
schoolse jeugdactiviteiten in de bibliotheek.”

Jurre Brussel
Combinatiefunctionaris sport en onderwijs. Afge-
studeerd aan ALO, docent bewegingsonderwijs.

Jurre geeft gymlessen op basisschool De Triangel, 
is verbonden aan voetbalclub FC Velsen-Noord en 
sinds dit jaar ook aan handbalvereniging HCV90 
en tennisvereniging TC de Gieteling. Alles draait 
er bij deze combinatiefunctionaris om meer kin-
deren te laten bewegen.

“Ik regel clinics in de gymles, bezoek sportver-
enigingen met de schoolkinderen en organiseer 
naschoolse opvang, waarbij ik de deuren van de 
gymzaal opengooi voor sporten en spelen. Dit jaar 
is hierin meer structuur gekomen en de sportver-
enigingen zijn blij met de wisselwerking. De voet-
balclub heeft inmiddels zelfs, zeker ook door hun 
eigen activiteiten, meer leden.”

“Ik voetbalde en rotzooide vroeger veel buiten. Nu 
zitten kinderen vaak achter de computer. Maar als 
het wordt aangeboden en de weg wordt gewezen, 
blijkt er veel animo voor buiten sporten. Gelukkig 
heeft de gemeente daar wat voor over. De Triangel 
ontwikkelt zich als brede school en daar past mijn 
werkwijze helemaal in. Ik laat de kinderen met 
allerlei sporten kennismaken en laat zien welke 
mogelijkheden om de hoek liggen. In mijn gym-
lessen merk ik vaak kinderen op die bang zijn of 
het moeilijk vinden om te bewegen en dat maakt 
ze onzeker. Sinds dit jaar nodig ik daarom groep-
jes van 5 leerlingen uit om gedurende zo’n 10 we-
ken extra te komen sporten. De reacties van de 
kinderen en van hun ouders zijn zó positief, dat ik 
dit graag uitbreid.”

Mandy van Wognum
Combinatiefunctionaris cultuur en onderwijs. Af-
gestudeerd docente dans. Productieleider bij Stich-
ting Opus One en voor hun scholenproject LEF.

In 15 weken stoomt Mandy met collega’s van 
Opus One en het Kunstencentrum zo’n 300 kin-
deren van 12 basisscholen klaar voor ‘Peter Pan’. 
De musical wordt eind juni opgevoerd in de Stads-
schouwburg, de deelnemers worden verdeeld over 
twee voorstellingsdagen.

“We hebben 40 hoofdrolspelers geselecteerd en 
groepen samengesteld die dansen en zingen. Wat 
is er veel talent in Velsen! Het project kent ver-
schillende leermomenten en de kinderen maken 
echt contact met het theater. Vorig jaar vroeg een 
jongetje, dat in de sporthal kwam voor de door-
loop: ‘Wauw, is dit het theater?’ Hij had werkelijk 
geen idee. Een mooie bijeenkomstigheid van dit 
project is dat er vriendschappen ontstaan tussen 
kinderen uit verschillende woonkernen.”

“Mede door de ervaring met ‘Jungle Book’ vorig 
jaar, verloopt alles goed gestructureerd terwijl er 
nu meer scholen meedoen. Ik hou met iedereen 
contact: de kinderen, de ouders, de scholen, de do-
centen en met Jacob Bron van de schouwburg en 
Dirk Out van het Kunstencentrum. Het project 
is geschikt voor de brede school. Neem het lezen 
van het script, dat gaat over taal, nieuwe woor-
den leren en goed articuleren. Bovendien worden 
de kinderen aan het denken gezet wanneer ze een 
collage moeten maken van hun rol. Hun fantasie 
wordt geprikkeld en dat helpt om beter te kunnen 
presteren op school.”
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Adres

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

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

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

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

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

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

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

ReinUnie

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

Sociale Zaken

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

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

KCC/WMO-loket

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

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

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

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

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

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

Franc Weerwind.

Voor vragen over:

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

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

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

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

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

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

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

Beleidslijn BIBOB voor 
omgevingsvergunning bouwen

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 3:42 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 
24 mei 2011 besloten hebben de ‘Beleidslijn BIBOB 
voor omgevingsvergunning bouwen’ vast te stellen, 
onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidslijn 
BIBOB voor bouwvergunningen’. Het betreft een 
technische wijziging in verband met de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Inwerkingtreding

De beleidslijn treedt in werking de dag na bekend-
making.

Ter inzage

De beleidslijn ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
De beleidslijn wordt ook gepubliceerd op de website 
van de gemeente Velsen: www.velsen.nl. 

Inventarisatie t.b.v. bestemmingsplan 
‘Bedrijventerrein Velserbroek’

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een 
nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het bedrij-
venterrein van de Velserbroek en omgeving. 

Plangebied

Het gebied wordt in het noorden begrensd door het 
perceel van tuincentrum Velserbroek (Rijksweg 289), 
in het oosten door de Hofgeesterweg, Ambachtsweg, 
Zadelmakerstraat, Vlietweg en het Delftplein 
(gemeentegrens met Haarlem) en in het westen 
door de N208. Zie ook bijgaande afb eelding. Het plan-
gebied sluit aan op de plangrens van het project de 
Grote Buitendijk/Hofgeest. 

Het plangebied kenmerkt zich door het bedrijventer-
rein Broekerwerf, de bedrijven in het zuidelijke deel 
van de Hofgeest en de bebouwing tegen de gemeente-
grens met Haarlem.

Aanleiding 

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw 
bestemmingsplannen op te stellen is gelegen in het 
feit dat:

•  de wens bestaat om het aantal bestemmingsplan-
nen waaruit de plangebieden thans in planologisch 
opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één 
bestemmingsplan;

•  de wens bestaat om de bestaande voorschriften/
plankaarten te uniformeren en te globaliseren, 
zodat er een eenduidige juridische systematiek 
komt voor het hele plangebied;

•  diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, 
waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te 
actualiseren.

Inventarisatie initiatieven in het plangebied

Om bij het opstellen van het hierboven genoemde 
bestemmingsplan rekening te kunnen houden met 
toekomstige ontwikkelingen vragen wij iedereen die 
binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plan-
nen en ideeën heeft, deze aan de gemeente kenbaar te 
maken. Het gaat de gemeente daarbij om fundamen-
tele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen) 
maar het kan ook gaan om een transformatie in het 
gebruik.

Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatie-
datum in het bezit te zijn van de gemeente Velsen. 
Vervolgens ontvangt u een reactie van de gemeente. In 
onze reactie zullen wij aangeven of en op welke wijze 
de voorgestane ontwikkelingen bij het opstellen van 
het bestemmingsplan meegenomen zullen worden. 

Wilt u een initiatief indienen?

Wij verzoeken u om uw initiatief zo uitgebreid moge-
lijk te beschrijven en te voorzien van kaartmateriaal. 
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatie-
datum in te dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Vermeld in uw reactie dat het de ‘inventarisatie 
bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek’ betreft. 

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23 mei 
tot en met 27 mei 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000354   Valckenhoefl aan 79 Santpoort-Noord 
het veranderen en vergroten van 
de 1ste verdieping van een woning 
(23/05/2011)

w11.000353   Willem de Zwijgerlaan 34 
Santpoort-Zuid 

      het snoeien van 9 bomen 
(23/05/2011)

w11.000358   Zwanebloembocht 161 
het kappen van een boom 
(24/05/2011)

w11.000357   Hoofdstraat 189 Santpoort-Noord 
het plaatsen van een dakopbouw 
(24/05/2011)

w11.000356   De Zeiler 174 Velserbroek 
      het plaatsen van een fi etsenberging 

aan de voorgevel (24/05/2011)
w11.000355   De Kamp 15 Velserbroek 
     het plaatsen van een dakkapel voor-

gevel (24/05/2011)
w11.000361  Lagersstraat 44 IJmuiden 
      het plaatsen van een dakkapel 

(25/05/2011)
w11.000360  Dirk Hartoghstraat 22 IJmuiden 
      het plaatsen van een dakopbouw 

(25/05/2011)
w11.000359  P.C. Hooftlaan 44 Driehuis 
      het oprichten van een bijgebouw 

(25/05/2011)
w11.000371  Sluisplein 80 IJmuiden 
      het plaatsen van gevelreclame 

(26/05/2011)
w11.000370  Kennemerlaan 15 IJmuiden 
     het vergroten van een bovenwoning 

(26/05/2011)
w11.000369  Fazantenlaan ong. IJmuiden 
    het kappen van een iep (26/05/2011)
w11.000368  Houtmanstraat ong. IJmuiden 
    het kappen van een iep (26/05/2011)
w11.000367  Pleiadenplantsoen ong. IJmuiden 
    het kappen van een iep (26/05/2011)
w11.000366  Groeneweg ong. IJmuiden 
    het kappen van een iep (26/05/2011)
w11.000365  Driehuizerkerkweg 130 0001 
     het oprichten van een berging 

(26/05/2011)
w11.000364  Tollenslaan 5 Driehuis 
      het kappen van een boom 

(26/05/2011)
w11.000363  Parkweg ong. Velsen-Zuid 
      het plaatsen van een reclamebord 

(26/05/2011)
w11.000362  Willebrordstraat 18 IJmuiden 
      het plaatsen van een dakopbouw 

(26/05/2011)
w11.000373  Deutzstraat 10 IJmuiden 
      het oprichten van 8 bedrijfsunits 

(27/05/2011)

Verlenging beslistermijn

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

w11.000259  Grote Buitendijk 106 Velserbroek 
      het veranderen en vergroten van 

de 2e verdieping van een woning 
(05/04/2011)

Besluiten

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




