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De straat voor de kinderen
IJmuiden - Vorige week woensdag, 
tijdens de Nationale Straatspeeldag, 
waren veel straten in heel Neder-
land een speelplek voor de kinde-
ren. In IJmuiden was onder andere 
de Abelenstraat afgezet en hier von-
den veel leuke activiteiten plaats.
,,Dit wordt een beestje. Een klein, lief 
beestje’’, zegt een ballonnenkunste-
naar die de aandacht van heel veel 
kinderen heeft. ,,Een rat’’, roept een 
jongen. Nee joh, een rat is kei-eng’’, 
reageert de man. Het wordt een lie-
veheersbeestje en de man kijkt zoe-
kend in het rond. Alle kinderen ste-
ken hun vinger omhoog en roepen: 
,,Ikke, ikke!’’ Romy (8) wordt de ei-
genaar van het ballonnenbeestje. 
,,Ik heb genoeg ballonnen voor jullie 

allemaal’’, zegt de man tegen de an-
dere kinderen. Twee jongens halen 
met een hengel papieren vissen uit 
een aquarium, anderen zijn aan het 
doelschieten of aan het blikgooien. 
Loek (6) kan maar geen genoeg krij-
gen van de hobbelstep. ,,Het is heel 
makkelijk, hard afzetten met je voet 
en dan rechtop blijven staan’’, zegt 
hij en daar gaat hij weer, voor een 
nieuw rondje. 
Er is een groot springkussen en op 
het met ballonnen versierde speel-
pleintje liggen een heleboel spring-
touwen, loopklossen en skippybal-
len. Daar wordt druk gebruik van 
gemaakt en overal spelen kinderen 
met stralende ogen en rode wangen 
van de inspanning.

,,Drie jaar geleden was de Straat-
speeldag ook hier, ter ere van de 
opening van het nieuwe speelplein-
tje’’, vertelt buurtbewoonster Wijn-
nie, die de kinderen van limonade 
voorziet. ,,De organisatie was van 
buurtcentrum de Spil. Kinderwerk-
ster Janneke vroeg begin dit jaar of 
we het leuk zouden vinden als het 
weer in de Abelenstraat gehouden 
werd. Ik kreeg toen al snel een aan-
tal buurvrouwen enthousiast, die 
wel mee wilden helpen.’’ 

Terwijl ze tevreden rond kijkt, besluit 
ze: ,,Dit is een kinderrijke wijk. Het 
is altijd al een gezellig buurtje, maar 
vandaag is het hier supergezellig.’’ 
(Carla Zwart)

De cheque voor het O.I.G./I.H.D. wordt overhandigd

Jubileumconcert in Witte Theater
Tien jaar shantykoren
IJmuiden - Vorige week donder-
dag vond er in een uitverkocht Witte 
Theater een jubileumconcert plaats, 
dat klonk als een klok. De shanty-
koren Grace Darling onder leiding 
van Hinke Hillege, Nortada onder 
leiding van Arno Hillege (jawel, de 
zoon van) en Nelson’s Blood onder 
leiding van Hein Zonneveld bestaan 
ieder in 2008 tien jaar en besloten 
dit gezamenlijk te vieren.   
Eregast was die avond Wil Kramer, 
de moeder van alle shantykoren. 
Voor haar waren er bloemen. Zij was 
dirigent van het allereerste shanty-
koor in IJmuiden, ’t Staende Tuygh. 
Dit kreeg later allerlei opsplitsin-
gen: De Raddraaiers, het IJmuidens 
Shantykoor (dat later Nortada ging 
heten) en Nelson’s Blood. Wil was 
bij alledrie de koren betrokken. Toen 
ze even geen koor had, belde ze Ar-
dy, de vrouw van Dieter van Laar, die 
bij ’t Staende Tygh zingt. ,,Zullen wij 
een vrouwenkoor beginnen?’’, vroeg 
ze. Ardy stemde toe. Doodeng vond 
ze het in het begin, nu zou ze niet 
meer zonder Grace Darling kunnen. 
Ze begonnen met een klein groep-
je vrouwen in de huiskamer van Wil. 
,,Zo zijn wij ook begonnen’’, herin-
nert Jan Oosterlee van Nortada zich. 
,,Wij stonden met een man of zes in 
de keuken van het Solidariteitsge-

bouw te zingen, dat toen nog achter 
de Orionweg was.’’
Alle drie de koren maakten in die 
tien jaar een gigantische ontwikke-
ling mee. Ze ontgroeiden de huis-
kamer en keuken als oefenruimte 
en groeiden door. Niet alleen qua 
zangtechniek maar ook wat het le-
denaantal betrof. De shantykoren 
kregen een breder repertoire en ze 
gingen steeds meer optreden. En na 
dit jubileumconcert gaan ze voor de 
volgende tien jaar.
De opbrengst van dit concert was 
voor de Stichting O.I.G./I.H.D., de 
koren dragen deze instelling een 
warm hart toe. Die opbrengst was 
800 euro en in de pauze werd er nog 
onder het publiek met de pet rond 
gegaan, dit leverde 300 euro op. Zo 
kon Wim Behrens, voorzitter van 
Nortada, een cheque van 1100 eu-
ro overhandigen aan de heer Huy-
boom, voorzitter van O.I.G./I.H.D., 
onder toeziend oog van penning-
meester Tonny van de Nieuwendijk. 
Voorzitter Huyboom vertelde, dat dit 
geld heel welkom is: ,,Eén van on-
ze rolstoelbussen is aan vervanging 
toe. Deze cheque komt daarom heel 
goed van pas.’’ Zo kreeg dit jubile-
umconcert, waar veel mensen van 
hebben genoten, een bijzonder tint-
je. (Carla Zwart)

Jaap en Mary Zwirs met Sajar uit Gambia (links) en de familie Ghafour uit Afghanistan

IJmuiden - Afgelopen zaterdag was 
er een oude spullenmarkt in en rond 
het Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat, waar zes organisaties 
zich inzetten voor hulp aan de derde 
wereld. De groepen dreigen per 1 
september dakloos te worden, om-
dat zij de huur kregen opgezegd.
Zaterdag stond Gambia centraal. 
Jaap en Mary Zwirs uit Haarlem, 
van de Stichting Vrienden van de 
Mensen van Gambia, stonden bui-
ten op het plein met hun kraam. Al 
tien jaar lang gaan zij twee keer per 
jaar voor drie weken naar Gambia. 
De ene keer met medicijnen voor 
het ziekenhuis, dan weer met spul-
len voor de school. Ze zijn net te-
rug, ze hebben er een kleuterschool, 
die op kosten van de stichting ge-
bouwd werd, offi cieel geopend en 
overgedragen aan de bewoners. Sa-
jar kwam met hen mee naar Neder-
land, hij hielp zaterdag ijverig mee 
in de kraam. Hij staat Jaap en Mary 
bij aankomst in Gambia altijd op te 

wachten om ze welkom te heten. Ja-
var logeert een maand bij het echt-
paar. Hij is nog nooit zijn dorp uit 
geweest en spaarde zeven jaar lang 
om zijn vliegticket te kunnen bekos-
tigen.
Jaap en Mary hebben veel schoe-
nen te koop in hun kraam. ,,Gekre-
gen van een schoenenfabrikant uit 
Waalwijk. Hij laat speciaal een gaat-
je in de zool maken in het land van 
herkomst. Dan kunnen ze als on-
verkoopbaar Nederland in en dan 
hoeft er geen importbelasting over 
betaald te worden’’, vertelt Jaap. 
,,Ik maak dan gewoon die gaatjes 
weer dicht.’’ Hij krijgt een spring-
touw in zijn handen geduwd met de 
woorden: ,,Hier, voor de kinderen in 
Gambia.’’ De auto van Jaap is al he-
lemaal afgeladen met spullen. ,,Net 
kreeg ik een enveloppe met geld 
van een echtpaar toegestopt’’, ver-
telt hij. ,,Ze waren deze week zes-
tig jaar getrouwd, maar wilden geen 
cadeaus. Wel geld voor een goed 

doel. Mooi toch?’’
Er komen drie mannen het plein op-
lopen die het echtpaar Zwirs harte-
lijk begroeten. Het blijkt de familie 
Ghafour uit Afghanistan te zijn. Zij 
hebben Jaap en Mary als grootou-
ders geadopteerd. De basisscho-
len het Kompas, de Vuurtoren en 
de Pleiaden zamelden middels een 
sponsorloop geld in voor Gam-
bia. Er vaart een vissersboot, die 
de Vuurtoren heet. Jaap gaat dan 
van tevoren de scholen langs om 
via een diavoorstelling de kinderen 
te vertellen over het leven in Gam-
bia. ,,Het gaat om zoveel meer. Hier 
wordt hulp aan goede doelen gebo-
den, maar er komt ook bewustwor-
ding, educatie, integratie en recy-
cling bij kijken’’, zegt Jaap. ,,Het zou 
toch eeuwig zonde zijn als dat zo-
maar ophield?’’

Donderdag 5 juni om 20.00 uur 
wordt in de carrousel de discussie-
nota over ontwikkelingssamenwer-

Markt in Solidariteitsgebouw

‘Het gaat om zoveel meer’

Programma ‘Bestemming
Nederland’ in IJmuiden
IJmuiden - Voor het televisiepro-
gramma ‘Bestemming Nederland’ 
zijn op zaterdag 17 mei opnames 
gemaakt op het strand IJmuiden 
aan Zee. 
Het gezin Eekels kreeg samen met 
presentator Koert-Jan de Bruin les 

in minicat zeilen en blokarten.
De opnames worden op zaterdag 7 
juni om 18.55 uur uitgezonden bij 
RTL4. 
Het programma laat zien dat er ook 
bij minder mooi weer in IJmuiden 
genoeg te beleven is.

Stripdagen
Haarlem - Op 6, 7 en 8 juni wordt 
de eerstvolgende editie van de 
Stripdagen Haarlem georganiseerd 
in Haarlem en omgeving. De vorige 
Stripdagen Haarlem waren in 2006, 
waaruit je kunt afl eiden dat het een 
tweejaarlijks evenement is. Op cir-
ca 50 locaties zijn weer tentoonstel-
lingen, beurzen, optredens, lezingen 
en allerlei andere activiteiten rond 
strips, popcultuur, beeldende kunst 
en gerelateerde zaken.
Voor meer informatie zie www.strip-
dagenhaarlem.nl.

Feestmiddag in 
De Speelhoek
IJmuiden - Op zondag 8 juni is er 
een gezellige feestmiddag met mu-
zikale medewerking van Sjaak Ver-
kade in speeltuin De Speelhoek. 
Het is een speciale dag want het 
beheerdersechtpaar Bert en Suus 
Kurpershoek zijn dan 12,5 jaar ver-
bonden met de speeltuin. Er wor-
den veel extra festiviteiten georga-
niseerd ter ere van dit jubileum. ‘s 
Avonds vanaf 18.00 tot 21.00 uur 
wordt er een receptie gegeven waar 
een ieder wordt uitgenodigd voor 
een drankje en een hapje.

Cultuur aan de Kade
IJmuiden - In de laatste uitzending 
van dit seizoen op woensdag 11 juni 
ontvangen zij als gasten in het pro-
gramma Cultuur aan de Kade Anne-
miek Schoen en Margo Bokking.
Annemiek Schoen is directeur van 
de Bibliotheek Velsen. Met haar 
wordt gesproken in het eerste uur 
over het project ‘Toen’. In het kader 
van dit project gaat de bibliotheek 
de historie van Velsen vastleggen 
voor het nageslacht. De redactie 
van Cultuur aan de Kade ziet hierin 
tevens een passende afronding van 
haar serie over de ontwikkeling van 
Kunst en Cultuur in Velsen. Het ge-
sprek met mevrouw Bokking, wet-
houder in de gemeente met onder 

meer Kunst en Cultuur in haar por-
tefeuille, is meer toekomstgericht en 
zal gaan over het Kunst en Cultuur-
beleid 2009-2012 zoals dat op grond 
van de Nota ‘Velsen Inspireert’ na-
der zal worden besproken.
Cultuur aan de Kade is een pro-
gramma van de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap en is te be-
luisteren tussen 19.00 en 21.00 uur 
via de kabel op FM 89.0 Mhz en via 
de ether op FM 107.8 Mhz. Het pro-
gramma wordt herhaald op zater-
dag 14 juni a.s. tussen 8.00 en 10.00 
uur en op zondag 15 juni tussen 
16.00 en 18.00 uur. Na de zomerstop 
is Cultuur aan de Kade weer terug 
op woensdag 10 september.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

Het is tijd voor de Rabobank.

Afdelings-
vergadering
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Duinpark officieel geopend

Ontwikkeling 
winkelcentrum IJmuiden
Het college heeft het voornemen 
het winkelcentrum van IJmuiden de 
komende periode te versterken en uit te 
breiden. Medio 2007 heeft de raad, na de 
rondetafelgesprekken met betrokkenen 
en belanghebbenden, ingestemd om de 
zogeheten ‘westelijke variant’ voor de 
uitbreiding van het winkelcentrum nader 
te onderzoeken. Het ontwikkelingsgebied 
wordt begrensd door het Marktplein en het 
Velserduinplein. 

Uitwerking ontwikkelingsrichting
Het college van velsen heeft ervoor gekozen om 
de ontwikkelingsrichting niet zelf uit te werken. 
Zij wil de markt inschakelen om tot een haalbaar 
plan te komen, daarbij gebruikmakend van de 
creativiteit en kwaliteit van de markt. Het college 
streeft ernaar nog dit jaar een plan te kiezen 
en een marktpartij te selecteren met wie het 
plan in 2009 wordt uitgewerkt. De marktpartijen 
die worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
de ontwikkelcompetitie krijgen medio 2008 
een zogenoemd bidboek toegezonden waarin 
de ruimtelijke en functionele kaders voor de 

planontwikkeling zijn opgenomen. De ruimtelijke 
en functionele kaders uit het bidboek staan 
in een aparte rapportage “Programma van 
eisen en randvoorwaarden IJmuiden centrum”.  
voornoemde nota heeft vanaf 25 april tot 16 mei 
jl. ter inzage gelegen. Het college stelde tijdens 
haar vergadering van 2 juni het bidboek en de 
inspraakreactie vast.

Verdere traject
De marktpartijen presenteren eind oktober 2008 
de plannen voor het centrum van IJmuiden 
aan de gemeente. 
Deze plannen worden vanaf dat moment 
tentoongesteld in de burgerzaal van het 
stadhuis. De gemeente gaat alle deelnemers 
aan de rondetafelgesprekken uit te nodigen om 
de plannen te komen bekijken. Aan hen wordt 
gevraagd hun mening over de plannen kenbaar 
te maken en een voorkeur uit te spreken voor een 
van de plannen. Het college neemt de uitkomsten 
hiervan mee in het besluitvormingsproces en 
streeft ernaar eind van dit jaar een plan en een 
marktpartij te selecteren. verdere afronding moet 
in 2009 gereed zijn.

Lokaal gezondheidsbeleid 
2008-2011
Het college van Burgemeester en Wethouders 
heeft  op 2 juni 2008 de kadernota Lokaal 
gezondheidsbeleid ‘Fit in Velsen’ 2008-2011 
vastgesteld en besloten deze aan de raad voor te 
leggen op donderdag 26 juni 2008.

met de kadernota lokaal gezondheidsbeleid ‘fit in 
velsen’ 2008-2011 geeft de gemeente velsen de 
richting aan waarop zij de lokale gezondheidssituatie 
in velsen wil verbeteren. 
Het college van Burgemeester en Wethouders gaat 
vanuit het lokaal gezondheidsbeleid inzetten op de 
volgende doelen: 
• het bevorderen van een gezonde leefstijl, roken/ 

alcohol en overgewicht (diabetes)
• het bereik van het aantal mensen met depressie 

vergroten
• verkleinen van gezondheidsverschillen tussen 

(bevolkings)groepen

• het behouden en realiseren van een veilige en 
prettige leefomgeving en

• een goede afstemming en samenwerking tussen 
uitvoerende partijen

om deze doelen te behalen gaat de gemeente 
preventieactiviteiten vanuit verschillende 
beleidsterreinen inzetten en daar waar nodig 
intensiveren. Hierbij gaat het om voorlichting en 
advies, maar ook om sport- en bewegingsactiviteiten. 
Activiteiten worden specifiek ingezet op groepen 
die een grotere gezondheidsrisico hebben. De 
Kadernota wordt samen met de nota zienswijze 
lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 op 26 juni 
voorgelegd aan de raad. In deze nota zijn de reacties 
vanuit betrokken maatschappelijke organisaties 
en belangengroepen opgenomen met daarbij de 
adviezen op de uitgebrachte zienswijzen. op basis 
van deze adviezen zijn een aantal aanpassingen in 
de eerste versie van de conceptnota aangebracht.

Workshop wijkgericht 
samenwerken in 
Zee- en Duinwijk
op woensdag 11 juni organiseert het wijkteam Zee- 
en Duinwijk een workshop wijkgericht samenwerken. 
Bewoners uit Zee-en Duinwijk worden van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het wijkteam 
bestaat uit vertegenwoordigers van  Woningbedrijf 
velsen, de politie Kennemerland, stichting Welzijn 
velsen, ZorgBalans, het wijkplatform Zee- en 
Duinwijk en de gemeente velsen. tijdens deze 
workshop wordt samen met bewoners uit de wijk 

op een interactieve manier gezocht naar ideeën 
en oplossingen voor zaken die eerder tijdens een 
bewonersavond aan de orde zijn gekomen. Dit zijn: 
“schoon Zee- en Duinwijk”, veilige wijk, leefbare 
wijk, jeugd in beweging, ouderen in de wijk en ‘beste 
buur’. De avond wordt gehouden in buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planetenweg 338 in IJmuiden en 
start om 20.00 uur. Aanmelden kan via houwing@
welzijnvelsen.nl of via 0255-548548.

Die verdient een lintje!
Kent u Velsenaren die voor een 
onderscheiding in aanmerking 
komen? Mensen die een lintje 
verdienen? Bijna iedereen zal 
deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. 
Want overal in Nederland zetten 
mensen zich in voor vele doelen. 
Vaak zonder eigenbelang en in 
alle bescheidenheid. Deze mensen 
kunnen ook in aanmerking 
komen voor een Koninklijke 
Onderscheiding, net als ieder 
ander met bijzondere verdiensten 
voor de samenleving. Maar dan 
moeten ze daarvoor wel eerst 
worden voorgesteld. U kunt 
daarvoor zorgen!

Hoe dan?
Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een 
lintje. Het is verstandig om eerst contact op te 
nemen met het gemeentehuis in de woonplaats 
van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes 
behandelt, kan beoordelen of de verdiensten 
inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke 
onderscheiding. ook wordt u precies uitgelegd hoe u 
te werk moet gaan. 
Zie contactgegevens onderaan dit artikel.

Wanneer krijgt iemand een lintje?
om voor een Koninklijke onderscheiding in 
aanmerking te komen, moet sprake zijn van 
bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denk 
aan de vele vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei 
organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied. ook 
iemand die in zijn of haar werk bijzondere prestaties 
levert kan worden onderscheiden. Dergelijke 
verdiensten moeten echter veel groter zijn dan 
wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie 
mag worden verwacht. Het gaat dan dus om de 
persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. men moet wel 
gedurende lange tijd op meerdere gebieden hebben 
gepresteerd.verder mogen de verdiensten niet alleen 
belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of 
instelling waaraan de kandidaat is verbonden. De 
samenleving moet er ook duidelijk baat bij hebben. 

Meer informatie?
voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Kabinetszaken (0255) 567318 op maandag t/m 
vrijdag. ook kunt u de gratis brochure ‘ere wie ere 
toekomt’ opvragen. Hierin staat alles wat u moet 
weten over het aanvragen van een Koninklijke 
onderscheiding.
schriftelijke voorstellen ten behoeve van de 
lintjesregen 2009 kunnen ingediend worden tot 
uiterlijk 1 september 2008.

Met het oog op de Open Monumentendag op zondag 14 september aanstaande, brengt 
de gemeente ook dit jaar een rijk geïllustreerde fietsroute vol cultuurhistorische 
wetenswaardigheden uit. Het centrale thema van dit jaar is: ‘Sporen’. 

De medewerkers van de afdeling Monumentenzorg en Archeologie hebben een aantrekkelijke fietsroute 
door onze gemeente samengesteld. om vanaf het begin van het zomerseizoen te kunnen speuren naar 
sporen in velsen is deze 
fietsroute nu al te koop. 
Het gaat om sporen in de 
meest brede zin van het 
woord. veelal betreft het 
sporen uit een ver verleden 
welke nog duidelijk in het 
ons omringende landschap 
herkenbaar zijn, maar het 
kan ook om sporen gaan 
die minder manifest zijn. 
Al deze sporen hebben 
één gezamenlijk kenmerk, 
ze illustreren hoe rijk en 
bewogen de geschiedenis 
van velsen is. 
De fietsroute met 
bijbehorende kaart is 
voor €3,95 verkrijgbaar 
bij Boekhandel Bredero 
in santpoort-noord, en in 
IJmuiden bij Boekhandel 
erasmus, de Centrale 
Bibliotheek aan het 
Dudokplein in IJmuiden 
en tijdens de gebruikelijke 
openingsuren aan de 
balie van Bouw- en 
woningtoezicht in het 
stadhuis van velsen.

Speuren naar sporen

Wethouder Verkaik en Philip ten Napel 
pakken samen het bord uit waarop de 
leefregels van het park staan vermeld. Het 
Duinpark in Zeewijk is woensdag 4 juni 
geopend door wethouder Arjen Verkaik samen 
met Philip ten Napel bewoner van Zeewijk, 
die vanaf de start van het ontwerp betrokken 
is bij de totstandkoming van het Duinpark. 
Het nieuwe park is weer een groengebied 
geworden met een rustige zitplek, 
avontuurlijke speeltorens, een waterplek en 
een amfitheater, waar bewoners te allen tijde 
gebruik van kunnen maken.

Onderzoek Oude Pontweg
De Rekenkamercommissie Velsen heeft in het 
kader van de herstructurering Oude Pontweg 
onderzoek gedaan.

Het college heeft kennis genomen van de 
inhoud van het eindrapport herstructurering 
oude Pontweg zoals dat is uitgebracht door 
de Rekenkamercommissie velsen in opdracht 
van de gemeenteraad. Het college heeft in het 
rapport geen principiële feitelijke onjuistheden 
geconstateerd die van invloed zijn op de in het 
rapport getrokken conclusies. Het college is 
van mening dat het zich in het bijzonder moet 
richten op de lessen die te leren zijn door de 
ervaringen rond de herstructurering van de 
oude Pontweg. In 2007 is het college bewust 
gestart met het gemeentebrede programma Huis 

op orde. De doelstelling van dit programma is 
onder andere het stimuleren en borgen van het 
principe van integraal werken, het verankeren 
van de financiële- en controlfunctie in dossiers en 
programma’s. 
een adequate projectmatige aanpak van de 
meer complexe opgaven ziet het college als 
noodzakelijk om herhalingen van een dossier, 
zoals de herstructurering woonwagencentrum 
oude Pontweg, te voorkomen. Het college ziet 
de in het rapport opgenomen aanbevelingen en 
lessen als een onderstreping van de noodzaak 
om het programma Huis op orde door te 
zetten. In dit kader wil het college samen met 
de gemeenteraad voor het einde van 2008 
voorstellen ontwikkelen over de invulling van 
projectmatig werken binnen de gemeente velsen.
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Nog 10 m³ compost 
op te halen bij de 
wijkpost Santpoort
Het was druk afgelopen week. veel bewoners 
van velsen kwamen met emmer en schep naar 
de wijkpost aan de Wynoldy Daniëlslaan 53 in 
santpoort-Zuid om gratis compost te halen. 
van de 70 m³ losse compost is nog 10 m³ over.

Daarom heeft de gemeente besloten om vrijdag 6 
juni a.s. tussen 8.00 uur en 16.00 uur bewoners 

nogmaals in de gelegenheid te stellen een 
emmertje te scheppen.

Gratis compost? 
Eigen schep en emmer meenemen!
Wilt u compost gratis afhalen? Breng dan wel uw 
eigen schep mee en natuurlijk iets om het in te 
doen.

Veilig in Velsen tijdens 
de EK-voetbal
Het Europees kampioenschap voetbal in 
Oostenrijk en Zwitserland staat voor de deur. 
Iedereen is enthousiast en draagt Oranje een 
warm hart toe. Uiteraard staat gezelligheid 
voorop bij dit soort evenementen, maar we 
willen het ook gezellig en veilig houden! De 
gemeente Velsen geeft hierbij enkele preventieve 
aandachtspunten. 

• Wanneer het voetbal kijken op straat de 
vorm van een straatfeest krijgt, kan het zijn 
dat u een evenementenvergunning en/of 
gebruiksvergunning nodig heeft. Zo kan 
het bouwen en of gebruiken van een tent, 
overkapping en dergelijke vergunningplichtig 
zijn. Zo is het plaatsen van een tv-scherm op de 
openbare weg alleen toegestaan als hiervoor een 
ontheffing is verleend. Neem hiervoor contact 
op met de brandweer (tel. 0255-532324) of de 
gemeente velsen (tel. 0255-567200). 

• vlaggetjes, lampjes, slingers etc. over straat 
mogen niet lager hangen dan 4.50 meter. 
er mogen geen materialen bevestigd worden 
aan lichtmasten.

• Zorg ervoor dat de rijbaan altijd vrij blijft van 
obstakels. De minimale breedte van de rijbaan 
moet 3.50 meter zijn zodat de hulpdiensten 
er zonder belemmeringen en vertraging door 
kunnen. 

• sluit nooit zomaar de straat af met hekken of iets 
dergelijks. 

• Houd brandkranen vrij van obstakels. 
• Wees voorzichtig met ‘gastoeters’. Deze bevatten 

soms een brandbaar gas. Dit gas kan een 
steekvlam veroorzaken wanneer er een vlam of 
gloeiend voorwerp wordt bijgehouden. 

• versieringen in en aan bouwwerken dient moeilijk 
of niet brandbaar te zijn. 

• Als u gaat barbecueën, zorg dan dat de barbecue 
op een stevige ondergrond staat, er geen 
kinderen in de buurt kunnen komen en er altijd 
een emmer water paraat staat. 

natuurlijk hopen we dat er genoeg reden is om te 
feesten. voor vragen over brandveiligheid kunt u 
contact opnemen met de brandweer velsen, 
afdeling preventie, tel.nr. (0255) 567714 
of per e-mail preventie@velsen.nl

Op de foto van links naar rechts staand: Coach John Speet, keeper Maurice 
Plug, Mark van de Oever, Axel Jansen, Justin Speet en Wouter van Velzen. Zit-
tend: Huub Sturkenboom, Martijn Drijver, Jelmer Duineveld, Levy Hoeven en 
Jeroen van de Mey

Waterpoloërs SG IJmond 
tweede van Nederland
IJmuiden - Verdeeld over twee da-
gen hebben de jongens van SG 
IJmond E onder de 15 jaar gestre-
den voor het Nederlands Kampi-
oenschap in Hilversum. Zaterdag 
speelde SGIJ 5-5 tegen SG.Twente 
en wonnen ze met 12-2 van 
Zv.Vlaardingen. De verloren toss be-
paalde dat SG IJmond tweede werd 
in de poule. Hierdoor was zondag 
direct het altijd sterke Branderburg 
de tegenstander. De verliezer zou 
meteen naar huis kunnen en de jon-
gens van Brandenburg wenste SGIJ 
al een fijne vrije middag...
Maar in een mooie strijd waarin de 
jongens van SGIJ met goed samen-
spel en slim waterpolo, super doel-
punten en strakke passes gaven 
werd er gewonnen met 7-5!

Dit had eigenlijk de finale moeten 
zijn vonden beide partijen.
Schuurman BRC uit Borculo was de 
volgende tegenstander die versla-
gen werd met 7-3. Tijdens de fina-
le presenteerden SG IJmond en de 
organiserende vereniging De Rob-
ben zich. Vele SGIJ-supporters wa-
ren aanwezig om de spelers toe te 
juichen. De jongens van  gaven alles 
wat zij nog in zich hadden, De Rob-
ben speelde ook goed met toch het 
thuisvoordeel. 
De einduitslag was 4-7 en dit bete-
kende dat ze tweede van heel Ne-
derland zijn geworden. Een zilveren 
plak was hun beloning, met volgens 
coach John Speet een dikke gou-
den rand. Een héél mooi eind van 
een héél mooi seizoen!.

Noodkreet Dierenambulance  
Velsen - Ondanks een fantastische 
collecteopbrengst, gaat het echt 
slecht met de dierenambulance. 
Hoe kan dat dan vraagt u? Dieren-
ambulance Velsen heeft domweg te 
weinig vrijwilligers om de ambulan-
ce continue te bemannen. 
In het ergste geval zullen zij bij 
noodoproepen moeten doorverwij-
zen naar een andere Dierenambu-
lance. Het zal toch niet waar zijn 
dat dit gaat gebeuren? Kijk eens in 
uw naaste omgeving, familie, bu-
ren, collega’s. Er moeten toch nog 
ergens mensen zijn met een beetje 

tijd over. Fitte VUT-ters en 50-plus-
sers zijn ook van harte welkom. Help 
Dierenambulance Velsen aan extra 
mensen, want anders komen zij stil 
te staan. Ook voor op de centrale 
meldkamer zijn zij hard opzoek naar 
vrijwilligers, anders is de meldkamer 
onbemand. 
Dit kan natuurlijk niet, Dierenam-
bulance Velsen moeten 24 uur per 
dag  bereikenbaar zijn en overdag 
moet men langs kunnen komen. U 
kunt helpen door zich als vrijwilliger 
aan te melden via telefoonnummer 
0255-533239.

Duco Veldhuyzen op 
NK finale turnen heren
IJmuiden - Zaterdag 31 mei begon Duco Veldhuyzen aan zijn meerkamp-
finale. Hij stond na de halve finale op een tweede plaats, maar door een 
duimblesure begin april, was hij niet voldoende hersteld om kans te maken 
op een podiumplaats. Voltige, het eerste onderdeel,ging moeizaam. Toch 
haalde hij redelijke punten (17.40). Dit gaf een stimulans om alles eruit te 
halen wat erin zat. Na alle toestellen volgde de prijsuitreiking. Voor Duco 
een mooie tiende plaats van de 120 turners. In de toestelfinale op brug werd 
hij als vierde geplaatst, dus op naar de toestelfinales van zondag. Ook hier 
weer alle inzet van Duco. Na een spannende race eindigde Duco op de vijf-
de plaats op dit toestel. Trainer Rob Hartman uit Velserbroek,kan terugkij-
ken op een mooi turnjaar.

Ouderwets straatvoetbal
Santpoort-Noord - Het EK wordt 
nog eens dunnetjes over gedaan 
tijdens het 27ste straatvoetbaltoer-
nooi in. Jongens én meisjes van 6 t/
m 13 jaar kunnen zich vanaf 13 juni 
as inschrijven voor dit toernooi. Ie-
dereen is van harte welkom om mee 
te doen, ook van buiten de regio.
Kosten voor de deelname bedraagt € 
1,50 pp. (Dit behoort voor het toer-
nooi te zijn betaald0
Inschrijven kan als volgt: Stuur een 
mail met naam, geboortedatum en 
telefoonnummer naar tulptrofee@
quicknet.nl onder vermelding van 
Straatvoetbal 2008 Langsbrengen 
kan ook: Tulpenstraat 19, of telefo-
nisch: 023-5370144 of 
06-23334208 . Aanmelden van 
complete teams is niet mogelijk, de 
teams worden door loting samen 
gesteld en spelen onder de naam 

van een sponsor. Het programma-
boekje is vanaf 2 augustus 10.00 uur 
op te halen op bovenstaand adres.
Het toernooi vindt plaats op maan-
dag 4 augustus op het Burg. Weert-
plantsoen te Santpoort.
Tussen de wedstrijden door zijn 
er weer tal van rode-draad spel-
len zoals; panna voetbal, balletje 
hoog houden, gaten doel schieten 
en golfspel. In de pauze om 12:15 
uur is er weer een wedstrijd voor 
de kleintjes onder de 6 jaar. Tijdens 
deze wedstrijd zullen ze bijgestaan 
worden door de 2 mascottes van AZ 
Alkmaar ‘Henry en Berry’.
Alle deelnemende kinderen wor-
den zoals gebruikelijke over de ge-
hele dag voorzien van snoep, chips 
en drinken. Ook krijgt iedereen een 
medaille en een mooie herinnering 
mee naar huis. 

Het winnende team badmintonners van het Vellesan College

Badmintonners Vellesan
Nederlands kampioen
IJmuiden - Tijdens de landelijke fi-
nales van de schoolsport Mission 
Olympic heeft een team van het Vel-
lesan College de eerste plaats be-
haald in de jongste categorie Recre-
anten. Vrijdag 30 mei werden in Am-
sterdam de eindronden gehouden 
van de diverse schoolsporten.
Na hun winst tijdens de provinciale 
voorronde op 17 maart kwamen No-
elle van den Burg, Sharifa Wijden-
bosch, Thierry Tijms, Mark Visser en 
Joris van der Worp in hun poule nu 
uit tegen het Dendron College uit 
Horst en het Meridiaan College uit 

Amersfoort. De eerste wedstrijd ein-
digde in 10-0 (vijf winstpartijen), de 
tweede in 5-5. 
De mix eindigde in 21-21 maar in 
totaal had het Vellesan team meer 
punten gescoord en plaatste zich 
daarmee voor de halve finale. De-
ze werd met 8-2 gewonnen van het 
Maasland College uit Oss dus kon 
men zich opmaken voor de finale, 
die glansrijk gewonnen werd.

Volgend jaar mag het team de titel 
gaan verdedigen in de middelste 
leeftijdscategorie.

Feest op Broekbergerplein
Binnenkort weer Santhappen
Santpoort-Noord - Voor de acht-
ste maal alweer vindt binnenkort 
het culinaire evenement Santhap-
pen plaats. Diverse topzaken bren-
gen ook dit jaar  weer een aantal 
nieuwe verrassingen op het Broek-
bergerplein, waar iedereen weer 
heerlijk van kan genieten. Zaterdag 
14 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur is 
het zo ver.
Different Cook onder leiding van 
Kees Koek zal ook dit jaar weer voor 
de muzikale omlijsting zorgen. 
,,Als om 17.00 uur het feest begint, 
kunnen we het rustig aan doen met 
lekkere jazz met Henk Vincenten op 
sax. Als de avond gaat vallen zien 

we wel wat er van komt”, aldus Kees. 
Dat is ook precies de bedoeling van 
het Santhappen. Zien en gezien 
worden, leuke mensen tegenkomen 
en het publiek moet alle verrassin-
gen maar gewoon over zich heen la-
ten komen. Het aanbod is heel di-
vers en uiteraard zitten daar ook en-
kele klassiekers tussen. 

Een dag later, op zondag 15 juni, 
vindt op dezelfde plek vanaf 12.00 
uur het KunstPlein Santpoort plaats. 
Dit jaar verzorgt door Alexandra 
Drenth, die een gevarieerd en pro-
fessioneel ingericht plein mag aan-
bieden.
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dagen Haarlem. 16.30: Oliver Twits 
+ voorprogramma Maarten Koop-
man Stripdagen Haarlem. 16.45: 
No Country for Old Men. 19.00: II 
y a Longtemps que je t’aime. 21.45: 
Funny Games U.S. 
Optreden Schotse Brassband 
Perthshire Brass en Felison Brass op 
de thuismarkt in Velsen-Noord, om 
14.45 uur.
IJmuiden strand is in het program-
ma ‘Bestemming Nederland’ te zien 
op RTL4 om 18.55 uur.
PvdA organiseert stage workshop 
voor jongeren in Cultureel Centrum 
Selimiye, Minaretstraat 1 Haarlem. 
Aanvang 19.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kennemer Eenakter-The-
aterfestival. Aanvang 20.00 uur.
SwingSteesjun Dance Classics, 
Station Haarlem, Perron 3a, Wacht-
kamer 2e klasse 20.00 tot 01.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar Named Desire. 20.30 
uur: Dick Bos Stripdagen Haarlem.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Beiden zalen: Backyard. 22.00 tot 
04.00 uur. Toegang 14,-/16,-. Café: 
Stripdagen Haarlem 2008: Jeffrey & 
Jack e.a., 21.00 uur. Toegang gratis.
Band Buddy X in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 2.100 
uur. Toegang gratis.
Wisselspanning in de Lichtfabriek, 
Minckelersweg Haarlem. Van 23.00 
tot 04.00 uur. Toegang 12,50 voor-
verkoop, 15,- aan de deur.

Zondag 8 juni
 

Stripdagen Haarlem tot en met 8 
juni. Zie www.stripdagenhaarlem.nl. 
Wandelen met GPS. Cursus wordt 
gehouden in Duincentrum De Zand-
waaier om 10.00 uur. Aanmelden via 
023-5411129 of www.npzk.nl.

Bezinningsbijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis. 
Thema: Hindoes over Christus.
KikaRun en KikaFun in Spaarn-
woude Resort Het Buitenhuis. Om 
11.00 uur start de 5 kilometer. Tij-
dens de KikaFun worden veel kin-
deractiviteiten georganiseerd.
Dwars door de duinen. Excur-
sie om 11.00 uur vanaf NS-station 
Santpoort-Noord. 
Open dag bij Kanovereniging Trek-
vogels, Jan Gijzenvaart. Aanvang 
11.00 uur.
Jubileumfeest in Schoterhoe-
ve. Het feest staat in het teken van 
Sprookjes van 1001 nacht. Van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 1,50.
Sneltekenaar Stanley Heinze te-
kent bezoekers tussen 13.00 en 
18.00 uur op het terras (bij slecht 
weer binnen) in Café De Lift, Grote 
Markt Haarlem.
Optreden Trio SonCubano om 
14.00 uur in Paviljoen Noordzee. 
Toegang gratis.
Lezing over de betekenis van 
dromen bij Nicky’s Place, van Oos-
ten de Bruynstraat 60 in Haarlem. 
Toegang 7,50.
Verteltheater de Blauwe Kom in 
Molen de Adriaan, Papentoren-
vest Haarlem. Vanaf 8 jaar. Aanvang 
14.30 uur. Toegang 5,-.
Stardust aan de Boemel?!’ van 
14.30-16.00 in Candle theater, Ba-
kenesserstraat 11 Haarlem.
‘Weerzinwekkende smeerlap-
perij’ Lezing over de cartoons van 
Gummbah door Willem de Koster 
om 15.00 uur in De Hallen Haarlem. 
Feestmiddag in speeltuin De 
Speelhoek, Orionweg 700 in IJmui-
den. De muziek wordt verzorgd door 
Sjaak Verkade. Van 18.00 tot 21.00 
uur worden extra festiviteiten geor-
ganiseerd ter ere van het jubileum 
Bert en Suus Kurpershoek.
Concerto In Memoriam in ge-
denkpark van Westerveld, Duin en 
Kruidbergerweg in Driehuis. Aan-
vang 14.00 uur.
ZondagMiddagPodium in zorg-
centrum Schoterhof, Plesmanplein 
10 Haarlem. Optreden Harald Feen-
stra. Aanvang 14.30 uur. 
Filmschuur Haarlem: 14.15/21.30: 
Peur(s) du noir Stripdagen Haarlem. 
14.30/19.30: Persepolis Stripdagen 
Haarlem. 16.15: Funny Games U.S. 
16.30: Comilatieprogramma Anton 
& Sandro Setola Stripdagen Haar-
lem. 19.15: II ya Longtemps que je 
t’aime. 21.45: Funny Games U.S.
Witte Theater, Kanaalsstraat 257 
IJmuiden: Paul Bakker, 15.00 uur.
Alexander Baev, viool en Sanja Da-
nis, piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Toneelschuur Haarlem: 15.00: Hal-
lo, hallo wie stinkt daar zo? try-out.
Harlem Swing Night op Station 
Haarlem. Aanvang 17.00 uur. Van 
17.00 tot 18.00 uur workshop Lin-
dyhop. De band Bernard Berhout’s 
Swing Orchestra speelt vanaf 20.00. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Ca-
fé: Amanda Rogers. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Maandag 9 juni

Avondvierdaagse van start in Vel-
sen-Noord.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Per-
sepolis. 19.15: Nachtrit MovieZone. 
21.15: Peur(s) du noir. 21.45: Funny 
Games U.S.

Dinsdag 10 juni

Inloopochtend voor rugpatiënten 
in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp. Van 10.30 tot 12.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Perse-
polis.19.15: II y a Longtemps que je 
t’aime. 21.15: Peur(s) du noir. 21.45: 
Funny Games U.S. 
Informatieavond over drugsver-
slaving bij Brijder Verslavingszorg 
van 19.30 tot 22.00 uur op Spaarne 
106 in Haarlem. Deelname gratis.
Planten en rituelen. Deskundi-
ge gidsen vertellen over medicina-
le-, hallucinerende- en toverkrach-
ten die sommige planten schijnen 
te hebben. Natuur- en Milieucen-
trum Ter Kleef, Kleverlaan 9 Haar-
lem, 19.30 uur. 
Infromatiebijeenkomst voor kin-
deren van ouders met psychische 
problemen in Stadsbibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32. Van 
19.30 tot 22.00 uur.
Stadsorgelconcert met Cor Ar-
desch in de Grote of St. Bavokerk, 
Oude Groenmarkt Haarlem. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag 11 juni 

SportSupport organiseert het Gro-
te Markt Event van 12.00 tot 18.00 
uur. Gratis toegankelijk.
Filmschuur Haarlem: 14.30/19.00: 
Persepolis. 14.45/17.00/19.15: II y a 
Longtemps que je t’aime. 16.30: No 
Country for Old Men. 21.15: Peur(s) 

Donderdag 5 juni

Filmschuur Haarlem: 19.00: Perse-
polis. 19.15: II Y a Longtemps qui je 
t’aime première. 21.15: Peur(s) du 
noir. 21.45: Funny Games U.S.
Stichting Christenen voor Israël 
organiseert een feestelijk concert in 
de Grote of Sint Bavokerk in Haar-
lem ter gelegenheid van het 60-ja-
rig bestaan van de staat Israël. Aan-
vang 19.30 uur. Kaarten 5,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kennemer Eenakter-The-
aterfestival. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
A Streetcar named Desire. 20.30 
uur: Helden Zonder Glorie. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Ca-
fé: Subbacultcha! The Chap. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 6 juni

Stripdagen Haarlem tot en met 8 
juni. Zie www.stripdagenhaarlem.nl. 
Moonlightshopping in het winkel-
centrum IJmuiden. Winkels zijn tot 
22.00 uur geopend.
Filmschuur Haarlem: 16.30/18.45: 
II Y a Longtemps que je t’aime. 
17.00/19.00: Persepolis Stripdagen 
Haarlem. 21.00: Les Egarés + voor-
programma Gerris van Dijk Stripda-
gen Haarlem. 21.15: Peur(s) du noir 
Stripdagen Haarlem.
Opening strip- en cartoonexposi-
tie ‘Wat Zeur je nou?! Discriminatie 
gestript’ door wethouder Van Velzen 
in Café De Lift, Grote Markt 29 in 
Haarlem. Aanvang 16.30 uur. 
Lancering ‘Het Haarlems Kwar-
tier’ in Café De Studio in Haarlem. 
Aanvang 19.30 uur.
Stockboekenveiling bij Philatelica 
Haarlem in dienstencentrum, Laan 
van Berlijn 1 in Haarlem. Vanaf 19.30 
uur bent u van harte welkom.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kennemer Eenakter-The-
aterfestival. Aanvang 20.00 uur.
Lezing door René Appel in het ka-
der van de ‘maand van het spannen-
de boek’ in Bibliotheek in IJmuiden, 
20.00 tot 22.00 uur. Toegang 5,-.
Koppeltoernooi klaverjassen bij 
Klaverjas Haarlem-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang 4,50 per koppel.
Postzegelveiling bij postzegelver-
eniging Philatelica in Dienstencen-
trum, Laan van Berlijn 1 Haarlem.
SwingSteesjun Feestje, Station 
Haarlem, Perron 3a, Wachtkamer 2e 
klasse. Van 20.00 tot 01.00 uur.
‘Humus’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Proud to be Fout. 
22.00 tot 04.00 uur. Toegang 9,-, 
7,50 met kortingsflyer. Vanaf 18 jaar. 
Kleine zaal: Stripdagen 2008. Aan-
vang 20.30 uur. Café: Stripdagen af-
terparty: De Froamtie Rock. 23.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 7 juni

Rommelmarkt Kennemerplein 
IJmuiden. 09.00 tot 16.00 uur.
Rommelmarkt in Hof van Eden, 
Muiderslotweg 222A in Haarlem-
Noord. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Rommelmarkt op de grote par-
keerplaats van Albert Heijn Spaarn-
dam. Van 10.00 tot 17.00 uur.
Stripdagen Haarlem tot en met 8 
juni. Zie www.stripdagenhaarlem.nl. 
Gratis consult gewichtscon-
sulente in Vegro Thuiszorgwin-
kel Santpoort, Crocusstraat 1 Sant-
poort-Noord, 10.00-14.00 uur.
Gezonder door wandelen. Vertrek 
11.00 uur bij ingang Midden Heren-
duin, Duin en Kruidbergerweg Drie-
huis. Aanmelden www.npzk.nl of 
023-5411129.
PvdA Haarlem staat tussen 11.00 en 
14.00 uur met een kraam in de Gro-
te Houtstraat, hoek Gierstraat t.h.v. 
Proveniershof en vraagt Haarlem-
mers naar prioriteiten.
Stil staan bij vrede, Breestraat 
t.h.v. C&A in Beverwijk. Van 12.00 tot 
12.30 uur.
Sneltekenaar Stanley Heinze te-
kent bezoekers tussen 13.00 en 
18.00 uur op het terras (bij slecht 
weer binnen) in Café De Lift, Grote 
Markt Haarlem.
Poppenspeler Jeroen van de Berg 
speelt zijn programma ‘WATT?!’ in de 
Koningkerk aan de Kloppersingel. 
Aanvang 13.30 uur. Toegang 2,-.
Bibliotheek Haarlem in teken 
Haarlemse Stripdagen. Van 14.00 tot 
16.00 uur workshop ontwikkelingen 
in de strip (15+). Forum de nood-
zaak van stripcollecties in openbare 
bibliotheken. 14.00 - 15.00 uur. Le-
zing Hergé als schijver. Van 15.30 tot 
17.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.15/21.30: 
Peur(s) du noir Stripdagen Haar-
lem. 14.30/19.30: Persepolis Strip-

w w w.vink vloeren.nl
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du noir. 21.45: Funny Games U.S. 
Natuurknutselen in Natuurinfor-
matiecentrum Schalkwijk, volkstuin-
vereniging Ons Buiten, Boerhaavel-
aan Schalkwijk, kinderen van 6 tot 
12 jaar. Van 14.30 tot 16.00 uur.
Rondleiding door WN2000 langs 
de bunkers van kustbatterij Heeren-
duin. Vertrek 19.00 uur. Kosten 6,-.
Excursie Westelijk tuinbouwge-
bied en Duinvliet. Vertrek 19.00 bij 
Café Het Wapen van Kennemerland, 
Ramplaan 125. Deelname gratis. 
Uitzending praatprogramma De 
Ampzing Genootschap Broodkast. 
Aansluitend ‘End Of Season After 
Party’ in het Candle Theater, Bake-
nesserstraat 11. 20.00 uur.
Platform Duurzaam Haarlem om 
20.00 uur in het Mondiaal Centrum 
Haarlem, Lange Herenvest 122.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: Maarten Veldhuis/Larry Cook. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 12 juni

Informatiestand voor blinden en 
slechtzienden in Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp, 09.00-12.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 15.00: Hal-
lo, hallo wie stinkt daar zo? try-out.
Filmschuur Haarlem: 19.00: II y a 
Longtemps que je t’aime. 19.15: It’s 
hard to be Nice. 21.15: Professione: 
reporter. 21.30: Persepolis.
Jaarvergadering Kleverpark in het 
Sterrencollege, Verspronckweg 150 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘No Country For Old 
Men’. Aanvang 20.30 uur.
Laat in het duin. Wandeltocht om 
21.30 uur bij duincentrum De Zand-
waaier, Zeeweg in Overveen. Aan-
melden verplicht via www.npzk.nl of 
023-5411129. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal: Supported by )Toon) 
Fuck Buttons. 20.30 uur. Toegang 
12,50. Café: Purple Panic. 23.00 uur. 

Moonlightshopping in 
winkelcentrum IJmuiden
IJmuiden - Vrijdag 6 juni is er in het 
winkelcentrum van IJmuiden weer 
de befaamde Moonlightshopping.
Dit evenement wordt al jaren orga-
niseert door de winkeliersvereniging 
IJmuiden en de houdbaarheidsda-
tum is gezien de vele toeschouwers 
en enthousiaste reacties nog lang 
niet verlopen.
Wederom is het de organisatie weer 
gelukt om leuke en originele stand-
houders en kramen uit het hele land 
richting IJmuiden te laten komen.
Het Moonlightshoppen blijkt door 
deze invulling hiervan een grote 
aantrekkingskracht te hebben op de 
bewoners van de IJmond, die altijd 
in grote getale op dit evenement af-
komen.
Volgens de winkeliersvereniging 

IJmuiden is het Moonlighten in-
middels een evenement waar altijd 
bijna iedereen even komt shoppen 
vanwege de gezellige sfeer en uit-
straling. 
Het moonlightshoppen is vanaf 
vroeg in de middag tot 22.00 uur ’s 
avonds. Leuke aanbiedingen en na-
tuurlijk in een oergezellige Holland-
se braderiesfeer. Uiteraard zal deze 
dag ook muzikaal worden onder-
steund door de inmiddels huisband 
van de winkeliersvereniging De Tu-
teflutters. Ook is er uitaard aan de 
kinderen gedacht met leuke diver-
se kinderactiviteiten. Graag tot ziens 
bij Moonlightshoppen voor het hele 
gezin. Meer informatie kunt u vin-
den op de website www.stadscen-
trumijmuiden.nl.

Sabine Ophorst ontvangt gelukwensen tijdens haar afscheidsreceptie in De 

Sabine Ophorst vertrekt bij 
Rabobank Velsen en Omstreken
Velsen - Sabine Ophorst heeft 
vorige week afscheid genomen 
als directeur Particulieren van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
Zij maakt de overstap naar Ra-
bobank Nederland.

Sabine Ophorst was ruim tien jaar 
verantwoordelijk voor de dienstver-
lening aan particuliere klanten bij 
Rabobank IJmuiden. In deze peri-
ode maakte de bank een enorme 
groei door. ,,Ik startte als manager 
van een team met zeven medewer-
kers. Nu bestaat het team voor de 
particuliere markt uit meer dan 70 
personen”, blikt Ophorst terug. 

Na de fusie met Rabobank Sant-
poort-Spaarndam, in januari 2007, 
trad Sabine Ophorst toe tot het vier-
hoofdige directieteam. In deze func-
tie werkte ze samen met Franca van 
Winkel (directievoorzitter), Kees de 
Jong (directeur Bedrijven) en San-
der Breed (directeur Bedrijfsma-
nagement) aan de totstandkoming 
van een sterke lokale bank. Een 
proces dat in alle opzichten voor-
spoedig is verlopen. ,,Door de enor-
me inzet van alle medewerkers staat 
er  nu een professionele coöperatie-

ve bank die het leveren van klant-
waarde op één heeft staan”, aldus 
Ophorst.
Bij Rabobank Nederland wordt Sa-
bine Ophorst sparringpartner voor 
de directies van lokale banken. Sa-
men met een team van consultants 
zal zij lokale banken helpen rich-
ting te geven aan de veranderende 
klantbehoeften en omgevingsfacto-
ren. ,,Het is een breed proces waarin 
alle facetten van het bankwezen aan 
bod komen.” Ophorst geeft aan veel 
zin te hebben in de nieuwe uitda-
ging, maar tegelijkertijd zal ze Ra-
bobank Velsen en Omstreken ook 
gaan missen.

Tientallen klanten, collega’s en re-
laties namen vorige week vrijdag 
in brasserie De Wildeman persoon-
lijk afscheid van de vertrekkende 
directeur. In de toespraken van de 
directie en Raad van Commissaris-
sen kwam met name haar bevlo-
genheid naar voren. Sabine Ophorst 
blijft woonachtig in het werkgebied 
van Rabobank Velsen en Omstre-
ken. Haar functie wordt waargeno-
men door Ugur Pekdemir. Hij is in-
middels gestart als interim-direc-
teur Particulieren.

Een veranda is een sieraad voor het huis

Veranda actie bij 
Van Huis Kozijntechniek 
IJmuiden – Van Huis Kozijntech-
niek nodigt belangstellenden uit 
om de showroom te bezoeken. Al 
enkele jaren verzorgt dit bedrijf de 
levering en montage van kunststof 
ramen, deuren, schuifpuien, dak-
kapellen en Keralit gevelbekleding. 
Nieuw zijn de veranda’s van Verasol, 
waarvan een exemplaar te zien is in 
de showroom.
Kortgeleden is Van Huis dealer ge-
worden van Verasol Veranda’s. Hier 
was veel vraag naar: een veran-
da vergroot het hele jaar door het 
woongenot. Het biedt beschutting 
en daardoor de mogelijkheid om 
langer te genieten van het buiten-
leven.
De aluminium veranda’s hebben 16 
mm polycarbonaat platen en zijn 
er standaard in de kleur RAL 9001. 
Ander RAL kleuren zijn op aanvraag 
leverbaar. Er is keuze uit drie goot-
profielen: rond, vlak en klassiek. Het 
systeem biedt de mogelijkheid om 
de hemelwaterafvoer door de staan-
der te plaatsen.
De veranda’s worden als zelfbouw-
pakket op maat geleverd maar kun-
nen ook geplaatst worden door de 
medewerkers van Van Huis Kozijn-
techniek. Momenteel zijn de veran-
da’s in de standaardmaten voor ac-
tieprijzen leverbaar.
Een Verasol veranda kan altijd uit-
gebreid worden tot serre met ko-
zijnen, schuifpuien of openslaande 

deuren met hang- en sluitwerk vol-
gens het politiekeurmerk en dub-
bel glas. Er zijn legio mogelijkheden 
en uiteraard, net als bij de kozijnen, 
met tien jaar garantie.
Ook plaatsing van halogeen ver-
lichting die heel mooi weggewerkt 
wordt in de liggers van de veranda 
behoort tot de mogelijkheden. Opti-
maal genieten van de eerste zonne-
stralen? Een Verasol veranda biedt 
die mogelijkheid. En met de speci-
ale actie bij Van Huis Kozijntechniek 
is het nu extra aantrekkelijk. Een ve-
randa is een sieraad voor het huis 
waaronder de kostbare tuinmeube-
len altijd droog staan. Het vormt een 
droge overgang van binnen naar 
buiten en als het gaat regenen, dan 
is het een lekker plekje om te schui-
len.
De showroom bevindt zich aan de 
Warmenhovenstraat 47-49 te IJmui-
den. De openingstijden van Van 
Huis Kozijntechniek zijn: donderdag 
van 19.00 uur tot 21.00 uur en za-
terdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Daarnaast op afspraak, ook in de 
avonduren. De medewerkers wer-
ken graag vrijblijvend het plan van 
de klant uit.

Voor nadere informatie: telefoon 
0255 577491, mailen kan naar info@
vanhuiskozijntechniek.nl Bezoek 
ook eens de website: www.vanhuis-
kozijntechniek.nl

Rabobank Velsen en Omstreken
Eerste afdelings-
vergadering Bedrijven
Velsen - Maandag 26 mei jl. orga-
niseerde Rabobank Velsen en Om-
streken namens de Ledenraad haar 
eerste afdelingsvergadering Bedrij-
ven. De bijeenkomst werd al va-
rende gehouden van de Loswal in 
IJmuiden naar Spaarndam en weer 
terug. Harry Scheeper, voorzitter van 
de Raad van Commissarissen, was 
voorzitter van de vergadering. 
De vergadering kende een aantal 
agendapunten. Allereerst de her-
verkiezing van vier leden van de Le-
denraad. De volgende leden werden 
herkozen en in het zonnetje gezet: 
mevrouw P.J. (Paulien) van Bode-
graven en de heren N.I. (Nico) Bak-
ker, A. (Adriaan) Koopmans, R.A.E.B. 
(Rudy) van Dobben. 
Vervolgens nodigde directeur Be-
drijven Kees de Jong de aanwezi-
ge leden uit om te discussiëren over 
de dienstverlening van de bank aan 
de hand van een sterkte en zwak-
te analyse. De punten die hieruit zijn 
gekomen, worden in de volgende 

ledenraadsvergadering van 16 juni 
a.s. behandeld. Als klap op de vuur-
pijl gaf Marieke Bonekamp, Direc-
tor, Head of Treasury Sales Regional 
Teams van Rabobank International, 
een lezing met als onderwerp ‘Hy-
pothekencrisis: ver van m’n bed of 
toch heel dichtbij?’. De agenda was 
opgesteld in samenwerking met een 
afvaardiging van de Ledenraad. 
De leden toonden zich na afloop 
enthousiast. De onderlinge discus-
sie en de afwisseling van de te be-
handelen agendapunten met korte 
pauzes voor een dinergang vorm-
den voor hen een goede combina-
tie. Op 10 juni a.s. vindt de eerste af-
delingsvergadering Particulieren én 
Stichtingen & Verenigingen van de 
Ledenraad plaats. Franca van Win-
kel, directievoorzitter van Rabobank 
Velsen en Omstreken, kijkt uit naar 
een hoge opkomst en nodigt daar-
toe leden uit om zich aan te mel-
den via communicatie@velsen.ra-
bobank.nl

Vrouw overval-
len in woning
Haarlem - Een 48-jarige vrouw is 
zondagavond het slachtoffer gewor-
den van een overval. De vrouw was 
rond 15.00 uur aan het oppassen op 
haar kleinkinderen in de woning van 
haar zoon en schoondochter in de 
Generaal Bothastraat. Er werd aan-
gebeld en toen één van de kinde-
ren opendeed drongen twee man-

nen de woning binnen. Ze hebben 
de vrouw bedreigd en hebben uit de 
woning wat spullen meegenomen. 
Het is nog niet duidelijk wat er pre-
cies is weggenomen. De mannen 
hebben de woning verlaten en zijn 
verdwenen. De politie stelt een on-
derzoek in en vraagt mogelijke ge-
tuigen of mensen die rond 15.00 uur 
verdachte figuren hebben gezien 
in of rond de Generaal Bothastraat, 
contact op te nemen met de politie 
Kennemerland, tel. 0900-8844.
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MAATREGELEN TIJDENS HET EUROPEES 
KAMPIOENSCHAP VOETBAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVENTARISATIE T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN 
‘NOORDZEEKANAALGEBIED’ EN DE ‘ZUIDERSCHEG’

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens 2 nieuwe bestemmings-
plannen op te stellen voor de gebieden: Noordzeekanaalgebied & Zuiderscheg

‘Noordzeekanaalgebied’
Het plangebied wordt globaal begrenst door:
- in het noorden: door de gemeentegrens met Wijk aan Zee (Beverwijk), 

de gemeentegrens over zee, de zee-ingang, het terrein van Corus, het 
bedrijventerrein Velsen-Noord tot aan de Velsertunnel;

- in het oosten: door de Velsertunnel;
- in het zuiden: vanaf de Velsertunnel door: de Parkweg, de Pontweg, de 

Kanaaldijk, Sluisplein, richting IJmuiden aan zee tot aan de gemeente-
grens met Bloemendaal en verderlopend over zee;

- in het westen: door de gemeentegrens over zee, het noordelijke gedeelte 
van Strand Noordpier, IJmuiderslag tot aan de gemeentegrens van 
Bloemendaal en een gedeelte van de gronden gelegen in Duin en 
Kruidberg.

Het gebied kenmerkt zich door de zee, de stranden en de nautische 
dynamiek van het Noordzeekanaal. Het karakter bestemmingsplan zal 
voor dit deel van het gebied vooral consoliderend zijn. Het gebied van 
de ‘Kustvisie’ zal een eigen inventarisatietraject doorlopen op basis 
van het project ‘Kustvisie’.

‘Zuiderscheg’
Het plangebied wordt grofweg begrensd in het noorden door het midden 
van het Noordzeekanaal, in het oosten door de N9, in het westen door 
de A22 en in het zuiden door knooppunt Velsen. In Zuiderscheg zijn 
drie belangrijke verkeerswegen gelegen, te weten de A22, de A9 en de 
N202. De A22 ligt aan de meeste westelijke kant van het plangebied 
en gaat (buiten het plangebied) onder het Noordzeekanaal door via de 
Velsertunnel. De A9 ligt aan de oostkant van het gebied en gaat via de 
Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal door. Het zuidelijke deel van 
de Wijkertunnel valt wel binnen het plangebied. De N202/Amsterdamse-
weg is in het noorden van de Zuiderscheg gesitueerd en loopt langs 
het Noordzeekanaal van Velsen naar Amsterdam.

Kenmerkend voor het plangebied is de aanwezigheid van recreatie-
gebied, een afvalverwerkingsbedrijf, een waterzuiveringsinstallatie, een 
bedrijfsverzamelterrein en eerdergenoemde infrastructurele werken.

De directe aanleiding om een nieuw bestemmingsplan voor beiden 
plangebieden op te stellen is gelegen in het feit dat:
- de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit het 

plangebied thans in planologisch opzicht is opgebouwd te reduceren 
tot één bestemmingsplan;

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

- hiermee een jurdisch-planologische regeling wordt vastgelegd die 
een functionele en ruimtelijke inrichting regelt en als basis fungeert 
voor een toekomstig beheer van het plangebied.

De begrenzing van hierboven genoemde gebieden kunt u bekijken via 
de website van de gemeente Velsen (www.velsen.nl). Een kaart van 
deze gebieden is tevens in te zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde bestemmingsplannen 
rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen vragen wij 
iedereen die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen 

en ideeën heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de 
gemeente daarbij om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen 
en bouwen) maar het kan ook gaan om een transformatie in het gebruik 
(bijv. van werken naar wonen).

De vastgestelde 'herziene Kustvisie 2006':
Voor wat betreft het nieuw te ontwikkelen gebied rond IJmuiden aan zee 
(de zogenoemde herziene Kustvisie 2006) wordt vooralsnog een apart 
traject gevolgd op basis van het project ‘Kustvisie’. Het is wenselijk om 
ook dit gebied in het bestemmingsplan Noordzeekanaalgebied conserve-
rend mee te nemen en hiervoor geen apart bestemmingsplan te maken.

Het initiatief of uw reactie dient binnen 4 weken na publicatiedatum in 
het bezit te zijn van de gemeente Velsen. Vervolgens zullen wij aangeven 
of en op welke wijze de voorgestane ontwikkelingen bij het opstellen 
van het bestemmingsplan meegenomen zullen worden.

Verzoeken die na de genoemde termijn worden ingediend, moeten in 
principe wachten tot het betreffende bestemmingsplan weer wordt 
herzien. Rekening moet worden gehouden met een termijn van 10 jaar.

Wilt u een initiatief indienen?
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum in te dienen 
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Vermeld in uw reactie op welk bestemmingsplan uw 
initiatief betrekking heeft.

Voor overige vragen met betrekking tot de bestemmingsplannen, kunt u 
contact opnemen met de heer H. Sens, tel. (0255) 56 74 16, ambtenaar 
gemeente Velsen.

IJmuiden, 22 mei 2008

RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER LOCATIE 
COMPLEX 135, PRES. STEYNSTRAAT E.O. 
OUD-IJMUIDEN

Burgemeester en Wethouders hebben op 13 mei 2008 het Ruimtelijk 
Functioneel Kader voor de locatie complex 135, Pres. Steynstraat e.o. 
in Oud-IJmuiden vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Dit Ruimtelijk 
Functioneel Kader dient als gemeentelijke randvoorwaarde voor de 
sloop/nieuwbouwplannen voor de woningen op deze locatie.

Wilt u het Ruimtelijk Functioneel Kader inzien?
Het Ruimtelijk Functioneel Kader ligt vanaf 22 mei 2008 gedurende 6 weken 
ter inzage op het stadhuis, Dudokplein 1 en in de Openbare Bibliotheek, 
Dudokplein 16 in IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Wilt u een schriftelijke reactie indienen?
Inspraakreacties kunnen door eenieder worden ingediend gedurende de 
hierboven aangegeven periode. De inspraakreacties kunt u onder ver-
melding van het onderwerp ‘Ruimtelijk Functioneel Kader Pres. Steynstraat 
e.o.’ richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Informatie
Voor vragen over het Ruimtelijk Functioneel Kader of de procedure 
kunt u contact opnemen met mevrouw A. Spiering van de afdeling ROE, 
gemeente Velsen, telefoon (0255) 56 73 49.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de 
volgende kapvergunning verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening

kapvergunning
Ossenland 29 1 berkenboom 20 mei 2008

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

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-125-2008 De Weid 32 en 34 te Velserbroek; het veranderen en ver-

groten van 2 woningen
BP-126-2008 Wijkeroogstraat 98 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging/hobbyruimte
BP-127-2008 Kanaalstraat 257 te IJmuiden; het veranderen van een trap
BP-128-2008 Oude Pontweg 184 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

woonwagen
BP-129-2008 Oude Pontweg 186 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

woonwagen
BP-130-2008 Zeeweg 123 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een dakopbouw
BP-131-2008 Deutzstraat 2 te IJmuiden; het vernieuwen van een 

bedrijfs-/opslagruimte
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-144-2008 Langevlak 8 te IJmuiden; het plaatsen van een erfafscheiding
BL-145-2008 Kennemerstrand ong. te IJmuiden; het plaatsen van een 

informatiezuil
BL-146-2008 Herculesstraat 53 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een erker
BL-147-2008 Liniepad 51 te Velserbroek; het legaliseren van een 

berging/overkapping
BL-148-2008 Stelling 54 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een terrein-

afscheiding
BL-149-2008 Hagelingerweg 183 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een berging
BL-150-2008 Oosterduinweg 43 te IJmuiden; het vernieuwen van een 

dakkapel (voorzijde)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie 
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 
13.00 uur) van 29 mei 2008.
BP-125-2008 De Weid 32 en 34 te Velserbroek; het veranderen en ver-

groten van 2 woningen
BP-126-2008 Wijkeroogstraat 98 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging/hobbyruimte
BP-127-2008 Kanaalstraat 257 te IJmuiden; het veranderen van een trap
BP-130-2008 Zeeweg 123 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een dakopbouw
BP-131-2008 Deutzstraat 2 te IJmuiden; het vernieuwen van een 

bedrijfs-/opslagruimte
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente 
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop 
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-42-2008 Liniepad 49 te Velserbroek; het legaliseren van een berging 

en een prieel
BL-98-2008 Stelling 34 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging 

met carport
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 23 mei t/m 3 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering. (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

VRIJSTELLINGSPROCEDURE EX ARTIKEL 19 VAN 
DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING IN COM-
BINATIE MET EEN VERZOEK TOT VASTSTELLING 
VAN EEN HOGERE WAARDE IN HET KADER VAN 
DE WET GELUIDHINDER.

Ten behoeve van de aanvraag om bouwvergunning voor het veranderen 
van een winkel tot woning aan het Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden 
(BP-29-2008) is, ingevolge de wettelijke voorschriften, een vrijstellings-
procedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nood-
zakelijk. Daarnaast is het gebouw gelegen binnen een geluidzone 
wegverkeerslawaai. Op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder 
is het noodzakelijk om een Hogere waarde vast te stellen.

Het ontwerpbesluit tot het verlenen van een vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt vanaf 23 mei 2008 
zes weken ter inzage bij het bureau Vergunningen en Uitvoering. Het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van een Hogere waarde ligt vanaf 23 mei 
2008 twee weken ter inzage bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Dudokplein 1 te IJmuiden) en de Milieudienst IJmond (Wijckermolen 2 
te Beverwijk).

Schriftelijke of mondelinge bedenkingen kunnen gedurende zes respec-
tievelijk twee weken na publicatie worden kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
of de Milieudienst IJmond (Postbus 325, 1940 AH Beverwijk).

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BL-84-2008 Linie 9 te Velserbroek; het legaliseren van 3 zeecontainers 

en een  hekwerk (tijdelijk)
BP-86-2008 Trawlerkade 83 te IJmuiden; het oprichten van een keten-

park (tijdelijk) (t.b.v. nieuwbouw 22 units nrs. 25, 27, 29, 
33, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 
83, 85 en 87)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 23 mei t/m 3 juli 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft monu-
mentenvergunning verleend voor:
MO-26-2007 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het slopen van een voor-

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

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde  bestem-
mingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel 

van een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering van 23 mei t/m 5 juni 2008 ter inzage.
B1-3-2008 Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de 2e verdieping van een woning
BP-55-2008 Alexander Bellstraat 29 en 29A te IJmuiden; het ver-

anderen van de voorgevel (nr. 29) en het vergroten van 
de 2e verdieping van 2 woningen

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-236-2007 Zuiderdorpstraat 4 te Velsen-Zuid; het oprichten van een 

berging/prieel
BL-86-2008 Van Speijkstraat 2 te IJmuiden; het veranderen van de 

achtergevel van een woning
BP-12-2008 Smidt van Gelderstraat 31 te Velsen-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 1e en 2e verdieping van een woning
BP-54-2008 Sportlaan 7 0071 te Santpoort-Zuid; het oprichten van 

een recreatietuinhuis
BP-56-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen en 

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

AANLEGVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft aanleg-
vergunning verleend voor:
AL-5-2008 Duin- en Kruidbergerweg 2 te Driehuis; het aanleggen 

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

BetaalkaBaal
let OP! Voor elke letter, cijfer of leesteken 1 vakje gebruiken 
en tussen elk woord 1 blanco vakje.

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

01 regel  5.00

02 regels  5.00

03 regels  5.00

04 regels  6.00

05 regels  7.00

06 regels  8.00

07 regels  9.00

08 regels 10.00

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en uitsluitend inleveren bij:

Weekblad de Hofgeest | de Jutter
Zeeweg 189-191 - 1971 HB IJmuiden

Voor een betaalkabaaltje komen in aanmerking kabalen van 500,- en meer. 
En o.a.:
- verkoop van auto's/caravans/boten/motoren/enz.
- verkoop van computer/accessoirres
- aanbod van werk: tuin/stratenmaker/enz.
- aanbod van cursussen
- woningruimte gevraagd/aangeboden
- alle andere artikelen welke niet in aanmerking komen voor de gratis kabaaltjes
- uitsluitend bestemd voor particulieren

- Moet uiterlijk dinsdag om 12.00 uur binnen zijn.
- Uitsluitend contante betalen.
- De uitgever is niet verantwoordelijk voor zetfouten 
- door slecht of onduidelijk handschrift.
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

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

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

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

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

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

Gratis kabaaltJEs WOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrWaardEn:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Engelmundusstraat 24 - IJmuiden. 
Tel.: 0255 - 51 92 93

Uitgebreide colle� ie 
Riverdale en Lampe Berger!

Voor al uw reparaties, verkoop en advies

 van beeld / geluid  en computerapparatuur.

Maerten van Heemskerckstraat 152, Heemskerk

www.peters-service.nl   0251-255552

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

Alle glassoorten
o.a. glasdeuren en -wanden

Willem Rolvink   

GLAS

2 INTAKELESSEN 

voor  60,-
THEORIELESSEN 

 5,- per les

Alle theorie examens 
kunnen via de rijschool 
geboekt worden.
Tel. 0255-536917

www.verkeersschoolpost.nl
Zuiderkruisstraat 62, IJmuiden

VERKEERSSCHOOLPOST.NL

BENT U DE HOGE KOSTEN 
BIJ DE AAN- OF VERKOOP 
VAN EEN WONING ZAT?
Kijk dan voor onze zeer 

gunstige prestatie courtage 
tarieven op onze website of 

bel ons voor een gratis waardebepaling 
of intakegesprek.

Telefoon: 023-5386364/06-42816222
Website: www.domehuisenadvies.nl

DOME HUIS&ADVIES, 
GEWOON ANDERS!

Struinhal 
gevraagd:

Lp’s, cd’s, boeken
Inboedels Maritiem

Open: do, vr, za 
1200-17.00 uur

Trawlerkade 84, 
IJmuiden

06-22468685

RVS Verzekeringen komt ook in 2008 weer met een 
geweldige atie: Wie op de thuismarkt in Velsen-Noord 
op 7 juni bij de RVS kraam een afspraak maakt voor 
een persoonlijk fi nancieel advies gesprek, maakt kans 
op twee gratis Telstar seizoenskaarten.
Het in Velsen-Noord woonachtige fi nancieel
adviseursduo Stephan Wouters en Ellen Joan Padt 
kwamen vorig jaar ook al met een leuke actie: toen 
werd er een rondvlucht boven de woonplaats verloot.
Dus ga allemaal gezellig op 7 juni naar de rvs kraam 
en wie weet bent u dit jaar wel de gelukkige winnaar!
Voor de niet-voetballiefhebber is er overigens een
alternatieve prijs beschikbaar gesteld.

Voor mensen die zich nu al willen inschrijven mailt u 
naar: ellen.joan.padt@rvs.nl of belt u 0318-432745.

TELSTAR SEIZOENS-
KAARTEN TE WINNEN

KENNEMERLAAN 42 IJMUIDEN - TEL. 0255-530890
DE KAASMARKT

AANBIEDINGEN
Noten Trio
250 gram pinda’s

250 gram pistach

140 gram Oranje mix

Samen          €3,98

Vers van het mes
Heerlijke jonge gras-

kaas uit de Beemster
Hij is weer top!

Kilo      €6,50

Boerenleverworst, 
leverworst met spek 
of zonder spek

250 gram            €1,25

Bij aankoop van 
deze 3 aanbiedingen

GRATIS ORANJEPAKKET
Bestaande uit:

6 bekers, 6 bordjes, 

servetten en een voetbal 
tafelkleed.

Zolang de voorraad strekt.   29 jaar 
kaasspeciaalzaak

* Gevraagd:
Woningruil gevr. eenge-
zwon. Aang. portft. Meer in-
fo? Bel 06-53915059
* Gevraagd:
Wordt gratis bij u opgehaald: 
tv, video, stereo, dvd, cd, gsm, 
camera. Defect geen be-
zwaar. Tel: 06-17484847
* Opslagruimte te huur 
in Velsen-N. centraal. In-
gang breedte 3, achterbreed-
te 6, lengte 9, hoogte 2.10 
meter. Direct aan openba-
re weg. Bel: 06-53838888

* Deynique is de combi-
natie van aloë vera en sy-
steem verzorging. Graaf Flo-
rislaan 25 in Beverwijk. 
Tel: 0251-214490
Te koop:
Luifel Comby camp mat 
voor Comby Camp 10,- to-
taal. Tel: 023-5370108
Te koop:
Hamsterbak + acc. 10,-, key-
board 20,-. Tel: 0255-536870
Te koop:
Tomos snofi ets met kenteken 
voor 350,-. Tel: 023-5388259

* Te koop:
Gebruikte grind- en betontegels 
vanaf 1 euro, stoeptegels vanaf 
0,25 eurocent. Tel: 0251-247217
* Aangeboden:
Tuinman heeft nog tijd over 
voor al uw werkzaamhe-
den. Tel: 06-12843784

Te koop:
Droogmolen Braban-
tia Lifomatic incl. grond-
pin 20,-, tractor incl. aanhan-
ger 20,-. Tel: 023-5383157
Te koop:
Aanhangwagen + huif, re-
serve wiel, l. 150 x br. 105, 
huif 45 hg. wagen kan kie-
pen 250,-. Aluminium merk 
Erdé. Tel: 023-5385083
* Gevraagd:
Permanentmodel voor mijn exa-
men kappersopleiding. Voor 
11-6. Haar mag niet langer zijn 
dan 8 cm. Tel: 06-26586995

Te koop:
Prof. halterbank + div. bun-
dels vr. pr. 100,-, mob. zon-
nehemel Philips, nw. 699,-, 
vr.pr. 350,-. Tel: 0255-538538
Te koop:
Opoefi ets Hema, 4 jr. oud, rood 
25,-, min SD geheugenkaart, 
4 gb 35,-, was 50,-, nooit ge-
bruikt. Tel: 0255-530457
Te koop:
Eikenhouten kranten-
bak in goede staat 5,-
. Tel: 0255-532882

Te koop:
Flexa halfhoogslaper met 
bed eronder, versprin-
gend lengte 279 cm, gre-
nen + 2 lades + lattenbo-
dem 425,-. Tel: 023-5389187
Te koop:
Oud rose kapstok, borstel 
garn. 35,-, dubb. glasruit 190 
x 150 40,-, regulateur klok 
45,-, herten sal. tafel 45,-. 
Tel: 023-5328585

Te koop:
23 gr. en kl. muur  de rijtjes 250,-
, partij curiosa voor rommel-
markt 100,-. Tel: 023-5331598
Te koop:
25 Klederdrachtpoppen van 
elk een man en vrouw van pri-
vincie 450,-. Tel: 023-5357421
Te koop:
Projectietafel en fi lmscherm 
op statief 120 cm br. z.g.a.n. 
45,-. Tel: 023-5365300

Gevraagd:
Ik spaar miniatuur parfum-
fl esjes en kom ze graag bij u 
ophalen. Tel: 0255-533233
Te koop:
Wandelwagen, mooie 3-wie-
ler op luchtbanden met teobe-
horen 50,-. Tel: 0255-510024
Te koop:
Org. Dauphin bureaustoel, grij-
ze weefstof, verstelb. rug/hoog-
te 20,-. Tel: 0255-521030

Te koop:
Paars/zilver damessportfi ets 
z.g.a.n. merk Rapture, 10 versn. 
voor 150,-. Tel: 0251-222180
Te koop:
Sportieve Gazelle heren-
fi ets, trom. remmen, en de-
railleur, nw. banden en acc. 
Vr. pr. 75,-. Tel: 0251-228597
Gevraagd:
EK voetbalplaatjes om te rui-
len. Tel: 0255-754363
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkda-
gen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag 
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apo-
theek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 
0255-535151.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

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

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

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

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Steef Hammerstein neemt het vaatje haring in ontvangst

Recordprijs voor Neer-
lands tweede vaatje haring
IJmuiden – Traditie getrouw orga-
niseerde Ruud Nieborg in zijn be-
kende restaurant IJmond de jaarlijk-
se haringparty. In restaurant IJmond 
wordt op de eerste toegestane ver-
koopdag van de Hollandse Nieuwe 
het tweede vaatje haring van Ne-
derland verkocht. Het eerste vaatje 
wordt altijd in Scheveningen bij op-
bod aan de man gebracht. 

De eerste Hollandse Nieuwe is ge-
vangen door de Wironkotters 5 en 
6, die al op 24 mei vertrokken naar 
de Noordelijke Noordzee. Terug in 
de Scheveningse haven verklaarden 
de visserslui, dat de haring van su-
blieme kwaliteit was. ,,Het is lekke-
re vette haring, want er zit erg veel 
plankton in zee.”
Het tweede vaatje haring werd op-
nieuw op ludieke wijze bij restau-

rant IJmond aangevoerd. Ook dit 
jaar speelde het aangespannen rij-
tuig van Gerfred Greveling weer een 
hoofdrol. Nadat eerder de genodig-
den gastvrij waren onthaald door 
Ruud Nieborg en zijn  crew, werden 
ze naar buiten gesommeerd, waar 
enige minuten later de koets met 
het eerste vaatje haring arriveerde.  
In de koets zat, keurig verpakt onder 
een stijlvolle hoge hoed, de beken-
de ondernemer en oud voorzitter 
van Telstar, Chris B. van der Zwan. 
Chris had in de koets natuurlijk ge-
zelschap van twee lieftallige dames 
namelijk Cathelijn en Simone, waar-
van de laatste zich zelfs als Scheve-
ningse had verkleed. De veiling van 
het vaatje haring werd geleid door 
opperstalmeester Steef Hammer-
stein. Aan hem de taak zoveel mo-
gelijK euro’s bij de aanwezigen uit 

de zak te kloppen. De opbrengst 
was ook dit jaar weer bedoeld voor 
goede doelen. 
Was verleden jaar de opbrengst van 
23.000 euro bestemd voor Child-
life, dit jaar viel het geld ten deel 
aan OIG/OID en aan het Bijna Thuis 
Huis. De geldstroom kwam dit jaar 
boven verwachting goed los, want 
er werd maar liefst het recordbe-
drag van 88.000 euro opgehaald. 
Een recordbedrag werd geboden 
door Corus, dat maar liefst 10.000 
euro schonk. Met een schenking 
van tweemaal 500 euro liet ook de 
gemeente Velsen zich van haar goe-
de kant zien. 

Complimenten voor Ruud Nieborg 
die weer een fantastische haring-
party heeft verzorgd. (Mats van der 
Wal)

Dick Scheepstra bij het grote scherm, waarop historische films te zien zijn

Historisch informatiepunt in bibliotheek

Toen is een belevenis
IJmuiden - Bibliotheken, musea en 
gemeentearchieven gaan meer sa-
menwerken. Bibliotheek Velsen ont-
ving hiervoor subsidie van de Pro-
vincie en huurde Dick Scheepstra 
in voor het inrichten van een nieu-
we afdeling: historisch informatie-
punt Toen. In november vorig jaar 
startte Scheepstra hiermee, groot-
ste partner is het Noord-Hollands 
Archief. Maar zowat elke instelling 
in Velsen op het gebied van de ge-
schiedenis werkte er aan mee, zoals 
bijvoorbeeld het Zee- en Havenmu-
seum en de Historische Kring Vel-
sen. Twee weken geleden ging het 
informatiepunt van start en het trok 
al heel veel belangstellenden.
Voor de koffiehoek staat een ruime 
tafel met stoelen, die grenst aan een 
groot scherm. Hier kunnen films be-
keken worden, vijftien in totaal. On-
derwerpen zijn onder andere het 
strand, het Noordzeekanaal, vlagge-
tjesdag en de koningin die de Hoog-
ovens bezoekt. De geschiedenis van 
Velsen herleeft hier en veel mensen 
starten hier ook hun ontdekkings-
tocht. Ze zien mensen naar de films 
kijken, gaan er bij zitten en ontdek-
ken dan dat er nog veel meer  is. 
Een kast vol met nieuw aangeschaf-
te boeken, die allen over de ge-
schiedenis van Velsen gaan en die 
aan de tafel ingezien kunnen wor-
den. Maar er zijn ook boeken bij zo-
als ‘De Duinpieper’ van Caroline Ze-
geman en het stripboek over Cor-
nelis Vreeswijk. Via microfiches op 
de computer die verderop staat kan 
de IJmuider Courant van 1916 tot en 
met 1974 ingezien worden en ook 
de Burgerlijke Stand is er in te zien. 
In de toekomst kan via een webcam 

contact gezocht worden met een 
archivaris van het gemeentearchief, 
die hulp kan bieden bij het zoeken 
naar gegevens.
De site www.velsentoen.nl werkt 
via een aquabrowser en dit is heel 
uniek, de Centrale Bibliotheek van 
Velsen is de eerste in heel Neder-
land die dit in gebruik heeft. Het 
werkt net als Google als een zoek-
machine, maar dan op gemeentelijk 
niveau, er kan via plaatselijke be-
standen eindeloos doorgelinkt wor-
den. Zo komt de gebruiker heel veel 
informatie tegen.
Er is heel veel te zien en te ontdek-
ken over historisch Velsen bij Toen. 
Ook mensen, die geen lid zijn van 
de bibliotheek, mogen er rustig een 
kijkje gaan nemen.
Er wordt ook door alle deelnemende 
groepen gewerkt aan een geschie-
deniscanon, hierin komen de be-
langrijkste historische gebeurtenis-
sen, panden en personen en hier zal 
ook aparte documentatie over ver-
schijnen. Verder wordt er gewerkt 
aan een project over het omgekeerd 
praten en verschillende andere edu-
catieve projecten. 
Dick Scheepstra was ooit werkzaam 
voor de bibliotheek, maar werkt nu 
als zelfstandig projectmanager. 
Zelf woont hij in Alkmaar. ,,Maar 
ik weet inmiddels meer over Vel-
sen dan de gemiddelde Velsenaar’’, 
lacht hij. ,,Een boeiende gemeente 
met die zeven kernen en ook met 
een rijke geschiedenis.’’ 
Volgende maand zit zijn werk er op 
en begint hij aan een volgend pro-
ject. In de wetenschap, dat hij met 
Toen een geslaagd informatiepunt 
heeft opgezet dat alles in zich heeft 

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

Tel.: 0255-532211     

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

Fysiotherapie Maas en Kuperus.
Reuma is niet één ziekte, maar een overkoepelende benaming voor meerdere soorten 
reumatische aandoeningen. Er zijn meer dan 130 verschillende vormen, zoals onder meer 
artrose, Bechterew, fibromyalgie, jicht en reumatoïde arthritis. De ziekte treft één op de tien 
Nederlanders. De kans is dus groot, dat u ook iemand kent die reuma heeft.

Wat is reuma?
De reumatische aandoeningen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen.

Allereerst is er ontstekingsreuma. Hierbij zijn gewrichten vaak langdurig ontstoken. 
Deze ontstekingen leiden tot pijn en ochtendstijfheid. Reumatoïde arthritis is hier een 
voorbeeld van.

Daarnaast is er artrose, in de volksmond ook wel gewrichtsslijtage genoemd. 
Hierbij beschadigt het kraakbeen van het gewricht. Op den duur kan het kraakbeen zelfs 
helemaal verdwijnen. Mensen met artrose kunnen daardoor moeite krijgen met bewegen 
en hebben veel pijn.

Tenslotte is er weke-delen-reuma. De pijn zit hierbij niet in de gewrichten zelf, maar meer in 
het gebied er omheen. Bij fibromyalgie bijvoorbeeld, zijn spieren en pezen langdurig pijnlijk.

Reuma en fysiotherapie
Fysiotherapie kan veel betekenen voor mensen met reuma. De therapeut kan helpen de 
gewrichten soepel te houden en de spieren te trainen. Daarnaast kan hij u adviseren en 
begeleiden. U verantwoord leren bewegen is een belangrijke taak voor de fysiotherapeut. 
Vroeger werd mensen met reuma vaak rust voorgeschreven, maar wij weten nu, dat het 
juist belangrijk is om in beweging te blijven.

Voor vragen over reuma kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut, huisarts, of specialist.

De fysiotherapeuten van Maas en Kuperus houden u in beweging!

Maas & Kuperus c.s.

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

Schreeuwend op 
de De Noostraat
IJmuiden - Een dronken  IJmuide-
naar heeft vorige week donderdag 
vroeg in de ochtend, rond 04.45 uur, 
voor overlast gezorgd in de De Noo-
straat. Hij schreeuwde op straat de 
boel bij elkaar. Agenten hebben de 
man meegenomen naar het bureau, 
waar hij zijn roes mocht uitslapen. 
Er is proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Jongens (14 en 
15) stelen auto
IJmuiden - Een 69-jarige man uit 
Velsen-Zuid meldde zich vorige 
week vrijdag rond 17.15 uur aan het 
bureau in Velsen met de medede-
ling dat even tevoren zijn auto was 
gestolen. Hij had zijn auto gepar-
keerd op Plein 1945 en ging even 
geld in de parkeerautomaat gooien. 
Hij had zijn sleutel even in het con-
tact laten zitten. 
Een getuige had verteld dat een 
paar jongens van de gelegenheid 
gebruik hadden gemaakt en er met 
de auto vandoor waren gegaan. 
Korte tijd later bracht een vrouw 
uit Velsen-Zuid haar 14-jarige zoon 
naar het bureau omdat hij betrok-
ken was bij de diefstal. De jongen 
verklaarde dat hij samen met een 
14-jarige plaatsgenoot en een 15-
jarige vriend uit Velserbroek hierbij 
betrokken was geweest. Ook een 
tweede 14-jarige verdachte werd 
zaterdagavond aangehouden. Aan-
vankelijk draaiden de verdachten bij 
de verhoren om de waarheid heen 
maar uiteindelijk bekenden ze de 
auto te hebben gestolen. 
De auto is zondagmiddag terug ge-
vonden op een parkeerterrein in 
Driehuis. 
Tegen de verdachten wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Ongeval met letsel
Satpoort - De politie stelt een on-
derzoek in naar een ongeval op de 
hoek van de Sint Martinstraat en 
Antillenstraat waarbij een 17-jarige 
bromfietser uit Santpoort-Noord ge-
wond is geraakt. Een 20-jarige au-
tomobilist kwam dinsdag rond 10.30 
uur in botsing met de bromfietser 
die uit de Antillenstraat kwam. De 
bromfiets is overgebracht naar het 
politiebureau voor onderzoek. De 
bromfietser is met onbekend letsel 
overgebracht naar het ziekenhuis.
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Zondag in Spaarnwoude:
KikaRun en KikaFun
Haarlem - Op zondag 8 juni 2008, 
traditiegetrouw de tweede zondag 
in juni, vindt de 5e editie van de Ki-
KaRun plaats. Het sfeervolle eve-
nement is een initiatief van KiKa 
(Stichting Kinderen Kankervrij) en 
bij uitstek een evenement voor het 
hele gezin. Omdat het dit jaar de 
vijfde keer is kan er gerekend wor-
den op een extra groot feest en zul-
len ook veel bekende Nederlanders 
hun ‘Run’ schoenen aantrekken of 
hun spandoeken meebrengen! Ui-
teraard zal onze ambassadrice Inge 
de Bruijn weer het startschot geven. 
In 2007 trok de KiKaRun ruim 2.300 
deelnemers naar Spaarnwoude en 
werd er bijna 75.000 euro bij elkaar 
gelopen. Onder de lopers bevonden 
zich de afgelopen editie een record-
aantal kinderen en de KidsRun is 
hiermee uitgegroeid tot een van de 
grootste kindersponsorloop evene-
menten van Nederland. Honderden 
familieleden, collega’s en vrienden 
creëren een unieke sfeer langs het 
parcours over 5 en 10 kilometer en 
bij de KidsRun van 1 kilometer.
Deelnemers aan de 5 kilometer star-
ten vanaf 11.00 uur, deelnemers aan 
de 10 kilometer starten vanaf 12.00 
uur en de deelnemers aan de 1 ki-

lometer KidsRun starten om 13.30 
uur. Startplaats is Spaarnwoude Re-
sort. Vor meer informatie zie www.
kikarun.nl.

Ook KikaFun vindt zondag plaats 
in Spaarnwoude. Tijdens KikaFun 
worden veel kinderactiviteiten ge-
organiseerd, er is onder andere een 
groot springkussen, een T-Shirt ont-
werpinstructie, schminkmogelijk-
heden en de ‘Tikkie, Tiko en Taco 
show’. Ook is er een loterij waar-
bij mooie prijzen te winnen zijn. Al-
le opbrengsten gaan naar Stichting 
KiKa.  Elf basisscholen uit de omge-
ving van Spaarnwoude doen mee 
aan de Canvas tekenwedstrijd, de 
winnende klas zal tijdens KiKa Fun 
bekend gemaakt worden. Het mooi-
ste schilderij wordt geëxposeerd in 
de nieuwbouwlocatie van het Ken-
nemer Gasthuis in Haarlem. Op de 
website www.kikafun.hyves.nl komt 
een programmaoverzicht te staan.

Het Kika Fun evenement wordt me-
de mogelijk gemaakt door Het Ken-
nemer Gasthuis. Het evenement 
wordt georganiseerd door Rookie 
Entertainment in Haarlem in samen-
werking met KiKa Run.

Ook KikaFun vindt zondag plaats in Spaarnwoude

Monique bij het schilderij van Edwin van der Sar

Tijdens EK-voetbalwedstrijden
Drieluik voor burgemeester
Velsen-Zuid - Monique Groffen-
Snelleman schildert en tekent sinds 
haar achttiende. Een heerlijke hob-
by waarbij ze zich specialiseerde in 
het portretschilderen. Monique pro-
beert de mens achter de persoon 
die ze portretteert te leren kennen 
en geeft de beeltenissen zo iets heel 
eigens mee. De portretten die ze 
maakt zijn authentiek en dit levert 
haar veel opdrachten op.

Ze is werkzaam bij een bank en ze 
maakte eens een portret van een 
directeur, die daar afscheid nam. 
Dit was een bijzondere composi-
tie. Daar was een man aanwezig en 
hij was zo onder de indruk van het 
werk van Monique, dat hij haar ja-
ren later opbelde. Hij was voorzit-
ter van de supportersclub van Ajax 
en hij wilde dat Monique de beste 
spelers van het Nederlandse elftal 
portretteerde. Zo maakte zij schilde-
rijen van negentien voetballers, die 
nog steeds te zien zijn in de Ambas-
sade van Oranje, tegenover de Munt 
in Amsterdam.

Inmiddels is de man voorzitter van 
de supportersclub van het Neder-
lands elftal en die biedt  de burge-
meester van de plaats waar het elf-
tal speelt een cadeau aan. Vaak is 

dit iets typisch Hollands, zoals een 
molen van Delfts Blauw. Voor de 
EK-wedstrijden in Bern wilde hij dat 
Monique iets maakte. 

Ze was vrij in haar keuze, als het 
maar met het Nederlands elftal te 
maken had. De broer van Moni-
que, Frits Snelleman, woont in Italië 
en schildert ook niet onverdienste-
lijk. Hij maakte de eerste opzet en 
daarna ging het werk naar Velsen-
Zuid, waar Monique het afmaakte. 
Het is een drieluik geworden van 
drie voetballers: Edwin van der Sar 
staat voor de verdediging, Wesley 
Snijders staat voor het middenveld 
en Ruud van Nistelrooy verbeeldt de 
aanval. Ze bevinden zich in het sta-
dion van Bern en het zijn prachtige 
schilderijen. De voetballers hebben 
een fanatieke trek op hun gezicht en 
de actie spat er van af. Van der Sar 
komt bijna van het doek af springen, 
om de bal te doen stoppen. 

Op 9 juni wordt het eerste schilde-
rij aan de burgemeester aangebo-
den en op 17 juni zal Monique zelf 
in Bern aanwezig zijn. En dan maar 
hopen, dat het elftal door is. Hoewel 
Monique het druk heeft, accepteert 
ze nog opdrachten via 0255 535013. 
(Carla Zwart)

Zangroep Voices

Zanggroep Voices 
sprankelt in Harderwijk
Velsen - Zanggroep Voices gaf za-
terdag maar liefst drie maal acte de 
presence op de jaarlijkse culture-
le manifestatie van Kulting Harder-
wijk! Als afsluiting van het culturele 
seizoen organiseert deze stichting 
eind mei begin juni in het centrum 
van Harderwijk een afwisselend 
programma. Iedereen kan dan (in 
groepsverband of individueel) zijn 
artistieke of muzikale kunstvormen 
aan het publiek tonen. 
De eerste twee optredens van Voi-
ces waren nog wat kleinschalig. In 
het sfeervolle zonlicht van de Ca-
tharinakapel klonk het hartverwar-
mende ‘I say a little prayer’ wel heel 
toepasselijk. In de theaterruimte van 
’t Klooster luisterde het publiek ge-

boeid naar zowel rustige, stemmige 
nummers als swingende popsongs 
zoals ‘Big yellow taxi’ en ‘Some kind 
of wonderfull’. Hoogtepunt van de 
dag was het optreden van Voices op 
De Markt waar vele mensen op ter-
rasjes genoten van de zon en mu-
ziek. Bij de swingende klanken van 
‘Proud Mary’ en ‘Love shack’ kon 
het publiek niet stil blijven staan!
Zanggroep Voices gebruikte deze 
dag om alvast twee nieuwe num-
mers te presenteren aan het publiek 
van het jubileumconcert in 2009. 
Voices bestaat dan 25 jaar! Dit ju-
bileumconcert zal geheel uit nieu-
we nummers bestaan en in oktober 
2009 gegeven worden in de Stads-
schouwburg in Velsen.

‘Op Hoop van zegen’

Feestelijk Havenfestival als start van nieuwe seizoen

Zeewaardig aanbod
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De Stadsschouwburg Vel-
sen kiest het nieuwe theaterseizoen 
het ruime sop. Met zeewaardige 
producties als ‘Op Hoop van Zegen’, 
‘De Batavia’ en ‘Schateiland’. Stap 
aan boord bij ontdekkingsreiziger 
James Cook of bij de jonge held Jim 
en de éénbenige scheepskok Long 
John Silver. En beleef de grootste 
avonturen op zee. Geen zeebenen? 
Leef dan mee met Kniertje en de an-
dere vissersvrouwen die in een klein 
dorpje aan de Noordzee wachten op 
terugkomst van hun zeebonken.

Herman Heijermans’ onverwoestba-
re toneelstuk ‘Op Hoop van Zegen’ 
is volgend theaterseizoen in twee 
heel bijzondere versies in de Vel-
sense schouwburg te zien. In janua-
ri worden eerst de tonéélliefhebbers 
bediend met een grootse nieuwe 
versie van Het Toneel Speelt waar-
in onder andere Petra Laseur en 
Marisa van Eyle te zien zijn. Begin 
maart zetten vervolgens musical-
sterren Ben Cramer (onder ande-
re ‘Phantom of the Opera’) en Ellen 
Pieters (‘Wat zien ik?’) koers naar 
IJmuiden om in de huid te kruipen 
van de achterbakse reder Bos en de 
door het leven geslagen visserswe-
duwe Kniertje
De spannende thriller ‘De Batavia’ 
zit boordevol ‘Expeditie Robinson’-
achtige taferelen. Van intriges, ver-
raad en passie tot barbaarse wan-
daden. Smeuïge ingrediënten voor 
een avondje toptoneel, opgediend 
door een sterrencast met onder an-
deren Marc Klein Essink, Vera Mann 
en Georgina Verbaan.
Natuurlijk kent de IJmond ook ve-
le kleine dappere avonturiers. Zij 
kunnen met Jim op expeditie naar 
Schedeleiland om een heuse schat 
te zoeken. ‘Schateiland’ is het ultie-
me piratenverhaal. De zingende vis-
ser Jeroen Zijlstra maakt de liedjes 
voor deze avontuurlijke familievoor-
stelling, voor iedereen vanaf 8 jaar.

Van de hand van Anna Enquist komt 
de populaire historische roman ‘De 
Thuiskomst’ over de beroemde 18-
eeuwse ontdekkingsreiziger James 
Cook en zijn vrouw Elisabeth. Vol-
gend theaterseizoen doet de suc-
cesschrijfster met cabaretier, Cook-
kenner én Cook-verzamelaar Die-
derik van Vleuten Oud-IJmuiden 
aan om het publiek te laten delen in 
hun passie voor de grootste ontdek-
kingsreiziger aller tijden.
Waar kan de Stadsschouwburg Vel-
sen beter dit zeewaardige theater-
seizoen officieel van start laten gaan 
dan op het Havenfestival? Zaterdag 
30 en zondag 31 augustus is de 
IJmuidense Vissershaven weer het 
decor voor het Havenfestival, al vijf 
jaar het grootste en spetterendste 
culturele en nautische festival. Het 
jubileumfestival krijgt als thema ‘Als 
een Vis in het Water’ mee, omdat de 
Nederlandse Zeevisgroothandel – 
opgericht in IJmuiden – in 2008 pre-
cies 100 jaar bestaat.

Naast allerlei ‘zeewaardige’ zaken, 
waaronder duik- en reddingsde-
monstraties, antieke stoomsleep-
bootjes, vlootschouw van oude vis-
sersschepen en de bezichtiging van 
moderne bedrijfsschepen, biedt het 
Havenfestival ook een omvangrijke 
culturele programmering met in-
ternationale straattheaterartiesten, 
jeugdtheater, wereldmuziek en pop-
muziek. Ook zijn er de eerste voor-
proefjes uit het nieuwe theatersei-
zoen te zien.
Nog volop keus nieuwe theatersei-
zoen. Nieuwsgierig geworden naar 
wat de Stadsschouwburg Velsen het 
nieuwe theaterseizoen allemaal te 
bieden heeft? 
Werp een hengeltje uit op www.
stadsschouwburgvelsen.nl of vraag 
de nieuwe theatergids aan, door te 
bellen naar 0255-515789 of te mai-
len naar info@stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Albert Moens bij Seaport TV
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV staat deze 
week het onverwachte ontslag van 
de Noordhollandse gedeputeerde 
Albert Moens centraal. In dit studio-
gesprek met het Groenlinkse lid van 
Gedeputeerde Staten is de eindre-
dacteur van het televisieprogram-
ma, Jac. Zuurbier, de interviewer.
Albtert Moens (55) stond onder ste-
vige kritiek in verband met de afgi-
te van de milieuvergunning voor het 
staalbedrijf Corus. De vergunning is 
ten dele vernietigd door het hoogste 
bestuursrechtelijke college van ons 
land, de Raad van State. Sommige 
normen waren of niet ingevuld of te 
gunstig voor Corus en slecht voor 
de volksgezondheid. Wat is de reac-
tie van de verantwoordelijke milieu-
gedeputeerde op de commotie in 
de IJmond rond deze vergunning? 
Heeft de gang van zaken rond deze 
omstreden vergunning een rol ge-
speeld bij zijn ontslagaanvraag?
Wat is er precies bedisseld bij het 
Waterlandoverleg tussen de IJmond-

gemeenten, de provincie en het be-
drijfsleven over woningbouw, Beec-
kestein en de milieunormen?
Houdt de provincie de gemeente 
Velsen aan de afgesproken bouw-
productie van tenminste 2800 wo-
ningen? Welke invloed heeft de pro-
vincie op de mogelijke bouw van 
woningen en de verplaatsing van 
het VSV-sportpark in Velserbroek-
Oost naast de Grote Buitendijk?
Steunt de provincie het onderzoek 
van de stichting SOVA naar de Vel-
ser Affaire?
Deze en andere onderwerpen zijn te 
zien en te horen in de uitzendingen 
op vrijdagavond 6 juni, zaterdag-
avond 7 juni en maandagavond 9 
juni om 18.00 uur.
Kijkers kunnen deze uitzendingen 
van Velsen Centraal onder de regie 
van Edwin Woning zien via de Vel-
ser TV-kabel op S12++ (frequen-
tie 240 mHz) en de internetsite van 
Seaport TV. Nadere bijzonderheden 
staan op de teletekstpagina 331 van 
Seaport TV.

Kleine amazone in spé op het pensionpaard Thiara, dat zondag de tweede 
prijs won

Wedstrijden op manege
Kennemergaarde groot succes
Santpoort-Noord - Zondag werd 
deze jaarlijkse terugkerende wed-
strijd weer gehouden op mane-
ge Kennemergaarde. Maar liefst 17 
deelnemers, verdeeld over pension- 
en  manegeruiters deden aan deze 
samengestelde wedstrijd mee.  
De middag begon met dressuur-
proef op niveau, gevolgd door een 
jachtspringparcours waarbij de  
deelnemers zo snel mogelijk ne-
gen hindernissen moesten sprin-
gen. Eén daarvan was de ‘muizen-
val’: van het springmateriaal werd 
een poortje gemaakt waar de  deel-
nemers te paard doorheen moesten. 
Niet alle paarden en pony’s vonden  
deze hindernis leuk waardoor de 
combinaties soms kostbare secon-
den verloren, maar dat maakte het 
juist weer heel erg spannend. Ten-
slotte was er nóg een heel span-
nend onderdeel: de cross door het 
park naast de manege. Deze cross 
bestaat uit zes spannende hinder-
nissen, onder andere de muur, de 
regentonnen, een blauw zeil en de 
picknicktafel. Het parcours moest 
twee keer gereden worden, waarbij 
het niet om snelheid ging maar om 
zo min moegelijk weigeringen.
Aan het eind van de middag werden 
alle drie de onderdelen bij elkaar 

opgeteld en werd de uitslag bekend 
gemaakt: bij de manegeruiters ging 
de eerste prijs naar Dominique de  
Keizer, tweede werd Djoeke Tromp 
en derde Jack Euwema. Bij de pen-
sionruiters werd de eerste prijs ge-
wonnen door Chantal Dolfing op 
Odesteny en tweede werd Martine 
van Hooff op Thiara.

Twaalfde editie van unieke zeilrace
YSY Ronde om Noord-Holland
Regio - Op vrijdag 13 juni klinkt 
weer het startschot voor de YSY 
Ronde om Noord-Holland 2008. Het 
eerste schot van dit zeilevenement, 
wordt gelost door Gedeputeerde re-
creatie en toerisme van de Provin-
cie Noord-Holland, Jaap Bond. Ver-
deeld over vijf startgroepen zullen 
de 250 deelnemende schepen, met 
aan boord zo’n 1000 bemannings-
leden, non-stop zeilen van Muiden 
naar IJmuiden.

De YSY Ronde om Noord-Holland 
is in twaalf jaar uitgegroeid tot een 
van de meest succesvolle zeilwed-
strijd/prestatietochten van Neder-
land. Non-stop zeilen rond de pro-
vincie Noord-Holland van Muiden 
naar IJmuiden is elk jaar weer een 
uitdaging voor de deelnemende 
schepen. Vooral de trajecten op de 
Waddenzee en de Noordzee zijn erg 
spannend. 
Afhankelijk van wind en stroom 
worden de eerste boten al op zater-
dag 14 juni in de vroege ochtend bij 
de finish tussen de kleine pieren bij 
IJmuiden verwacht. In de loop van 
de dag zullen de andere deelne-
mers binnen de gestelde uiterste fi-
nishtijd van 17.00 uur, finishen en de 
haven van Marina Seaport IJmuiden 

binnenlopen. Het evenement wordt 
afgesloten met twee lezingen, een 
fantastisch rijsttafel voor alle zeilers 
en de prijsuitreiking in de grote hal 
op het terrein van Marina Seaport 
IJmuiden.
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland hebben zich ook dit jaar 
weer als sponsor verbonden aan de  
YSY Ronde om Noord-Holland. Zij 
doen dit door het beschikbaar stel-
len van shirts, voorzien van het lo-
go van de provincie, voor alle deel-
nemers en medewerkers. Het eer-
ste exemplaar wordt op donderdag 
5 juni, tijdens de schippersbriefing 
van de Ronde, in Restaurant de 
Dutch Admirals te IJmuiden, uitge-
reikt aan de voorzitter van de Stich-
ting YSY Ronde om Noord-Holland, 
Renée Timmermans. De provincie 
Noord-Holland wil graag met deze 
actie de recreatieve mogelijkheden 
van de watersportprovincie Noord-
Holland tonen.

Voor het publiek is de Ronde goed 
te volgen bij het startgebied in Mui-
den, bij de sluizen van Enkhuizen 
en Kornwerderzand en de finish bij 
IJmuiden ter hoogte van de kleine 
zuid pier bij Marina Seaport. 
Zie ook www.ysy.nl

Nieuwe website 
CDA-Velsen
Velsen - Nieuws van de fractie en 
de afdeling van CDA-Velsen is te-
rug te vinden op de nieuwe web-
site: www.velsen.cda.nl U kunt er 
nu bijvoorbeeld lezen dat het CDA 
nu al bezig is met de voorbereidin-
gen voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2010. U bent met uw re-
acties op plaatselijk nieuws of ge-
beurtenissen hartelijk welkom en 
kunt natuurlijk ook de reacties van 
de fractie lezen op de gemeentelij-
ke politiek. Verder vindt u hier uiter-
aard ook de nieuwsstroom van de 
landelijke politiek en verschillende 
belangrijke links.

Brandveilig versieren 
tijdens EK-voetbal
Regio - 7 juni gaat het EK-voet-
bal weer van start. Een goede re-
den voor heel wat gezellige straat- 
en wijkfeesten. Bij het versieren van 
straten en wijken, moet u rekening 
houden met de bereikbaarheid van 
uw straat of wijk voor brandweer en 
ambulance. 
Er zijn een paar eenvoudige regels 
bij het versieren van de openbare 
weg: zoals bijvoorbeeld versieringen 

boven de openbare weg moeten ho-
ger dan 4,2 meter hangen, wordt de 
straat of wijk afgezet met hekken in 
overleg met de gemeente dan bete-
kent het ook dat bezoekers van het 
feest, niet mogen parkeren vóór de 
hekafsluitingen in de straat of wijk. 
Lees meer in de folder; Feestversie-
ring? Het kan en moet veiliger.
U kunt de folder downloaden via 
www.brandweerhaarlem.nl
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Hans Klok tijdens zijn openingsact met de metalen ringen

Hans Klok heropent
Kerbert Dierentehuis
IJmuiden - Het was groot feest, 
afgelopen zaterdag bij het Kerbert 
Dierentehuis. Onder het genot van 
een hapje en een drankje werd door 
een groot aantal belangstellenden 
de heropening van het dierentehuis 
bijgewoond. De heropening vond 
plaats vanwege het feit dat het asiel 
flink verbouwd en opgeknapt is en 
waarbij de opvang voor honden en 
katten is uitgebreid. Ook werd aan 
het Kerbert Dierentehuis op deze 
speciale dag het kwaliteitskeurmerk
‘Erkend Asiel’ uitgereikt uit han-
den van Frank Dales, directeur Die-
renbescherming. Ter gelegenheid 
hiervan werd door hem tevens een 
cheque ter waarde van 12.500 euro
overhandigd. Ook Jaap Akker, de 
beheerder van het dierentehuis, 
werd door de directeur in het zon-
netje gezet en bedankt voor zijn 
enorme inzet voor het asiel dat hij 
met hulp van ruim 60 vrijwilligers tot 
dit niveau heeft weten te tillen. 
Na de overhandiging van dit kwali-
teitskeurmerk was dan het moment 
aangebroken waar door menigeen 
op werd gewacht, namelijk de offi-
ciële opening door Hans Klok.
Op zijn bekende, innemende en on-
navolgbare wijze wist hij groot en 

klein weer te imponeren met het 
in en uit elkaar schuiven van meta-
len ringen, het tevoorschijn toveren 
van hele stapels speelkaarten en 
het uitvouwen van een eerder stuk-
gescheurde krant met een nieuwe 
tekst: “Kerbert Dierentehuis”.
Het Kerbert Dierentehuis is al sinds 
1956 gevestigd aan de Heerenduin-
weg in IJmuiden. Er worden jaarlijks 
vele honden en katten liefdevol op-
gevangen, verzorgd en herplaatst.
Vaak komen de dieren buiten hun 
schuld in het asiel terecht en wach-
ten hier op een tweede kans en het 
dierentehuis doet er alles aan om 
deze dieren te herplaatsen en een 
goed tehuis te geven. Het afgelopen 
jaar is het grondig opgeknapt van-
wege het noodzakelijke groot on-
derhoud en het uitbreiden van de 
opvangcapaciteit. Met name het 
hondengebouw is flink verbouwd en 
door alles netjes te betegelen zijn de 
verblijven veel beter schoon te hou-
den, zodat het asiel er weer fris en 
representatief uitziet. Daarnaast kan 
het dierentehuis na de verbouwing 
beschikken over een nieuwe edu-
catieve ruimte en een aparte kitten-
ruimte met warmtebakken en cou-
veuses. (Joop Waaijenberg)

Raad van State doet uitspraak
Onderzoek naar 
milieuvergunning Corus
Velsen-Noord -De Raad van Sta-
te heeft woensdag 28 mei uitspraak 
gedaan over de revisievergunning 
van Corus die door de provincie 
Noord-Holland werd verleend. Het 
college van gedeputeerde staten 
van Noord-Holland moet een deel 
van de milieuvergunning voor staal-
bedrijf Corus opnieuw onderzoeken. 
Daarbij gaat het vooral om de uit-
stoot van zware metalen.

Volgens de Raad van State had de 
provincie strengere normen moe-
ten opnemen voor de uitstoot van 

bepaalde zware metalen zoals cad-
mium en arseen. De Raad van Sta-
te oordeelde ook dat de uitstoot 
van andere zware metalen, zoals 
chroom, ten onrechte niet aan een 
maximum is gebonden.
De provincie moet onderzoek gaan 
doen naar het gebruik van doek-
filters in een van de fabrieken van 
Corus. Ook is onderzoek nodig naar 
het effect van bijstoken met afval-
stoffen. De provincie heeft hiervoor 
twintig weken de tijd. In deze peri-
ode mag Corus zich aan de normen 
uit de huidige vergunning houden.

Choreograaf en regisseur Yolanda doet de danspassen voor

Voorverkoop musical-
groep BOMS gestart
IJmuiden - ,,We gaan de smartlap-
pen doen, met alles er op en er aan. 
Iedereen op zijn plek’’, roept Yolan-
da Germain, choreograaf en regis-
seur van musicalgroep BOMS tij-
dens de repetitie. Terwijl muzikaal 
leider Bert Stoots het intro speelt, 
worden Kniertje en Sliertje aange-
kondigd met het duet ‘De Haring-
vissers’. Even later verschijnen de 
Kozakdoeken, die een lied over Olga 
aan de Wolga zingen.
De repetities voor de voorstelling 
‘Weer wat nieuws’ zijn in volle gang, 
dit najaar staat BOMS hiermee in 
het Witte Theater. Schrijver Sietze 
Dolstra omschrijft de voorstelling als 
volgt: ,,Het biedt één grote en vele 
kleine musicals in één doordende-
rende show.’’
Het speelt zich af op de redactie van 
een krant en alle redacteuren van 
de verschillende disciplines doen in 
een blok liedjes hun verhaal. Agaath 
Steenbergen kijkt aan de kant toe 
en ze geniet zichtbaar. Zij is sinds 
eind vorig jaar de nieuwe voorzitter. 

,,Ik ben een echte liefhebber, zag 
heel wat voorstellingen in het thea-
ter’’, vertelt ze. ,,Met amateurs had ik 
nooit zo veel, maar BOMS brengt me 
van de ene verbazing naar de ande-
re. Yolanda legt de lat erg hoog. De 
groep is haast semi-professioneel te 
noemen, ze hebben alles erg goed 
georganiseerd, ze zijn erg enthousi-
ast en gedreven. Volgens mij wordt 
dit een geweldige voorstelling.’’ Ze 
besluit: ,,Het voorzitterschap brengt 
meer werk met zich mee dan ik had 
gedacht, maar ik vind het enig om te 
doen. Bovendien vind ik het een eer 
dat ze me hiervoor gevraagd heb-
ben, dat ze me dat vertrouwen ge-
ven.’’
Onlangs ging de voorverkoop van 
‘Weer wat nieuws’ van start. De 
voorstelling is op 6, 8, 9, 11, 13 en 
14 november in het Witte Theater te 
zien, op zaterdag 15 november is er 
een matinee. 
Kaarten kunnen besteld worden bij 
Leny Warmenhoven via telefoon-
nummer 0255 521026.

Slecht wegdek boulevard
IJmuiden aan Zee – Na een her-
senbloeding raakte Han Konings-
tein éénzijdig verlamd en sindsdien 
beweegt hij zich voort in een scoot-
mobiel. 
Hij zit niet bij de pakken neer en 
gaat er graag op uit, samen met 
zijn vrouw. Eén van de dingen die 
hij graag doet is een visje eten op 
de Kennemerboulevard. Hij gaat de 
boulevard op bij de opgang hele-
maal aan het begin, een stuk voor 
het hotel. Daar is het wegdek al ja-
renlang slecht. De tegels liggen los 
en het wegdek vertoont gaten. De 
scootmobiel van Han is een driewie-
ler, met één wiel aan de voorkant. Ie-
dere keer als Han de boulevard op-
gaat, is hij bang dat hij met dat voor-
wiel blijft steken in zo’n gat in het 
wegdek. Hij weet, dat hij ook aan de 
andere kant, bij de strandopgang, 
de boulevard op kan. Maar die durft 
hij niet te nemen. Die heeft een las-
tige draai en sinds hij een keer ge-
vallen is en zijn scootmobiel boven 
op hem terecht kwam, zit de angst 
er een beetje in.
Eigenaar van de grond van de bou-
levard blijkt een corporatie te zijn 
van verschillende belanghebben-

den. Gerlof Funke Küpper, directeur 
van Seaport Marina, is woordvoer-
der. Als hij van het slechte wegdek 
op de hoogte wordt gesteld, onder-
neemt hij direct actie en gaat ter 
plaatse kijken. Even later belt hij 
terug: ,,Dat is een voetgangersge-
bied.’’ Ja, dank je de koekoek. Ie-
mand die vanwege een halfzijdige 
verlamming in een scootmobiel zit, 
zou heel graag voetganger zijn maar 
zal dat nooit meer worden. ,,Hij kan 
aan de andere kant, bij de strandop-
gang, de boulevard op gaan’’, be-
sluit Gerlof. Als hij op de hoogte ge-
bracht wordt van de angst van Ko-
ningstein, biedt hij aan: ,,Laat hij mij 
maar bellen. Ik kan daar ook langs 
met mijn quad, dan zal ik hem la-
ten zien hoe het moet.’’ Als Han Ko-
ningstein hoort van dit voorstel, zegt 
hij: ,,Erg vriendelijk van die meneer, 
maar ik bedank. Voor zo’n manoeu-
vre moet je ontspannen in je scoot-
mobiel zitten. Ik ben vanwege die 
valpartij wat angstig en dan maak 
je juist brokken. Ik blijf wel gebruik 
maken van de opgang aan het be-
gin van de boulevard, in de hoop dat 
ik niet met mijn wiel blijf steken in 
dat slechte wegdek.’’ (Carla Zwart)

Buiten het raadsplein@velsen.nl
Velsenaren inspireren 
raadsleden in buitenlucht
Velsen - De gemeenteraad staat 
aan het begin van het proces om de 
kunst- en cultuurnota uit 2002 te ac-
tualiseren. In de afgelopen periode 
stond cultuur in het teken van ver-
levendiging van ons bestaan. Voor 
de komende periode stelt het col-
lege voor om het thema ‘Velsen in-
spireert’ nader uit te werken in drie 
hoofdthema’s: educatie, participatie 
en historie.
Tevens begint hier het proces van 
de raad om zich door de inwoners te 
laten inspireren! De raad wil graag 
met inwoners van de gemeente Vel-
sen spreken over ideeën rondom 
kunst en cultuur.  Op 10 juni wordt 
de concept kadernota besproken in 
het college en op 12 juni start het 
formele inspraaktraject. Naar ver-
wachting zal de nota in september 
terugkomen in het raadsplein. De 
zomer is een mooie tijd om deze ge-
sprekken te voeren en tegelijkertijd 
enkele culturele pleisterplaatsen te 
(her)ontdekken. 
U wordt van harte uitgenodigd aan 
deze buitengewone ‘vergadertafel’ 
om informeel, gezellig en in een in-
spirerende omgeving met elkaar in 
gesprek te gaan over onder ande-
re: monumentenzorg, archeologie, 

beeldende kunst en alles wat verder 
ter sprake komt. 
Vrijdagmiddag 6 juni 2008, om 15.00 
uur kunt u op de parkeerplaats van 
het dorp Oud Velsen in gesprek met 
de raadsleden. Het gesprek start 
met een korte wandeling door Oud 
Velsen. De weg wordt onder de tun-
nel door vervolgd naar park Velser-
beek om daar verder te ‘bomen’ over 
cultuurbeleid. Afgesloten wordt met 
een kop thee in de Theeschenkerij. 
Om 17.00 uur eindigt deze buiten-
gewone vergadertafel. De raadsle-
den hopen dan met veel inspiratie 
en goede ideeën naar huis te gaan. 
De thee is gratis en u hoeft zich niet 
aan te melden.
Voor de zomer staan nog twee bui-
tengewone vergadertafels op het 
programma van de gemeenteraads-
leden. Op vrijdag, 20 juni een wan-
deling rondom de ruïne van Brede-
rode met een bezoek. Op vrijdag, 15 
augustus een bezoek aan het Zee- 
en Havenmuseum in IJmuiden. De 
actieve vergaderingen duren twee 
uur. Voor meer informatie kunt u de 
website raadplegen of contact op-
nemen met de griffie. Trudy Veninga, 
0255-567239/567502 of e-mail naar  
raadsplein@velsen.nl

Deze schattige Floddertje uit Santpoort-Noord wint kaartjes voor het Grote 
Terra POPconcert voor jonge kinderen

Fotowedstrijd Stadsschouwburg
Esra Vinke is de grootste 
Floddertje van Velsen
Velsen - ,,Er was eens een meisje 
dat Floddertje heette, omdat ze altijd 
vuil was en altijd vol met vlekken zat. 
Behalve als ze pas in bad was ge-
weest. Maar nooit kon ze langer dan 
een half uur schoon blijven”, schreef 
Annie M.G. Schmidt. 
Velsen kent vast ook heel veel Flod-
dertjes. Welk kind zit niet vaak on-
der de pindakaas, chocoladepasta 
of vingerverf? De Stadsschouwburg 
Velsen en de Jutter gingen samen 
op zoek naar de grootste Flodder-
tje van de gemeente Velsen en heb-
ben haar in Santpoort-Noord ge-

vonden: de inmiddels 3-jarige Esra 
Vinke. Esra is volgens haar ouders 
nog altijd een echte viespeuk. Esra 
‘Floddertje’ Vinke wint daarom twee 
vrijkaarten voor de nieuwe voor-
stelling van Theater Terra: het Gro-
te Terra POPconcert, op zaterdag 
27 september (14.00 uur) in Stads-
schouwburg Velsen. Een muzika-
le show waarin Kikker, Haas, Eend, 
Kleine Ezel, Feestvarkentje, Mara-
boe, Dolfje Weerwolfje, Muis en al 
hun vriendjes het theaterpubliek la-
ten swingen op de vrolijkste kleuter-
hits uit hun avonturenmusicals.

Han Koningstein bij de gewraakte opgang van de boulevard

Sabine Dekker woonde tot haar zevende in het IJmuidense Zee-
wijk, verhuisde daarna naar Velsen-Zuid en ze ging in Driehuis naar 
school. Drie jaar geleden besloot ze, de consumptie-maatschappij 
zat geworden, het roer om te gooien in Frankrijk. Daar woont ze sa-
men met haar Franse man Thierry en hun zoon Cédric in de Drôme. 
Ze hebben daar een Chambre d’Hôtes (pension). In deze rubriek ver-
telt zij over hun dagelijkse beslommeringen.

Het hele dorp is in rep en roer. De 
inspecteur van onderwijs wil één 
van de vijf klassen van de school in 
Bourdeaux sluiten. Tijd voor actie! 
De kar wordt vooral getrokken door 
de ouders die vertegenwoordigd 
worden door een soort van mede-
zeggenschapsraad (maar dan met 
alleen het recht op informatie). We 
zijn met z’n tienen, twee ouders per 
klas en ik ben één van die ouders. 
De reden om de vijfde klas te slui-
ten, is dat de inspecteur het mini-
mum aantal leerlingen voor vijf klas-
sen op 105 heeft gesteld en er zijn 
er voorlopig maar 101. Nu is er een 
speciale situatie, want er zitten 20 
kinderen op school uit een kinder-
tehuis. Kinderen met allemaal hun 
eigen verhaal. Een normale intelli-
gentie, maar door ons grote men-
sen zo veel pijn aangedaan, dat ze 
daardoor niet altijd goed kunnen 
presteren. Er wordt veel gedaan om 
die kinderen zo goed mogelijk op 
te vangen en verder te helpen. Dit 
vergt veel inspanning. Het zou heel 
prettig zijn als de inspecteur daar re-
kening mee zou houden en kleine-
re klassen toe zou staan. Dus gaan 
we de barricades op. Een delegatie 
van ouders, burgemeester en ande-

re bobo’s zijn naar Valence getrok-
ken om gesprekken te voeren. Er is 
een persconferentie geweest, wat 
resulteerde in artikelen in de krant. 
Ook is er een perscommuniqué uit-
gegeven door de gemeente Bour-
deaux, geschreven door de ouders. 
Dit was voor mij een leuke ervaring. 
Het voelde echt als weer een stap-
je verder in de integratie. Men vroeg 
mij namelijk er bij te zijn in verband 
met mijn kennis op het gebied van 
communicatie en ik kon zowaar een 
aantal waardevolle adviezen geven. 
Zelfs de burgemeester van Bour-
deaux kon het waarderen en zegt 
me nu op straat ineens heel vrien-
delijk gedag. Een vrijgezelle man 
dus, maar eh, nou ja kom zelf maar 
kijken. Afijn overal in het dorp han-
gen spandoeken. Er liggen overal 
petities die getekend kunnen wor-
den (zelfs toeristen wordt gevraagd 
een handtekening te zetten). Verder 
wordt er met man en macht gelob-
byd en een naschoolse opvang ge-
creëerd om meer kinderen te trek-
ken. 
Alle zeilen worden bijgezet. Dus 
heeft u een groot gezin, u bent van 
harte welkom! sabine@pauroux.
com

Blowende en drinkende 
pubers, hoe kan dat?
IJmuiden - Op straat, tijdens 
schooltijd en in de supermarkt 
wordt er door de jeugd over ge-
praat alsof het heel gewoon is om 
te drinken of te blowen. Op hang-
plekken wordt door kinderen vanaf 
14 jaar gerookt en geblowd. Hoe 
kan dat?
Ik dacht altijd dat kinderen onder 
de 16 niet aan drank of sigaret-
ten konden komen. Maar kennelijk 
wordt daar door middenstanders en 
in supermarkten toch niet voldoen-
de op gecontroleerd. Vorige week 
trof ik mijn 14-jarige kind drie keer 
‘stoned’ aan, gewoon in de huiska-
mer. Schrikken natuurlijk en met-
een alle hulpdiensten ingeschakeld. 
Maar ook contact opgenomen met 
andere ouders, politie, scholen in 
de buurt en nu met de krant. Mijn 
kind mag na schooltijd de straat 
niet meer op. Therapeuten zijn in-
geschakeld, de politie heeft beloofd 
vaker te controleren op de hang-
plekken bij het stadhuis en de kooi 
in de Lagerstraat.
Andere ouders waren net zo ge-
schrokken als ik. Daar werden de 
‘zelftesten voor drugs’ uit de kast 
getrokken. Dus was het probleem 

wel gesignaleerd, maar niet verder 
doorgepraat met de omgeving.
Iets wat ik dus wel doe, want alleen 
red je het niet. 
Nu weet ik hoe de kinderen aan 
weed komen. Zij betalen oudere 
mensen om de drugs voor hen te 
halen, want zelf krijgen zij het (ge-
lukkig) niet mee. Dit drugs bestel-
len doen ze groepsgewijs. Reden te 
meer om andere ouders bewust te 
maken van deze gang van zaken.
De politie zegt dat iedereen vijf 
gram softdrugs voor eigen gebruik 
bij zich mag hebben. Maar dat dit 
kennelijk ook voor minderjarigen 
geldt, vind ik onbegrijpelijk.
Onlangs trof ik vlak bij mijn huis 
drie jongens aan die een joint ston-
den te rollen. Woedend heb ik ze 
weggejaagd. Want het is niet ge-
woon om drugs te gebruiken of zo 
jong te drinken. 
Met deze brief wil ik andere ouders 
waarschuwen. Spreek met je kind 
af dat je een zelftest doet en her-
haal die als je kind zegt ‘clean’ te 
zijn. En schakel ook je omgeving in.

Een heel bezorgde ouder.
Naam en adres bij redactie bekend

Ingezonden brief

Tegen portier
IJmuiden - Politieagenten hebben 
vorige week woensdag rond 18.20 
uur geassisteerd bij een ongeluk op 
de  IJmuiderstraatweg. Even hier-
voor had een 24-jarige inwoner van 
IJmuiden zijn bestelbusje gepar-
keerd in deze straat. Hij deed zijn 

Niet alleen een kwaliteitskeurmerk maar ook een mooie cheque

portier open, maar zag  een 59-ja-
rige fietser hierbij over het hoofd. 
Deze fietser, een 59-jarige man uit 
Egmond-Binnen, botste hierdoor te-
gen het portier aan en kwam ten val. 
De man is met een hoofdwond, een 
hersenschudding en blauwe plek-
ken vervoerd naar een ziekenhuis in 
de regio.
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Motortoertocht G teams 2008
Driehuis - Het is nu 5 jaar gele-
den dat VV Waterloo is gestart met 
het voetbal voor mensen met een 
beperking. In de volksmond het G 
voetbal, en niet zonder succes. Na-
dat er eerst een team had onder-
zocht of het wel iets zou zijn voor 
een vereniging als Waterloo en al-
le voor en tegens tegen elkaar wa-
ren weggestreept, besloten we de 
sprong te wagen. Eerst werden alle 
bekende tehuizen, opvangcentra’s 
en zelfstandig wonende, per brief 
benaderd. Hierop waren de reacties 
niet teleurstellend en op de eerste 
avond ter kennismaking, hadden we 
direct acht inschrijvingen. Het eer-
ste G team van VV Waterloo was ge-
boren.
Tijdens het eerste seizoen kwamen 
we er al gauw achter dat de kwa-
liteit van het voetbal hoger lag dan 
dat wij hadden durven hopen. Zo 
kon het gebeuren dat wij, in het eer-
ste seizoen al, als voorjaars kampi-
oen uit de bus kwamen. Dat moest 
gevierd worden, maar hoe? Uitein-
delijk kwam er iemand (met een 
motor verleden) op het idee om een 
motortoertocht te regelen. Zo kwa-
men we uit bij de heer Richard Ve-
nema die zeer nauw betrokken is bij 
de Honda Gold Wing Club, en die 
had wel interesse om zijn medewer-
king hieraan te verlenen. Dit was het 
begin van een nu al een traditie ge-
worden evenement. Er werden zo-
veel mogelijk motorrijders gezocht 
die wel een dagje op wilden offeren 
voor een minder bedeelde mede-
mens. Een machtig gezicht zo’n 30 
á 40 motoren op een rij. Dit was nog 
maar voor één team, nu hebben we 
er twee, plus een G jeugd. In totaal 
gaat het om zo’n 30 mensen met 
een verstandelijke beperking. Nu is 
het eerste lustrum aangebroken dus 
moeten we iets extra’s doen. Niet al-
leen voor de mensen met een be-
perking maar ook voor al die motor-
rijders die nu al voor de vijfde maal 

hun motoren willen starten voor on-
ze G spelers. Na een kop koffie, glas 
melk en een paar broodjes zullen de 
motoren weer een tocht van plus-
minus vier uur gaan maken die de 
spelers weer langs de mooiste plek-
jes van Nederland voeren. Vanaf het 
Waterloo terrein gaat de tocht om 
plusminus één uur beginnen. On-
derweg zal er weer een stop worden 
gemaakt om de dan weer dorstige 
kelen te smeren en de lege magen 
weer wat aan te vullen. Om plusmi-
nus vijf uur worden de deelnemers 
weer bij Waterloo terug verwacht al-
waar er een heuse barbecue voor 
hun klaar zal staan. Het is de be-
doeling dat ook alle motorrijders en 
sponsors hieraan deel zullen nemen. 
Zonder sponsoring zou dit alles niet 
mogelijk zijn. Het zijn er dit keer vele 
maar toch wilden zij ze allemaal ver-
melden gezien de ruimte die week-
blad de Jutter heeft toegezegd. 
De sponsors zijn: Nautisch Centrum 
IJmuiden, Bas van Gemert beton-
boringen, Bouwens Kunststofkozij-
nen, Hotel Royal, Velsen Loodgie-
ters BV, Veteranen van Waterloo, Big 
Chief Autoschade, Nico Visser Zee-
visgroothandel, Seafood Parlevliet, 
Witte Theater Stage Café, P. Visser 
Montagebedrijf, Visserijbedrijf J. 
Blokker, Timmer/Montagebedrijf C. 
Hille, Rob’s Tennisshop, A. Hermans 
Groente & Fruit, De Gezellige Haven, 
Han Spronk Rauwkost specialist, P. 
Draaijer Installatietechniek, Lélé en 
Pi Cateringexpress, A. Bos Stuca-
doorsbedrijf, Laman Dexis, Vishan-
del Philip Zwaan, Kom in de Kring, 
R. Willemse Loodgietersbedrijf, E. 
Nieborg Woningstoffering, M. Vel-
lema Geveltechniek, DMF Dietvorst, 
Cebo, Edje Geel Wit, N. Design en 
weekblad De Jutter. 
Zoals u kunt lezen zijn er een hoop 
mensen die de jongens en meisjes 
met een beperking een warm hart 
toedragen. Hun dank is dan ook 
zeer groot.

AV Suomi doet succesvol 
mee aan zesuursloop
Santpoort - zaterdag 31 mei heb-
ben drie solo lopers en een een da-
mesestafetteteam succesvol deel-
genomen aan de zes uursloop op 
het Paswerk-industrieterrein bij 
Hoofddorp. 
Dertien estafetteteams en 60 so-
lolopers waaronder atleten uit Bel-
gie, Duitsland, Spanje en de USA 
gingen om 10.00 uur van start om 
zes uur onafgebroken hard te lo-
pen. De zes dames, die op maandag 
en woensdag bij AV Suomi trainen, 
wisten in de estafette een afstand 
van bijna 70 kilometer te overbrug-

gen. De drie solo lopers van Suomi 
wisten ook goed te presteren. 
Bij de heren 50plus liep Chris Best 
58,39 kilometer, en in dezelfde ca-
tegorie liep Rob van Tol 59,435 kilo-
meter. Voor beiden een persoonlijk 
record. Marion Meesters een zeer 
ervaren ultralooptster uit Santpoort 
wist zelfs een afstand van 61,298 ki-
lometer af te leggen. 
De Suomi-atleten kijken niet alleen 
terug op een goede prestatie maar 
ook op een zeer gezellige atletiek-
dag die door de zustervereniging 
AVH was georganiseerd.

Een verdiend kampioenschap voor deze jongens

Jongens Heerenduinen kampioen
IJmuiden - Afgelopen zaterdag zijn 
Jelger Frolich, Kilian Handels, Mat-
thijs Gouda en Rui Moco kampioen 
geworden in de categorie jongens 
tot en met zeventien jaar. In de zeer 
spannende één na laatste speelron-
de moest er gespeeld worden tegen 
koploper HBC uit Heemstede. De 
Heerenduinen stond op een tweede 
plaats met een punt achterstand. Er 

werd echt gestreden deze dag. Bei-
de ploegen speelden goed en wa-
ren zeer aan elkaar gewaagd. Toch 
wist de Heerenduinen alle partijen 
heel knap te winnen en kwam zo op 
de eerste plaats terecht. Er volgde 
nog een laatste speelronde en de-
ze werd ook overtuigend gewonnen 
afgelopen zaterdag en zo werden de 
jongens verdiend kampioen. 

Mandy Langbroek

Mandy Langbroek scoort 
hoog tijdens snowboarden
Velserbroek - Mandy Langbroek 
was vrijdag onderweg naar een 
snowboardwedstrijd in het zuiden 
van Nederland, Snowworld Land-
graaf. Net als vele Pinkpopbezoe-
kers stonden zij uren in de file. Maar 
Mandy ging wel met de eerste prijs 
en een gloednieuw snowboard naar 
huis.

Mandy: ,,Na 5 uur rijden konden we 
ons eindelijk in onze warme snow-
boardkleding hijsen en luisteren 
naar de muziek van Pinkpop. Pink-
pop is op het terrein naast Snow-
world. Na een paar uurtjes snow-
boarden, werd de baan om 12 uur 
‘s nachts gesloten. We hadden geen 
slaapplaats kunnen regelen, dus het 
werd slapen in de auto. Maar toen 
werden we gevraagd om te helpen 
bij het ‘shapen’ van het park. Tot 4 
uur ’s nachts zijn we druk bezig ge-
weest, waarna we een plekje op de 
bank in het restaurant van Snow-
world verdienden om twee uurtjes 
te kunnen slapen. Die dag was de 
wedstrijd, genaamd ‘ParknRide’. 
Na een minder goede nachtrust, 
niet echt een goede voorbereiding, 
schrijf ik me om 9 uur in voor de 
wedstrijd en we gaan de baan op. 
Van 9 tot 12 uur hebben we kunnen 
oefenen in het park. Daarna was 
het tijd voor de kwalificatie. We wa-
ren met elf meiden, een grote op-
komst voor een indoorwedstrijd. Er 

waren drie Nederlanders, een Belg 
en de rest was Duits. Na een paar 
leuke runs door het park, werd be-
kend gemaakt welke vijf meiden er 
door waren naar de finale. Samen 
met vier Duitsers had ik een fina-
leplaatsje. Daarna duurde het een 
tijdje voor de finale eindelijk kon be-
ginnen. Ook de mannen en de ski-
ers reden hun kwalificatie en ook bij 
hen moest besloten worden wie er 
door gingen naar de finale, een hele 
klus, want er waren weer veel man-
nen aanwezig. 
In de finale hadden we twee runs, 
waarvan de beste telde. Tijdens mijn 
eerste run ging ik onderuit op de 
kicker met een bs 360. Dat zorgde 
dat ik best zenuwachtig was voor 
mijn tweede run, want daarin moest 
alles goed gaan, en dat lukte! Het 
maakte mij niet veel meer uit wat 
het resultaat zou zijn, ik was zeker 
tevreden met mijn run. De andere 
meiden maakten het moeilijk voor 
de jury, het niveau lag hoog. Ik vond 
het echt een te gek weekend, ik heb 
me goed vermaakt en veel nieuwe 
mensen leren kennen. De sfeer was 
echt super! Het winnen van de eer-
ste plaats en een gloednieuw snow-
board, was een mooi einde van deze 
twee dagen. 
Thnxx to mijn sponsor Palmer Snow-
boards, de organisatie van ParknRi-
de & natuurlijk Tom, voor het wakker 
houden in de auto op de terugweg.‘‘

Judoles ouder en kind bij 
Oyama weer een succes
Velserbroek - Het leek de judo-
trainers van Oyama Sportclub weer 
leuk om de ouders van hun jeugd-
judoka’s te laten ervaren, wat hun 
kroost wekelijks op deze judoclub 
moeten doorstaan tijdens de judo-
lessen. Een aantal jaren geleden 
werd het plan gesmeed om een ou-
der- en kind judoles vlak voor de zo-
mervakantie te plannen, in de hoop 
dat enkele vaders of moeders deze 
les mee zouden doen. 
Afgelopen zondagmiddag waren er 
meer dan 40 vaders, moeders en 
kinderen die zich voor deze judoles 
aanmelden. De judotrainers Rob van 
Zijp en Bianca Waasdorp moesten 
door deze enorme belangstelling de 
deelnemers splitsen omdat de Oy-

ama oefenruimte te klein bleek te 
zijn om deze judoles te verzorgen.
De judoka’s kregen samen met hun 
vaders of moeders een judoles van 
anderhalf uur, waar natuurlijk een 
flink aantal grepen en worpen wer-
den geoefend. De training werd af-
gesloten met een aantal vechtpar-
tijen waarbij de vaders en moeder 
kranig stand hielden.
Na de training werd er nog gezellig 
wat gedronken en sommige ouders 
voelden hun spierpijn voor de vol-
gende dag al aankomen. Het plan 
van de Oyama judotrainers om eens 
een ouder en kind judoles te verzor-
gen was dus weer een schot in de 
roos. Uiteraard zal deze les ook vol-
gend seizoen gegeven worden.

Afgelopen zondag waren er 40 vaders, moeders en kinderen die zich voor de-
ze judoles aanmelden

Sebastiaan Westerop en André Kunst 

André Kunst clubkampioen 
van schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Zelden verliep het club-
kampioenschap van schaakclub 
Kijk Uit zo spannend als dit seizoen. 
Bij het ingaan van de laatste ronde 
hadden nog drie spelers kans om de 
titel mee naar huis te nemen: An-
dré Kunst, Sebastiaan van Wester-
op en Colleen Otten. De computer 
had André ingedeeld tegen Sebasti-
aan en Colleen moest het opnemen 
tegen Sinclair Koelemij, de nummer 
vier op de ranglijst. Colleen maak-
te in de opening al snel een fout en 
verloor een pion. Met kunst en vlieg-
werk probeerde ze de schade nog 
te herstellen, maar het mocht niet 
meer baten Sinclair maakte de par-
tij vakkundig uit. Door dit resultaat 
was de partij tussen Sebastiaan en 
André beslissend voor het kampi-
oenschap. André had het iets mak-
kelijker met de wetenschap dat re-
mise voldoende was voor de titel. Bij 
winst voor Sebastiaan zou hij ech-
ter de titel veroveren. De strijd ging 
lange tijd gelijk op totdat André in 
het middenspel een pion wist te ver-
overen. Er ontstond een dame-eind-
spel op het bord met de betere kan-

sen voor André. Een foutief schaak-
je van Sebastiaan leverde André uit-
eindelijk de winst op. Hiermee ver-
overde André voor de tweede keer 
in zijn schaakcarrière de titel club-
kampioen van Kijk Uit.
Groep twee werd met overmacht 
gewonnen door Ingmar Visser. Zelfs 
zijn zwakke eindsprint van half punt 
uit vier partijen bracht hem niet meer 
in gevaar. Opmerkelijk was de winst 
van Dick Wijker op Sjef Rosier. De 
partij werd beslist zonder dat maar 
ook één pion was geslagen.
In groep drie moest Dirk Geels nog 
onverwacht knokken voor de pun-
ten. Zijn onaantastbaar veronder-
stelde leiderspositie werd toch nog 
bedreigd door zijn broer Wim. Maar 
winst op Siebren Frolich bezorgde 
Dirk alsnog de titel in groep drie. 
Doordat Wim verloor in deze laat-
ste ronde moest hij zelfs zijn tweede 
plaats afstaan aan naaste concur-
rent Louwe Post en eindigde op de 
derde plaats.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.
nl. Informatie op telefoon 0255-
512196.

TVS turnt finale competitie 
aan eind van seizoen
Velserbroek - Zaterdag 31 mei turn-
den de turnsters van TVS de finale 
competitie in divisie 2 en 3. Vooraf-
gaand aan deze finalewedstrijd zijn 
drie wedstrijden geturnd waarbij de 
beste twee wedstrijden telden voor 
doorstroming. Alle elf turnsters van 
TVS hadden zich geplaatst voor de 
eindstrijd. In de derde divisie turn-
den Cynthia Mink, Lara Waasdorp, 
Jamie Bolhuis en Maud Jansen. Bij 
de tweede divisie waren dat Drew 
de Niet, Florence Lunel, Selina van 
Maren, Rosan Hanssen, Charlotte 
Lunel, Anouk Hanssen en Marissa 
van Noort.
Zo vlak na de NK was dit een zeer 
ontspannen wedstrijd. Podium-

plaatsen waren er dit weekeinde 
voor Selina van Maren, Rosan Hans-
sen, Anouk Hanssen en Marissa van 
Noort. 
TVS kan terugkijken op een zeer ge-
slaagd seizoen met vele prijzen. Vol-
gend seizoen zullen dan ook turn-
sters gaan promoveren naar een 
hogere wedstrijdklasse. Tevens 
zal TVS volgend seizoen gaan tur-
nen in de eerste divisie van Neder-
land. Een stap waar nu al keihard 
voor getraind wordt. Nieuwsgierig 
naar onze verenging? Zie ook www.
tvsonline.nl. Voor vragen over de se-
lectie kunt u contact opnemen met 
Bianca van der Heide, telefoon 06-
46037817. 

Medailleregen bij 
Watervrienden IJmuiden
IJmuiden - De afgelopen maand 
heeft het medailles geregend bij 
Watervrienden IJmuiden. De eer-
ste drie weken van mei waren be-
stemd voor de Clubkampioenschap-
pen. Door het vertrouwde badwater 
zijn er weer vele persoonlijke re-
cords verbroken en voor de num-
mers één, twee en drie lag er voor 
elke gezwommen afstand een me-
daille klaar. De concurrentie in de 
verschillende leeftijdscategorieën 
verschilden sterk. In de ene cate-
gorie waren er slechts twee of drie 
zwemmers, terwijl in de andere ca-
tegorieën hard om een medaille ge-
streden worden en ging het soms 
slechts om een halve seconde wat 
het verschil tussen nummer één en 
nummer twee maakte. Zo als elk 
jaar was het dus weer erg span-
nend wie er uiteindelijk in de prijzen 
viel. Op de slotdag werd er nog een 
Amerikaanse estafette gezwommen. 
Hierbij kwamen Marcel van Houwe-
lingen en Thiwaporn Phookhieo als 
sterkste koppel uit de bus. Sander 
Linsen, Denise Bakker, Ben Zent-

veldt, Elvira Landaal, Sjoerd Dekker, 
Roos Gravemaker, Nick Oortwijn en 
Almira Dijkhuis mogen zich Club-
kampioen noemen van dit seizoen. 
Na de prijsuitreiking stond de wed-
strijdzwemmers nog een leuke ver-
rassing te wachten. Alle zwemmers 
die hadden meegedaan aan de com-
petitie kregen namelijk een specia-
le rode badmuts met het WVIJ logo 
erop voor het behaalde kampioen-
schap.
De medailleregen stopte echter niet 
bij de Clubkampioenschappen. De 
maand mei werd in Groningen af-
gesloten met de open Groningse 
kampioenschappen. Gelukkig kon 
de wedstrijd dit jaar wel door gaan 
in het buitenbad in Peize. Ondanks 
de kou haalde WVIJ maar liefst 
tien gouden, acht zilveren en ne-
gen bronzen medailles binnen. Na 
de wedstrijd bleef iedereen gezel-
lig kamperen bij het zwembad en 
gingen de zwemmer tot in de klei-
ne uurtjes door. Voor meer informa-
tie, foto’s en tijden kun je terecht op 
www.watervriendenijmuiden.nl

Prominent en Spaanderman 
sponsoren Hippische dag
Velserbroek - Zondag 8 juni is er 
een hippische dag in Velserbroek. 
Stal Schoorl en Hofgeestruiters or-
ganiseren een dressuur en spring-
wedstrijd. 
Dressuur niveau van A (zonder ga-
lop) tot en met M2. De dressuur-
proeven zullen verreden worden in 
de rijbak van stal Schoorl aan de 
Hofgeesterweg. In de rijbaan van de 
Hofgeestruiters (aan ‘t Speyk naast 
autosloperij Rutte) zal het spring-
parcours afgelegd worden. Sprin-
gen in de rubrieken 20 tot 40, 40 tot 
60, 60 tot 80 en 80 tot 100 centime-
ter. 
Natuurlijk is het niet verplicht om 
aan beide onderdelen deel te ne-
men en is deelname aan alleen 
dressuur of springen ook mogelijk. 
Er wordt op deze Hippische dag ge-
streden om waardebonnen van Pro-
minent Ruitersport en paardenvoer 
van Diervoeder Spaanderman. Bei-

de zijn nauw betrokken bij de ver-
eniging en sponsoren deze wedstrij-
den graag. 
,,Het gaat om de sportiviteit en ge-
zelligheid”, volgens de sponsors. 
,,Een sportieve vereniging als de 
Hofgeestruiters maakt de paarden-
sport mogelijk voor iedereen en 
daardoor kan het geen kwaad ze 
eens een handje te helpen. Het is 
een hoop werk om zoiets te orga-
niseren maar daar kan iedere ama-
zone en ruiter dan ook wel van mee-
genieten.” Het publiek is op beide 
locaties van harte welkom. Bij Stal 
Schoorl en bij de Hofgeestruiters zal 
een terras zijn en zo kunnen de sup-
porters meegenieten van de Hippi-
sche dag.
Neem dan een kijkje op www.hof-
geestruiters.nl en schrijf snel in voor 
de wedstrijden.
Leden en niet-leden zijn altijd wel-
kom.

De clubkampioenen van Watervrienden IJmuiden
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Laatste wedstrijden van 
het seizoen voor DKV 
Velsen-Zuid - Korfbalvereniging DKV is bezig met de laatste wedstrijden 
van het seizoen. Daarna zullen er nog een aantal activiteiten plaatsvinden 
zoals het jeugdkamp, een schoolkorfbaltoernooi en het familie- vrienden-
toernooi op 28 juni. In september zal het nieuwe seizoen weer beginnen. 
In het regenachtige Nederland zijn dan paraplus langs de lijn erg welkom. 
Rob Basjes Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureaus heeft deze leenplu’s’ 
ter beschikking gesteld. Op de foto Rob Basjes samen met bestuurslid van 
DKV, Sanne Duin.

Het eerste herenteam en het tweede gemengd van de LTC Brederode maken 
nog kans op promotie, de rest van de teams heeft zich netjes gehandhaafd

Mooie slotdag tennispark 
LTC Brederode
Santpoort-Noord - Het eerste ge-
mengd van LTC Brederode speelde 
in Apeldoorn en had aan twee pun-
ten genoeg voor handhaving. Met 5-
3 werd die dag verloren, uiteindelijk 
genoeg voor een welverdiende vier-
de of vijfde plaats in de ranking.
Het tweede herenteam speelde 
thuis tegen Sassenheim en wist voor 
de vierde keer dit seizoen gelijk te 
spelen. Hiermee eindigen zij in to-
taal op een goede vierde plek in de 
middenmoot. Het eerste herenteam 
had een kans op promotie, zij ston-
den met de meeste overwinnings-
punten bovenaan.
Het team uit Den Haag had alleen 
tot nu toe alle dagen gewonnen en 
dat is in dat geval belangrijker dan 
puntentotaal. Den Haag moest dus 
een steekje laten vallen door ge-
lijk te spelen. De heren van de LTC 
Brederode voerden de druk op door 
riant met 5-1 van het eerste van 

Zandvoort te winnen. De heren van 
Den Haag deden helaas hetzelfde 
en verzekerden zich daarmee van 
promotie. De heren van de LTC Bre-
derode hebben nog de mogelijkheid 
om promotie aan te vragen en met 
enig geluk wordt dit gehonoreerd. 
Eerste klasse zou toch wel weer leuk 
zijn in Santpoort!
Het tweede gemengde team staat 
bovenaan en vier punten los van 
de nummer twee. De nummer twee 
moet alleen nog één wedstrijd spe-
len die verregend was. Komende 
zondag moeten zij verliezen wil het 
tweede gemengd kampioen wor-
den, dat wordt nog spannend. 
Komende zaterdag zal de selectie in 
samenwerking met de Tennis Orga-
nisatie Velsen een clinic organiseren 
voor de leden van de LTC Brederode, 
als dank voor alle support. 
Dit belooft een bijzonder einde van 
de competitie te worden!

Full Speed Darts Nieuws
Velsen-Zuid - Afgelopen dins-
dag was het helaas weer de laat-
ste avond dat er gegooid werd in 
de clubcompetitie. Op moment van 
schrijven wordt er nog druk gewerkt 
aan het bijwerken van de standen 
maar met zekerheid kan gesteld 
worden dat Martin van der Neut, 
de kersverse vader, de nieuwe club-
kampioen mag worden genoemd. 
Ernst Ausma is eerste geworden van 

de eerste divisie en kan volgend sei-
zoen een gooi doen naar het club-
kampioenschap. In de tweede divi-
sie staat John Roskam als koploper.
De gehele maand juni word er voor 
de lol gedart. De lezers worden uit-
genodigd om eens kosteloos en vrij-
blijvend te darten. Het clubhuis de 
Voltreffer is gelegen aan de Tols-
duinerlaan in Velsen Zuid en is ge-
opend vanaf 19:30 uur.

De prijswinnaars Rene Bakker, Dennis Klepper en Sam Buys

Open dag waterloo
jeugd groot succes
Driehuis - De eerste open dag van 
de Waterloo jeugd was ondanks 
het slechte weer een groot succes. 
Met springkussen, pannaveld, een 
stormbaan en diverse voetbalspelle-
tjes zoals voetbalgolf, voetbalkege-
len, penaltyschieten, pionnen schie-
ten werd de jeugd flink aan het werk 
gezet.
Hoofdtrainer Dirk van de Lugt was 
aanwezig voor demonstratietrainin-
gen welke de jongens en meisjes 
goed oppakten. Alle kinderen kre-
gen van Dirk hun eerste voetbaldi-
ploma en een medaille. En natuur-

lijk waren er ook prijzen te verdie-
nen voor de spelletjes.
Waterloo start het komende seizoen 
ook met een meisjes F team. Na-
tuurlijk kunnen er nog vele jongens 
en meisjes begroet worden bij de-
ze kleine club. Waterloo heeft jon-
ge trainers en tijd voor het individu-
ele kind. Het eerste jaar voetballen 
de kinderen gratis en voor de kle-
ding wordt gezorgd! Dus ga kijken 
of voetballen bij Waterloo echt leuk 
is. Bel voor meer 
Informatie naar John Buys, telefoon 
06-46227673.

Jeannette Böhm draagt de voorzittershamer over aan Maarten Noordzij

Nieuwe voorzitter Bel Canto
IJmuiden – Vorige week dinsdag 
was er tijdens de jaarvergadering 
van operagezelschap Bel Canto 
een wisseling van de wacht. Jean-
nette Böhm droeg na veertien jaar 
de voorzittershamer over aan Maar-
ten Noordzij. Ze had het lang ge-
noeg gedaan en ze heeft er al die 
jaren haar hele ziel en zaligheid in-
gelegd. Maar ze deed het met liefde. 
,,Ik stop met pijn in mijn hart, maar 
het is nu tijd voor andere dingen’’, 
zegt Jeannette. Wel blijft ze actief 
lid bij Bel Canto. Ze gaat de publi-
citeit aansturen en blijft zich bezig 
houden met het jongerenproject. Al 
jaren probeert ze via de middelbare 
scholen de belangstelling voor jon-
geren voor de opera te trekken. Niet 
zonder succes, want er bezoeken 
zo’n 100 tot 150 scholieren de spe-
ciale voorstelling. Maarten Noordzij 
is sinds een jaar lid van Bel Canto 
en heeft al behoorlijk wat bestuur-

lijke ervaring.
Tijdens de jaarvergadering was ook 
een afvaardiging van de Velser Ge-
meenschap aanwezig, om Alida Ho-
man te huldigen. Zij is 40 jaar lid van 
Bel Canto. 
Ze kreeg een legpenning en een 
oorkonde overhandigd en namens 
het operagezelschap waren er bloe-
men voor haar.

Buddi X in
de Zeewegbar
IJmuiden - Zaterdag 7 juni  speelt 
de band Buddy x in de Zeewegbar, 
aanvang 21.00 uur, entree gratis. 
Maandag 9 juni zijn is de Zeeweg-
bar open vanaf 17.00 uur. Er han-
gen twee grootbeeldschermen in de 
zaak om de wedstrijden van Roeme-
nië, Frankrijk, Nederland en Italië te 
bekijken.

Werken met universele 
vrouwenthema’s
Velserbroek - Mensen hebben een 
vrije keuze in veel dingen en soms is 
er iets dat hen tegenhoud. Bijvoor-
beeld als een moeder niet het leven 
heeft kunnen leiden wat ze graag 
wilde. Dan is het voor haar dochter  
nog niet zo makkelijk om wél geluk-
kig te durven zijn en te gaan voor 
haar dromen en  verlangens. Dat 
zelfde kan bijvoorbeeld ook spelen 
in relatie tot broers of zussen die 
een geestelijke of lichamelijke be-
perking hebben. Soms blijven men-
sen hopen op bevestiging van hun 
ouders. Zij blijven hangen in het 
verleden, terwijl de toekomst de vol-
wassen richting is. Vrouwen hebben 
soms het gevoel om geleefd te wor-
den, vinden het niet gemakkelijk om 
iets voor zichzelf te vragen of heb-
ben soms het gevoel dat het geluk 
hen door de vingers glipt.
Iedereen is verbonden met familie. 
Dit kan versterkend werken, maar 
familiebanden kunnen het ook be-
letten om de eigen weg in te slaan, 

een eigen plek te vinden. Werkelijk 
‘uit huis gaan’ vraagt om moed. 
Het lef (zoals ‘Loesje’ zegt is dat het 
enkelvoud van leven) om volwassen 
te worden en de verantwoordelijk-
heid te nemen voor wensen en ver-
langens, voor een eigen leven. Her-
kenning, verbinden en delen, zijn 
krachtige instrumenten op weg naar 
inzicht en verandering. 
Daarom organiseren Marlies van 
der Putten en Lidwien van  Wissen (f
amilie)opstellingenavonden speciaal 
en alleen voor vrouwen. Het brengt 
vaak een stap in de juiste richting.
Meer informatie over  
(familie)opstellingen zie www.in-
stappen.nl/systemischwerk. De 
eerstvolgende bijeenkomst is op 
maandag 9 juni van 19.30 uur tot 
22.00 uur in het Polderhuis aan het 
Vestingplein 58 in Velserbroek. 
De kosten voor deze avond  bedra-
gen 10 euro per persoon. Aanmel-
den kan bij Marlies@quality-con-
tact.nl of Lidwien@in-stappen.nl.

IJmuiden - Mindel, de oudste 
dochter van Rob en Anke, komt uit 
China. Een tweede adoptieproce-
dure beginnen was niet mogelijk, in 
verband met aanscherping van de 
regels.
De economie trekt aan en de mees-
te kinderen worden nu in het land 
zelf geadopteerd. Op zich is dat 
positief. Toen kwam Meike op hun 
pad.
Meike werd veel te vroeg geboren 
en heeft speciale zorg nodig. Ze 
verbleef in crisisopvang, de meeste 
kinderen blijven daar maximaal drie 
maanden, voor Meike werden dat 
veertien maanden. Ze was opge-
nomen in een liefdevol gezin, maar 
het was moeilijk om een goed plek-
je voor haar te vinden. Rob en An-
ke sloten Meike direct in hun hart 
en begonnen met de adoptiepro-
cedure. Sinds 17 april maakt Meike 
deel uit van hun gezin. Het gaat 
heel goed met haar. Het is een ech-
te knuffelkont en ze is heel vrolijk. 
,,Zelfs als ze in haar eentje in bed 
ligt, dan maakt ze grapjes met haar 

Aangenaam

Geboren: Meike Wubs
Dochter van: Rob en Anke Wubs
Zus van: Mindel (bijna 3)
Geboren op: 25 oktober 2006

knuffel en giert ze het uit van de 
pret’’, vertelt Anke. Meike krijgt in-
tensieve verzorging: ze moet regel-
matig voor controle naar de kinder-
arts en ze krijgt veel therapie, waar-
onder fysiotherapie. 
Ze ziet slecht, haar ene oog wordt 
regelmatig afgeplakt. Volgende 
maand gaat ze naar de oogarts en 
dan krijgt ze een bril. Haar gehoor 
wordt getest en omdat ze nog niet 
praat, krijgt ze binnenkort ook lo-
gopedie. Ondanks haar flinke ont-
wikkelingsachterstand doet ze het 
goed. Vlak na haar geboorte betwij-
felden de artsen, of ze ooit zou kun-
nen lopen. Sinds drie weken doet ze 
dat wel en de kinderarts was heel 
verbaasd, toen Meike aan de hand 
van Rob de spreekkamer kwam bin-
nenwandelen. En ze blijft lachen, de 
hele dag door.
Mindel is dol op haar zusje. ,,Meike 
toe’’, is het eerste wat ze zegt als ze 
wakker wordt. In tegenstelling tot 
Mindel, die licht slaapt en vroeg 
wakker is, slaapt Meike het klokje 
rond en slaapt ze graag uit. Rob en 
Anke moeten oppassen, dat Mindel 
haar niet te vroeg wakker maakt, 
want ze kan iedere dag niet wach-
ten om haar zusje weer te zien. Ze 
mocht trakteren op de peuterspeel-
zaal om de komst van het zusje te 
vieren. Anke had Meike meegeno-
men in de kinderwagen en de peu-
ters dromden om de wagen om 
haar te bewonderen. Ze werden 
stuk voor stuk door Mindel weg-
geduwd, met de mededeling: ,,Van 
mij.’’ Wie denkt, dat Mindel zich nu 
als een oudste zus gedraagt, komt 
bedrogen uit. Ze wil ook in de kin-
derstoel zitten en in de box. Sinds 
kort sliep ze in een groot bed, maar 
nu wil ze ook weer in een ledikantje. 
Anke heeft maar een campingbedje 
op haar slaapkamer gezet. 
,,Het is een fase, dat gaat wel weer 
over’’, zegt ze laconiek. In ieder ge-
val zijn de zusjes dol op elkaar, en 
Rob en Anke zijn rijk met hun mei-
den. (Carla Zwart) 

Jan Campert ook tot halve finale
De Rozenbeek strandt in 
halve finale schoolschaak
Velsen - Onlangs werd door 36 ba-
sisscholen in Nijmegen gestreden 
om het Nederlands kampioenschap 
schoolschaak  De Rozenbeek uit 
Velserbroek had zich voor dit kam-
pioenschap gekwalificeerd door in 
februari eerst kampioen van Vel-
sen te worden, en een maand later 
kampioen van de Noord-Holland-
se Schaakbond. Ook de Jan Cam-
pertschool uit Driehuis wist zich te 
plaatsen voor het NK, middels een 
derde plaats in Velsen en een vierde 
plaats bij het Noord-Hollands kam-
pioenschap.
Op 24 mei speelde het team van de 
Rozenbeek met Bas, Daan en Sjoerd 
Haver, Justin Meijer en Jesse Mantje 
de kwartfinale. Met vier winstpartij-
en en een nipt verlies, werd de halve 
finale op 31 mei bereikt, waar in drie 
zeskampen werd gespeeld. Het doel 
van deze dag was om te eindigen bij 
de beste twee van de groep, zodat 
de finale zeskamp zou worden be-
reikt. De eerste wedstrijd werd 3-1. 
De tweede wedstrijd tegen de Vink 
was erg spannend en de laatste par-
tij duurde lang. Uiteindelijk ging de 
tegenstandster van Bas door de vlag 
en was de wedstrijd met 2½ -1½  
gewonnen. De derde wedstrijd was 
achteraf cruciaal, tegen de vooraf 
zwakker ingeschatte kampioen van 
Zeeland werd maar anderhalf punt 
gehaald. In de vierde ronde wist het 
team revanche op zichzelf te nemen. 
Al snel werd een 2-1 voorsprong 
genomen en was alleen Sjoerd nog 

aan het spelen. Hij stond een dame 
tegen een loper achter, maar zijn to-
rens waren zeer actief en een pion 
stond op de zevende rij. Daarnaast 
had hij nog tien minuten op de klok, 
de tegenstander nog maar een. Bei-
de spelers kregen elke zet 5 secon-
den extra bedenktijd, maar voor de 
tegenstander van Sjoerd was dit niet 
genoeg. In tijdnood miste hij mat in 
twee en even later werd hij zelf mat 
gezet. Voor de laatste ronde had de 
Rozenbeek nog alles in eigen hand. 
Met 6 matchpunten stonden ze bo-
venaan, maar er waren drie achter-
volgers met 5 en 4 punten. Daar-
naast zat op bord één van de Trou-
badour de sterkste speler van het 
toernooi. De eerste score was op 
bord 4 te noteren en bracht hoop bij 
spelers en toeschouwers. Justin wist 
vrij snel te winnen. De nederlaag op 
bord 1 was ingecalculeerd, maar de 
verliezen op zowel bord 2 en 3 vie-
len tegen. Met 6 matchpunten en 11 
bordpunten werd de derde plaats 
bereikt in de halve finale, een half 
bordpunt tekort om ook aanstaande 
zaterdag naar Nijmegen af te mo-
gen reizen.
Ook het team van de Jan Cam-
pertschool uit Driehuis wist de hal-
ve finale te bereiken. Maurits van 
Rees, Daan Koetzier, Roelof Stik-
ker en Stef Ton werden in hun pou-
le helaast laatste en ook voor hen 
is daarmee het NK avontuur afgelo-
pen. Maar volgend jaar zijn er weer 
nieuwe kansen.

Het schaakteam van de Rozenbeek (links) werd toch nog derde in hun poule 
(foto: Ton Haver)

Kunstencentrum Velsen in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In de tweede week van ju-
ni houdt het Kunstencentrum Velsen 
traditioneel altijd een aantal uitvoe-
ringen in de Stadsschouwburg Vel-
sen. In de foyer is een expositie van 
werkstukken van de docenten van 
de afdeling beeldend, getiteld ‘Ach-
ter de schermen’ en op woensdag 
11 tot en met zaterdag 14 juni tre-
den hoegenaamd alle leerlingen van 
de balletafdeling op (ruim 500!).
Zo dansen de jongste kinderen ‘As-
sepoester’ en de wat minder jonge 
leerlingen ‘Tarzan’.
Tevens is er jazzballet en kunt u kij-

ken naar andere (meer moderne) 
dansvormen als free-style en hip-
hop. Er zijn alleen nog kaarten ver-
krijgbaar voor de uitvoeringen op 
woensdag en donderdag (vrijdag en 
zaterdag is geheel uitverkocht).
Alle uitvoeringen beginnen om 
19.30 uur. De toegangsprijs be-
draagt 9 euro. 
Voor de kaartverkoop van de ball-
etuitvoeringen kunt u alleen terecht 
bij de kassa van de Stadsschouw-
burg aan de Groeneweg 71. Deze is 
geopend op werkdagen van 10.00 
tot 15.00 uur.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Vanaf 1 juni tot 1 september is 
de stichting in verband met vakan-
tieperiode gesloten. Gedurende de-
ze periode kunt u met bovenstaand 
telefoonnummer bellen (overdag) 
of schriftelijk via het bovenstaand 
adres.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-methode, 
d.w.z. iedereen kan in zijn eigen tem-
po een onderdeel van de computer 
onder de knie krijgen. De stichting 
is geopend van 9.30 tot 11.30 en van 
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. De eerstvolgende open 
tafel is vrijdag 29 augustus.
Kookenthousiastelingen gevraagd 
voor de open tafels. U kunt contact 
opnemen met Gerard Schol van het 
wijksteunpunt.
EK voetbal kijken op groot scherm. 
Maandag 9 juni, vrijdag 13 juni en 
dinsdag 17 juni. Ale wedstrijden 
beginnen om 20.45 uur, zaal open 
20.00 uur.
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.00 uur (rond 11.30 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 5,50.
Het wijksteunpunt zoekt nieu-
we leden voor de stoelgymnastiek, 
Country Line Dance en de inter-
netcursus. Voor informatie en kunt 
u contact opnemen met het wijk-
steunpunt.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. Kosten 15,- per seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 3 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 3 
middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur. Kaartverkoop start op 
2 juni van 10.00 tot 11.30 uur (werk-
dagen).
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel op donderdag 5 en 
maandag 9 juni. Donderdag om 
17.30 uur, maandag om 12.30 uur. 
Kosten 4,50. Aanvang 17.30 uur. 
Expostitie van mevrouw A. Mei-
nema. Dagelijks te bezichtigen van 
09.00 tot 16.30 uur.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt is 
ten behoeve van de open tafel naar-
stig op zoek naar vrijwillige mede-
werkers die het leuk vinden een keer 
per week voor een grote groep seni-
oren te koken, te helpen bij voorbe-
reiding, uitserveren van de maaltijd 
en/of te helpen bij de afwas. 
Tevens zijn zij op zoek naar een yo-
gadocent voor het komende activi-
teitenseizoen. Eén middag per week 
op donderdag.

Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Voetbalmenu maandag 9 juni i.v.m. 
voetbalwedstrijd Nederland-Italië. 
Kosten 6,-.
Menu van de dag 11 juni: Rijstebrij 
met gebakken vis. Aanvang 12.30 
uur. Kosten 6,-.
Optreden De Belanda’s woensdag 
11 juni om 14.30 uur. Toegang 3,-.
Vrijdag 13 juni voetbalmenu i.v.m. 
voetbalwedstrijd Nederland-Frank-
rijk. Kosten 6,-.
Donderdag 19 juni Gebakken kib-
beling met friet en rauwkost. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Filmavond Jacques Cousteau. 
Maandag 22 juni. Aanvang 18.30 
uur. Toegang 2,25.
Menu van de dag Bami. Woensdag 
25 juni. Aanvang 12.30 uur. Kosten 
6,-.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Zomerkien zondag 22 juni. Kaart-
verkoop start vrijdag 6 juni vanaf 
10.00 uur aan de bar.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. Tenslotte kunt u terecht voor 
vele vormen dienstverlening. Tele-
foon wonenplus 0255-518888.
Open dag zaterdag 31 mei van 
10.00 tot 14.00 uur. U kunt diverse 
demonstraties bijwonen. Van 11.00 
tot 11.30 uur optreden Delta-sin-
gers. 12.00 tot 12.30 uur kunt u een 
demonstratie en eventueel meedoen 
van de activiteit volksdansen.
Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom. Opgeven maandagmorgen 
tussen 9.00 en 10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Busreis 24 juni naar naar Wemel-
dinge. Kosten 36,50. 
Koffie met gebak in Sassenheim, 
lunchen op de pier aan Schevenin-
gen en een bezoek aan het Katwijks 
Museum.

Ouderennieuws

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Zomeractiviteiten. Dinsdag 5 augustus uitstapje naar attractiepark De 
Goudvis. Opstaptijd hoor je bij het inschrijving. Kosten 10 euro, incl. lunch, 
drinken, fruit, snoepje enz. Leeftijd 4 tot en met 7 jaar. Opgeven voor 27 
juni.
Avonturen in het bos. Spannende actieve dag in het bos bij Velsen-Zuid, 
scouting clubhuis. Van 11.00 tot 18.00 uur. Kosten 5 euro, incl. lunch, drin-
ken, fruit en een snoepje. Opgeven voor 27 juni.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.
Zomeractiviteiten. Dinsdag 5 augustus uitstapje naar attractiepark De 
Goudvis. Opstaptijd hoor je bij het inschrijving. Kosten 10 euro, incl. lunch, 
drinken, fruit, snoepje enz. Leeftijd 4 tot en met 7 jaar. Opgeven voor 27 
juni.
Avonturen in het bos. Spannende actieve dag in het bos bij Velsen-Zuid, 
scouting clubhuis. Van 11.00 tot 18.00 uur. Kosten 5 euro, incl. lunch, drin-
ken, fruit en een snoepje. Opgeven voor 27 juni.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Zomeractiviteiten. Dinsdag 5 augustus uitstapje naar attractiepark De 
Goudvis. Opstaptijd hoor je bij het inschrijving. Kosten 10 euro, incl. lunch, 
drinken, fruit, snoepje enz. Leeftijd 4 tot en met 7 jaar. Opgeven voor 27 
juni.
Avonturen in het bos. Spannende actieve dag in het bos bij Velsen-Zuid, 
scouting clubhuis. Van 11.00 tot 18.00 uur. Kosten 5 euro, incl. lunch, drin-
ken, fruit en een snoepje. Opgeven voor 27 juni.

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
De eerste drie wedstrijden van het Nederlands elftal kan de komende 
week bekeken worden bij De Koe. Het gebouw is al helemaa in het oan-
je. Er komt een tribune en natuurlijk een groot beeldscherm. De wedstrij-
den zijn op maandag 9 juni, vrijdag 13 juni en dinsdag 17 juni. Alle avon-
den beginnen om 19.30 uur en De Koe is geopend tot 23.00 uur. Toegang 
is gratis.

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Wandelgroep Wandelweg. Iedereen die zin heeft om te wandelen kan 
meelopen met de wandelaars van de Dwarsligger. De wandelingen worden 
gehouden op woensdagmorgen vanaf 10.00 uur. 
Zomeractiviteiten. Dinsdag 5 augustus uitstapje naar attractiepark De 
Goudvis. Opstaptijd hoor je bij het inschrijving. Kosten 10 euro, incl. lunch, 
drinken, fruit, snoepje enz. Leeftijd 4 tot en met 7 jaar. Opgeven voor 27 
juni.
Avonturen in het bos. Spannende actieve dag in het bos bij Velsen-Zuid, 
scouting clubhuis. Van 11.00 tot 18.00 uur. Kosten 5 euro, incl. lunch, drin-
ken, fruit en een snoepje. Opgeven voor 27 juni.
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Herdenkingsconcert in de open lucht

Concerto in Memoriam
in gedenkpark Westerveld
Driehuis - In het monumentale 
gedenkpark van Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld, Duin en 
Kruidbergerweg in Driehuis, wordt 
zondag 8 juni om 14.00 uur het tra-
ditionele Concerto in Memoriam ge-
houden. De muziek tijdens dit her-
denkingsconcert in de open lucht 
– dat vorig jaar bezocht werd door 
circa zesduizend mensen - wordt 
verzorgd door het jonge professio-
nele symfonieorkest ‘Colla Voce’ en 
sopraan Astrid Lammers (begeleid 
door pianiste Laura Hölzenspies). 
Er zullen onder andere stukken van 
Mozart, Strauss, Ravel en Williams 
(muziek uit de film Schindlers List) 
ten gehore gebracht worden. Vanuit 
zijn indrukwekkende eigen ervarin-
gen spreekt Luitenant-generaal b.d. 
H.A. Couzy op 8 juni het Woord van 
Troost. Met het concert wil Wester-
veld zoveel mogelijk mensen een 
mogelijkheid bieden hun dierbaren 
te gedenken. Daarom is het concert 
ook vrij toegankelijk.
Het Concerto in Memoriam wordt 
sinds 1994 georganiseerd en 
spreekt veel mensen aan. Niet voor 
niets komen er jaarlijks vele duizen-
den mensen naar Westerveld. Naast 
vaak klassieke muziek, The Last Post 
en de voordracht van een gedicht 
bestaat het programma elk jaar uit 
een ‘Woord van Troost’. Hiervoor zijn 
door de jaren heen aansprekende 
persoonlijkheden bereid gevonden, 
waaronder majoor A.M. Bosshardt, 
prof. dr. B. Smalhout, auteur Anna 

Enquist en Prinses Irene van Lippe-
Biesterfeld. De heer H.A. Couzy, die 
dit jaar spreekt, was van 1992 tot 
1996 Bevelhebber van de Koninklij-
ke Landmacht en in die hoedanig-
heid betrokken bij de uitzending van 
Nederlandse militairen naar gevaar-
lijk gebied. Juist ook vanuit die ver-
antwoordelijkheid heeft hij te ma-
ken gehad met het overlijden van 
jonge mensen en de reacties daar-
op van de nabestaanden en de sa-
menleving. 
Begraafplaats & Crematorium Wes-
terveld – met het eerste crematori-
um van ons land (gebouwd in 1913 
en inmiddels Rijksmonument) - 
maakt deel uit van ’de Facultatieve 
Groep’. De kernactiviteiten van de-
ze Groep (sinds 1874) zijn dienstver-
lening en techniek. Met werkmaat-
schappijen over de gehele wereld is 
‘de Facultatieve Groep’ actief op een 
groot aantal terreinen; van auto-
matisering tot internationaal rouw-
transport, van verzekeringen tot 
thanatopraxie en van communicatie 
tot het leveren van benodigdheden 
voor de uitvaartbranche, ziekenhui-
zen en overheidsinstanties. Op het 
gebied van verbrandings- en milieu-
techniek is ‘de Facultatieve Groep’ 
wereldmarktleider. Sinds 1913 ex-
ploiteert de Groep diverse cremato-
ria en begraafplaatsen. 
Het motto van de Groep is ‘Een-
heid in verscheidenheid’; bij alles 
wordt uitgegaan van één kwaliteit: 
de hoogste.

Woningbedrijf Velsen wordt
eigenaar complex Radarstraat
Velsen - Woningbedrijf Velsen 
heeft besloten om naast De Pla-
neet ook het nieuwbouwcomplex 
aan de Radarstraat te kopen van 
Panagro Vastgoedontwikkeling uit 
Leidschendam. Daarmee voegt Wo-
ningbedrijf Velsen 42 woningen aan 
haar bezit toe. Woningbedrijf Velsen 
geeft dit project de naam ‘De Mete-
oor’. De bouw is al in december 2007 
gestart. Panagro verwacht het com-
plex najaar 2009 op te kunnen le-
veren.
De appartementen worden ge-
bouwd in een bouwblok van vier 
woonlagen rondom een atrium. De 
oppervlakten variëren van circa 80 
tot ruim 100m². Het gaat daarbij 
om drie- en vierkamerappartemen-

ten. De woningen zijn via een galerij 
toegankelijk. Onder de woningen en 
het atrium komt een ondergrondse 
parkeergarage. De parkeergarage 
is afgesloten en alleen toegankelijk 
voor bewoners. 
‘De Meteoor’ ligt aan de Radarstraat 
aan de rand van het project ‘Stads-
park en dichtbij De Planeet, al eer-
der gekocht door Woningbedrijf Vel-
sen. Woonzorgcentrum De Moer-
berg ligt op 500 meter afstand.
Woningbedrijf Velsen heeft nog niet 
besloten of deze woningen speciaal 
als ‘woningen voor senioren’ wor-
den gelabeld. Wie op de hoogte ge-
houden wil worden, kan dat melden 
bij de balie van Woningbedrijf Vel-
sen of via info@wbvelsen.nl. 

Het complex De Meteoor

Alexander Baev en Sanja Danis

Literaire folk en virtuoze 
Figaro in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 6 
juni om 20.15 uur is het ensemble 
Humus te gast in ’t Mosterdzaadje. 
Op wonderschone folk-achtige  ma-
nier worden Engelstalige gedichten 
op muziek gezet. Humus bestaat uit 
Astrid Leuvering (zang), Ed van Nu-
nen (gitaar en mandola, Vincent van 
Dam (viool) en bas van Waard (cel-
lo). De gedichten zijn van onder an-
dere Robert Frost, Emily Dickinson, 
William Shakespeare, Emily Brontë 
en Edmund Spenser. De muziek ei-
genzinnig en exporessief met in-
vloeden uit onder andere klassiek, 
jazz en tango. Hun cd ‘Acquainted 
With The Night” is in binnen– en 
buitenland lovend ontvangen.
HUMUS is afkomstig uit Amster-
dam en werd in 2004 opgericht. Hu-
mus maakt op folk geënte kamer-
muziek. Puur akoestisch en verras-
send van kwaliteit. Niet alledaags. 
Zie ook www.humusweb.nl. 
Zondag 8 juni om 15.00 uur zijn  de 
violist Alexander Baev en zijn vrouw, 
de pianiste Sanja Danis te gast in ’t 
Mosterdzaadje. Op het programma 
staan Brahms ( Scherzo en Hon-
gaarse dansen) en Figaro van Cas-
telnuovo Tedescu. Bij de presentatie 
van de jubileum cd van ’t Mosterd-
zaadje waren ze verhinderd. Nu kan 
ieder die deze musici op het jubile-

umfeest gemist heeft het hart opha-
len. Ze hebben weer een prachtig 
en natuurlijk ook virtuoos program-
ma samengesteld.
Het concert opent met het Scherzo 
van Johannes Brahms. Deze mu-
ziek is een onderdeel van een sona-
te die door drie componisten werd 
geschreven voor de verjaardag van 
Clara Wieck. Het eerste deel is van 
Robert Schumann. Het Scherzo is, 
als beste deel, een zelfstandig leven 
gaan leiden. De Hongaarse dansen 
zijn eigenlijk voor piano vier-handig 
geschreven maar werden door zijn 
vriend, tevens violist Joseph Joa-
chim bewerkt voor piano en viool. 
Brahms woonde in Wenen waar het 
wemelde van de Hongaarse restau-
rants waar zigeunerorkesten speel-
den. Hij was dol op de Hongaarse 
volksmuziek en werd er in zijn com-
posities door geïnspireerd.Ook de 
beroemde Fritz Kreisler bewerkte de 
muziek van Brahms voor viool en pi-
ano. Alexander Baev speelt ze alle 
twee. Heerlijke muziek, vol melan-
cholie en passie. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.

Huub Dahmen met de stoeptegel en de advertentie, die voor het raam hing

Ruit ingegooid bij Coffee Club
IJmuiden - Voor de vierde keer dit 
jaar werd er onlangs een ruit in-
gegooid bij de Coffee Club aan de 
Velserhof. Eigenaar Huub Dahmen 
wordt er moedeloos van. Voorgaan-
de keren gebeurde het op een zon-
dag, dit keer werd hij in de nacht 
van zaterdag op zondag door de po-
litiemeldkamer uit zijn bed gebeld. 
Samen met Willem Rolvink ging hij 

op pad, om de schade op te nemen. 
Een halve stoeptegel ging er dit keer 
door de ruit. 
Voor dat raam hing een adverten-
tie, waarin om personeel gevraagd 
werd. Die eindigde met de tekst: 
‘Stap eens binnen.’ Niet geheel zon-
der humor zegt Huub: ,,Zo letter-
lijk had ik dat nu ook weer niet be-
doeld.’’

Verhage and Co.

Vrijdag Verhage and Co. 
bij paviljoen Beach Inn
IJmuiden aan Zee - De beken-
de rockclassics coverband Verha-
ge and Co. geeft vrijdag 13 juni een 
optreden in strandpaviljoen Beach 
Inn bij IJmuiderslag. De band heeft 
een jaar pauze gehouden maar is er 
weer helemaal klaar voor! Het op-
treden begint om 23.00 uur na de 
voetbalwedstrijd van Holland welke 
in Beach Inn op een groot scherm te 
volgen zal zijn.
Verhage and Co  is een rock classics 
coverband die Rock met een grote R 
speelt. Verhage and Co. bestaat uit 
ervaren maar vooral enthousiaste 
muzikanten. De gezamenlijke liefde 
voor de jaren 60-80 rock heeft ge-
leid tot een aanstekelijk repertoire. 
Herkenbaar, onverwacht, 100 pro-
cent inzet en veel humor. Deze in-
grediënten zorgen voor een dam-
pend optreden met voor elk wat wils  

met nummers van onder andere 
Rolling Stones, ZZ Top, Golden Ear-
ring, ACDC, Iggy Pop, John Fogerty, 
C.C.R. etcetera.
Graag tot vrijdag 13 juni om 23.00 
uur. De toegang is gratis. Het is mo-
gelijk om via een taxibus naar Beach 
Inn te komen, vanaf Seaport kunt u 
worden gehaald en gebracht, bel 
naar 0255-520222.
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Het terras van restaurant De Uitkijk

Geheel vernieuwd terras 
bij restaurant De Uitkijk
Regio - Restaurant De Uitkijk , ge-
legen op ‘t Kopje van Bloemendaal 
heeft een geheel nieuw terras gere-
aliseerd. Als de zon erg warm is dan 
zit en eet u toch comfortabel onder 
de vier hele grote parasols die voor 
voldoende schaduw zorgen op het 
gehele terras. 
De parasols zijn van zeer speciaal 
UV–werend materiaal gemaakt. 
Het terras is geheel gelijkvloers en 
afgewerkt met natuurstenen te-
gels, ‘s avonds is het sfeervol ver-
licht. Tevens zijn er een paar gezel-
lige lounge bankjes geplaatst, sa-
men met de nieuwe zwarte  terras-
stoelen en de lichtgrijze markiezen 
is het een zeer smaakvol, mediter-

raanachtig terras geworden waar 
het wel heel erg prettig toeven is. 
Door het open karakter, dus geen 
afdakjes, windschermen en derge-
lijke mag er na 1 juli buiten gerookt 
blijven worden.  
Het terras is bij goed weer geopend 
dinsdag tot en met zondag voor 
lunch vanaf 12.00 uur en diner vanaf 
18.00 uur. Een kopje koffie met iets 
lekkers is overdag te gebruiken van 
11.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u een 
deel van het terras reserveren voor 
een besloten borrel of receptie. 
Peter Schreuder Goedheijt was weer 
de ontwerper van dit project, even-
als de interieur restyling. De familie 
Peper verwelkomt u graag.

Het team van de Hypoxistudio Velserbroek

Slanker worden en blijven begint
bij Hypoxistudio Velserbroek
Velserbroek -,,Geniet ervan” wenst 
Yvonne van Hypoxistudio Velser-
broek haar klanten toe als de Vacu-
Training van start gaat. En genieten 
is het, dankzij het vooruitzicht dat 
het figuur er steeds beter uit gaat 
zien. De VacuTraining heeft een fi-
guurcorrigerende werking, direct 
gericht op de probleemgebieden. 
Bovendien biedt Hypoxistudio Vel-
serbroek de Ultratone. Het Ultratone 
apparaat bootst het lichaamseigen 
bio-signaal na en zendt een reeks 
van impulsen en frequenties uit. 
Slanker worden en blijven, een ge-
zonde uitstraling en een betere le-
vensverwachting wordt hier mo-
gelijk gemaakt onder één dak. ,,De 
kleinschaligheid van onze studio en 
de persoonlijke begeleiding blijken 
goed aan te slaan in Velserbroek 
vertelt Yvonne, ,,Vooral de nazorg 
die wij bieden nadat onze klanten 
hun gewenste gewicht hebben be-
reikt, wordt gewaardeerd.” Hypoxi-
studio Velserbroek is een onderdeel 
van Ben Rietdijk, sport al jaren een 
begrip in Velserbroek.
Maar wat is nu eigenlijk VacuTrai-
ning? Yvonne legt uit: ,,Met de Va-
cuTraining valt men gericht af, dus 
vooral op de probleemgebieden 
worden aangepakt. Bij de meeste 
vrouwen zijn dat heupen, buik, billen 
en benen. Training met gelijktijdige 
vacuümwerking op de probleemzo-
nes heeft als resultaat dat je al na 
een paar behandelingen zichtba-
re verbetering vast kan stellen. Een 
kledingmaat minder in vier weken! 
En dat zonder zware inspanning en 
streng dieet.“ Samen met haar col-
lega’s Conny, Ans en Natasja heeft 

Yvonne alle interne cursussen ge-
volgd om de klant optimaal te kun-
nen begeleiden. In de gezellige stu-
dio staan vier verschillende appara-
ten. Een is in het bijzonder geschikt 
op de buik en vooral geschikt voor 
mannen en vrouwen met zwem-
bandjes, er is een trainer in een zit-
tende en liggende uitvoering waar-
bij naast het overtollige vet op buik, 
heupen, billen en benen ook de cel-
lulitis wordt aangepakt. Daarnaast 
kan ook zonder training de huid 
worden aangepakt met de Vacu-
Massage. Het principe van de the-
rapie is dat door de gerichte vacu-
um en een milde fietstraining een 
verhoging van de bloedtoevoer op-
treedt in het vetweefsel van de pro-
bleemzones. Dit geeft het bloed de 
kans het geactiveerde vet af te voe-
ren.
De Ultratone signalen doordringen 
de huid, bindweefsel, vet spieren 
en spierweefsel en stimuleren de 
bloedsomloop en het lymfesysteem. 
De behandelingen zijn zeer divers 
blijvende plaatselijke omvangre-
ductie, borstversteviging, celluli-
tis vermindering, verbetering door-
bloeding, lymfedrainage, body-con-
touring. Bij deze behandeling hoeft 
men niet te bewegen, het apparaat 
doet al het werk. Uitermate geschikt 
voor mensen die door wat voor pro-
blemen dan ook niet kunnen of mo-
gen bewegen.
Hypoxistudio Velserbroek in te vin-
den op de Sterbastion 104 in Vel-
serbroek, direct tegen over Benriet-
dijksport tel: 023-5372391. Kijk voor 
meer informatie en acties op www.
benrietdijksport.nl

Vegro Thuiszorgwinkel Santpoort
Gratis consult gewichtsconsulente 
Santpoort-Noord - Nog even de 
laatste pondjes kwijt raken voordat 
u op vakantie gaat? De gewichts-
consulente kan u hierbij helpen met 
een intensieve en individuele bege-
leiding, afgestemd op uw persoon-
lijke wensen.
U bent op zaterdag 7 juni van 10.00 
tot 14.00 uur van harte welkom in 
Thuiszorgwinkel Santpoort voor een 
gratis eerste consult. Het gratis con-
sult zal ongeveer 30 minuten duren.
In de Thuiszorgwinkel kunt u ook te-

recht voor diverse producten die u 
helpen gezond en fit te blijven, zo-
als een hometrainer, Nordic Walking 
stokken of een digitale weegschaal 
met vetmeting. 
Bent u geïnteresseerd in een gra-
tis consult? Geeft u zich dan op via 
het gratis nummer 0800–2887766 of 
loopt u even langs de Thuiszorgwin-
kel. 
Thuiszorgwinkel Santpoort, Crocus-
straat 1 in Santpoort-Noord. Zie ook 
www.vegro.info.

Sanne in het nieuwe interieur van Sanne’s RoHer 

Open huis bij Sanne’s RoHer
IJmuiden - De kapsalon was vori-
ge week donderdagavond één gro-
te bloemenzee. Dat moment was er 
open huis bij Sanne’s RoHer. Ronald 
Schild heeft de zaak overgedragen 
aan zijn nichtje Sanne en het hele 
interieur is vernieuwd. Alles oogt 
veel strakker en moderner, het ge-
heel is uitgevoerd in Italiaans de-
sign. De klanten die een kijkje kwa-
men nemen, waren aangenaam ver-
rast en raakten er niet over uitge-
sproken.
De muren hebben een tint in zand-
kleur gekregen, de kaptafels zijn 
vervangen door strakke, compacte 
kubussen. Hierdoor is er veel meer 
ruimte gekomen. Ook de toonbank 
heeft dezelfde strakke uitvoering. Ze 
zijn voorzien van glasplaten, waarbij 

onder de ene halfedelstenen liggen 
en bij de andere schelpen, heel mooi 
om te zien. De spiegels zijn van een 
ovale vorm met een zilveren lijst, die 
handgeslepen werden. Blikvanger is 
wel de zilverkleurige barokke tafel, 
voorzien van stoelen met fleurige, 
kleurrijke zittingen. Er zijn zelfs kin-
derstoeltjes in dezelfde uitvoering. 
Zilveren spiegels met prachtige lijs-
ten maken het plaatje compleet. De 
zaak sloot een paar dagen waarin 
hard is gewerkt om het interieur op 
tijd klaar te krijgen en het resultaat 
is prachtig. Sanne bekijkt het geheel 
tevreden terwijl ze zegt: ,,En morgen 
gewoon weer lekker werken.’’
Wie de advertentie in deze krant uit-
knipt, krijgt vijf euro korting als wel-
komstgeschenk. 

Leuke attentie bij vrijblijvende offerte

Scoren bij Keukenhuis IJmuiden
IJmuiden - Sinds 2006 is Keuken-
huis IJmuiden aan de Kennemerlaan 
gevestigd. De enige keukenzaak 
met showroom in IJmuiden. ‘Loop 
binnen, maak uw wensen kenbaar 
en laat ons het werk doen voor uw 
droomkeuken’, is het credo. Nelis en 
Carola Noordzij geven een persoon-
lijk advies en bedenken samen
met de klant wat de wensen, moge-
lijkheden en behoeftes zijn. Vanaf 
het eerste meetwerk tot het laatste 
schroefje, alles gaat over één schijf.
Medewerker Alan Veldman is ge-
specialiseerd in Bontempi, echt Ita-
liaans design. Bijvoorbeeld greeplo-
ze keukens met veel mogelijkheden, 
zelfs leren keukens van dit merk zijn 
leverbaar. De Duitse merken Nobi-
lia en Sachsen staan voor degelijk-
heid. Je weet waar je aan toe bent 
bij deze merken. Wat je besteld, dat 
krijg je. Je komt niet voor verassin-
gen te staan.
Keukenhuis IJmuiden levert werk-
bladen van spaanplaat tot graniet.
Alle merken keukenapparatuur zijn 

leverbaar.  Was het een aantal jaren 
geleden belangrijk dat alles inge-
bouwd werd, tegenwoordig is daar 
de trend van het vrijstaande fornuis 
en de Amerikaanse koelkasten.
Momenteel zijn er diverse show-
roommodellen in de aanbieding.
Met de open keukens van nu is de 
keuken eigenlijk de blikvanger van 
het hele interieur en wordt ook nog 
eens het meest gebruikt. Van het 
eerste kopje thee ’s morgens tot het 
laatste blokje kaas in de avond. Bij 
Keukenhuis IJmuiden begrijpen ze 
dat en samen met de klant doen ze 
er alles aan om de belangrijkste plek 
van het huis helemaal aan te passen, 
naar de smaak en de wensen van de 
bewoners. Ook voor keukenrenova-
tie kan men terecht bij Keukenhuis 
IJmuiden. Bovendien ontvangt de 
bezoeker bij elke offerte een leuke 
attentie. Loop eens binnen voor vrij-
blijvende informatie. De koffie staat 
klaar aan de Kennemerlaan 56. 
Het telefoonnummer is 0255-
526028.

Het team van Da Maurizio staat klaar voor de gasten

Da Maurizio viert kroonjaar
IJmuiden - Op 28 mei 1998 open-
de Maurizio Olivieri en zijn vrouw 
Monica de deuren van restaurant 
Da Maurizio. In die tien jaar heb-
ben zij hard gewerkt om hun gas-
ten het beste van het beste te kun-
nen bieden. De uit de Toscane af-
komstige Maurizio wilde zijn gasten 
laten genieten van al het lekkers wat 
deze mooie streek te bieden heeft. 
Niet alleen op culinair gebied, maar 
bovenal op het gebied van gastvrij-
heid waarmee Toscane zijn bekend-
heid heeft verworven. ‘Da Mauri-
zio’ is vooral bedoeld om de gasten 
deelgenoot te maken van die erva-
ring. Toscaanse gastvrijheid gecom-
bineerd met een unieke keuken met 
eenvoudige, maar voortreffelijke 
gerechten. ,,Alle gerechten zijn sa-
mengesteld met de beste ingrediën-
ten”, vertelt Maurizio. ,,Alles wat we 
gebruiken is vers en met zorg uitge-
kozen. Het vlees, bijvoorbeeld, is van 
superieure kwaliteit. De pasta’s zijn 
handgemaakt, evenals de sauzen.” 
Kwaliteit staat hoog in het vaandel. 
Elk jaar gaat Maurizio een paar da-
gen naar Florence voor een korte 
bijscholing in de nieuwste trends 
op culinair gebied. Bij een bevrien-
de collega volgt hij dan een één-
mans workshop. ,,Onze gerechten 
zijn puur en daarom stellen wij hoge 
eisen aan de kwaliteit.’’, aldus Mau-
rizio.
Het persoonlijke, sociale aspect is 
voor Maurizio en diens plaatsver-
vanger Silvio heel belangrijk. ,,Daar-
om hebben we op onze tafels ook 
geen dubbele bezetting. Onze gas-
ten moeten zich welkom voelen en 
niet het idee hebben dat ze na het 

dessert en de koffie weer geacht 
worden te vertrekken. Het huiska-
mergevoel, die gastvrijheid vind ik 
heel belangrijk’’, zegt hij. ,,Als je wilt 
kun je na het eten nog gezellig na-
genieten en een lekker borreltje 
drinken in de loungehoek.’’
Dit alles vraagt wel een bijzondere 
mentaliteit en kwaliteit van het per-
soneel. Hierdoor hebben in de afge-
lopen jaren wat wisselingen plaats-
gevonden, zoals in de keuken. An-
no 2008 staat Hartog Kamphuis aan 
het fornuis en is hij – naast Mauri-
zio – de juiste persoon op de juis-
te plek. Met vijftien jaar ervaring bij 
het Loosdrechtse restaurant Het 
Drechthuis kent Hartog inmiddels 
het klappen van de zweep. 
Maurizio is heel blij met deze ver-
sterking van zijn team: ,,Het komt nu 
niet allemaal meer op mijn schou-
ders. Met de komst van Hartog 
kan ik meer persoonlijke aandacht 
schenken aan onze gasten. Hij is 
naar mijn mening de juiste persoon 
met de juiste mentaliteit. En dat zegt 
heel wat, want ik ben niet gauw te-
vreden. Je moet heel wat in je mars 
hebben om in mijn denkwijze te 
passen.”
Maurizio, Monica, Silvio, Hartog, Bi-
anca en Jessica willen ook de vol-
gende tien jaar hun gasten graag la-
ten kennismaken met de Toscaan-
se keuken en gastvrijheid. Wie deze 
gastvrijheid wil ervaren is van harte 
welkom bij Da Maurizio aan de Vel-
serduinweg 161 in IJmuiden. Om te-
leurstellingen te voorkomen is het 
aanbevolen uw tafel vooraf te re-
serveren via telefoonnummer 0255 
532778.

Haarlem - Het Nederlands Centrum 
voor Handelsbevordering (NCH) in 
Den Haag en Iber Lengua Taal & 
Cultuur BV in Haarlem zijn met in-
gang van dit jaar een samenwerking 
aangegaan om bedrijven die zaken-
doen in het buitenland in hun be-
hoefte efficiënte zakenrelaties op te 
bouwen, te kunnen voorzien.
De directe en pragmatische manier 
van zakendoen kenmerkt de Neder-
landse ondernemer bij uitstek, maar 
verschilt in vele opzichten van die 
van buitenlandse ondernemers. Be-
langrijk bij het zakendoen met het 
buitenland is van deze culturele ver-
schillen op de hoogte te zijn, om 
hier op strategische wijze op in te 
kunnen spelen.
Ter introductie van de samenwer-
king met Iber Lengua Taal & Cultuur 
BV, organiseert het NCH op don-
derdag 5 juni een ‘kick-off bijeen-

komst’ met praktijkgerichte work-
shops over de verschillende zaken-
culturen in het buitenland.
Er worden twee ronden interactieve 
Workshops Zakencultuur georgani-
seerd, onder andere over Duitsland, 
Polen, Frankrijk, Spanje en het Mid-
den-Oosten. Aansluitend wordt, on-
der het genot van een hapje en een 
drankje - die voor deze landen ty-
perend zijn - gelegenheid geboden 
om aan een netwerkborrel deel te 
nemen. 
Wilt u meer informatie over het pro-
gramma en de workshops, neemt 
u dan contact met Iber Lengua, via 
023-5389849 of via kasia@iberlen-
gua.nl. Aanmelden kan middels: 
www.handelsbevordering.nl Actueel 
Workshops Zakencultuur. Het talen-
instituut Iber Lengua Taal & Cultuur 
bevindt zich aan de Zaanenstraat 18 
te Haarlem

Succesvol zakendoen in 
het buitenland? Dat kan

Dansparade 
bij Balletstudio Jolein
Santpoort-Noord - Balletstudio Jo-
lein, gevestigd in Santpoort-Noord 
en Heemstede, geeft dit jaar vier 
voorstellingen in theater de Philhar-
monie te Haarlem. De voorstellingen 
zijn op zaterdag 14 en zondag 15 ju-
ni, waarbij elke leerling een of twee 
keer mee danst. Alle voorstellingen 
zijn inmiddels uitverkocht.
Balletstudio Jolein organiseert elk 
jaar een spetterende voorstelling. 
Dit jaar zouden ze eigenlijk eens 
rustig aan doen, maar het enthou-
siasme heeft langzaam maar zeker 
weer terrein gewonnen. Ze gaan 
voor een decor, ze gaan ook voor 
nieuwe, prachtige kostuums, verse 
choreografie en nieuwe, mooie mu-
ziek.
Weliswaar kleiner dan anders, maar 
desalniettemin presenteren ze 
voor u weer een swingend spekta-
kel. Achter de schermen is voor de 
voorstelling al heel hard gewerkt en 
zelfs tijdens de voorstelling zal dat 
nog zo zijn.
Dit seizoen is gekozen voor de 
Dansparade 2008. Een voorstelling 
met verschillende dansen en stijlen 
die gedanst worden door leerlingen 
vanaf 6 jaar. Een greep uit het pro-
gramma: de eigen vertaling van de 
bekende musical Hamelen. In het 
gevarieerde programma zijn dit jaar 
allerlei verschillende dansen en mu-

ziekstijlen, van klassieke dans tot 
breakdance. Het is spannend en ie-
dereen heeft er erg veel zin in.
De leerlingen zijn druk bezig met de 
laatste voorbereidingen, waarvoor 
nog even hard gewerkt moet wor-
den, maar dan zal er weer een fan-
tastische voorstelling staan. De kos-
tuums zijn op en top verzorgd door 
Yvonne en Mieke mede dankzij de 
hulp van gemotiveerde ouders. Met 
het decor, gemaakt door Jan van 
der Geest en het lichtontwerp door 
Jurgen, maken ze van de dansvoor-
stelling een eigen dans-fantasiewe-
reld. 
Naast de theatervoorstelling heb-
ben de peuters en kleuters hun ei-
gen eindpresentatie tijdens de les. 
In vertrouwde omgeving kunnen 
zij hun kunsten laten zien. Ook zij 
hebben hard geoefend. Deze eind-
presentatie zal plaats vinden in de 
week van maandag 16 tot en met  
zaterdag 21 juni. Het wordt een leu-
ke en swingende afsluiting.
Iedereen die komend seizoen wil 
komen dansen, een proefles wil 
meemaken of gewoon eens wil ko-
men kijken is van harte welkom tij-
dens de open lesweek van maandag 
23 juni tot en met zaterdag 28 juni. 
Het rooster is te vinden op de web-
site. Informatie: 020-6179443 of kijk 
op www.balletstudiojolein.nl

Prettig werken in een gezellige omgeving? Bel Qall Contact Center

Bellen voor goede doelen 
en ook nog fijn verdienen
Velserbroek - Qall Contact Cen-
ter ondersteunt al enkele jaren met 
succes goede doelen organisaties 
met het werven van nieuwe dona-
teurs en collectanten, om zo aan 
meer middelen te komen om hun vi-
sie te realiseren. 
Qall  is een professioneel en snel 
inzetbaar verlengstuk van deze op-
drachtgevers. Zij beschikt over een 
modern ingericht contactcenter met 
35 geautomatiseerde belplekken. Er 
werken ruim 100 betrokken mede-
werkers die allemaal gemotiveerd 
bellen voor een betere wereld!

Zij gaan elke dag weer een nieuw 
avontuur aan om deze projecten 
succesvol te maken en te houden 
en daar kunnen we jouw hulp goed 
bij gebruiken. 
Voor verschillende projecten zijn zij 
op zoek naar enthousiaste nieuwe 
collega’s die na een gedegen oplei-
ding nieuwe donateurs voor de di-
verse goede doelen gaan werven.
Ben je gedreven, heb je verkoopta-
lent en durf je een standpunt in te 
nemen? Informeer dan vrijblijvend 
naar de mogelijkheden en bel Qall 
Contact Center via 023 5130450.
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Waar blijft de gymzaal
in Santpoort-Zuid?
Santpoort-Zuid - De fractie van 
Velsen Lokaal heeft aan de voorzit-
ter van de gemeenteraad gevraagd 
om zo spoedig mogelijk een inter-
pellatiedebat  over de gymzaal in 
Santpoort-Zuid op de agenda te 
plaatsen. 
Wijkplatform Santpoort-Zuid heeft 
reeds lang geleden gevraagd naar 
het opstellen van een Ruimtelijk 
Functioneel Uitgangspunt (RFU) 
om de ontwikkeling van het gebied 
NOVA terrein, waar de gymzaal zou 

kunnen worden gerealiseerd, goed 
te kunnen volgen. Door diverse 
fracties zijn vanaf 2006 al vele malen 
raadsvragen gesteld, is in 2006 een 
interpellatie gehouden en is in 2007 
een motie aangenomen om de gym-
zaal snel te realiseren. Tot op heden 
heeft de raad daar geen antwoord 
op mogen ontvangen. 
Daarom wil Velsen Lokaal met een 
interpellatiedebat duidelijkheid krij-
gen over de koers die het college 
wenst te volgen.

Raadsplein Velsen
op Seaport TV
Velsen - Seaport TV zendt elke twee 
weken Raadsplein Velsen recht-
streeks uit vanuit de raadzaal van 
het Velsense gemeentehuis. De uit-
zending van donderdagavond 5 juni 
begint om 19.00 uur met het project 
Frisse Wind. Dit project is zo veel-
omvattend dat deze tweede sessie 
op zijn plaats is. De raadsleden wil-
len beter geïnformeerd worden en 
hebben daarom gevraagd om een 
projectopdracht en een financiële 
onderbouwing.
Vanaf 20.00 uur praten de raadsle-
den over ontwikkelingssamenwer-
king en mondiale bewustwording. 
Dit zijn al belangrijke thema’s op de 
raadsagenda sinds november van 
het afgelopen jaar. De raad is op 
zoek naar de rol van de gemeente 
als het gaat om betrokkenheid bij 
andere delen van de wereld. Hoe 
geef je bijvoorbeeld vorm aan het 
onderhouden van een stedenband 

met een stad ergens aan de andere 
kant van de wereld? Met de Olym-
pische Spelen in het verschiet en de 
relatie met de zusterstad Qingdao 
wordt deze vraag actueler.
Tijdens de pauze tussen 21.30 en 
22.00 uur ziet u interviews met de 
voorzitters van de sessies die gelijk-
tijdig zijn gehouden in andere ver-
gaderruimtes. Onderwerpen op de-
ze agenda zijn onder andere Oude-
renbeleid, Polderhuis als Basisacco-
modatie en Kadernota Sportbeleid.
Daarna vindt om 22.00 uur de raads-
vergadering plaats. 
Commentaar en interviews worden 
tijdens deze uitzending verzorgd 
door Rutger Jongejan. Voor meer in-
formatie en inhoud van Raadsplein 
Velsen kunt u ook Seaport TEXT 
raadplegen. Vanaf teletekstpagina 
360 vindt u allerlei informatie rond-
om het caroussel-programma van 5 
juni 2008 of kijk op www.velsen.nl.

Raadhuis voor de Kunst 
exposeert: KZOD
Velsen-Zuid - De Haarlemse be-
roepsvereniging van beeldend kun-
stenaars KZOD (Kunst Zij Ons Doel), 
slaat voor de derde keer zijn vleu-
gels uit naar Velsen en exposeert tot 
en met zondag 29 juni in Raadhuis 
voor de Kunst in Velsen-Zuid aan de 
Torenstraat 7. 
De opening zaterdag jongstleden 
was een groot succes. Met een 
boeiende toespraak waarmee do-
cent en beeldend kunstenaar Wil-
lem  Schouten zaterdag de han-
den op elkaar kreeg werd de derde 
K.Z.O.D. expositie in Raadhuis voor 
de Kunst geopend. Schouten sprak 
enige tijd inhoudelijk over het the-
ma ‘kritiek op kunst’ maar deed ook 
een greep uit de vele kunstwerken 
in de expositie om de diverse deel-
nemers aan de hand van hun werk 
voor te stellen.
De opening werd opgeluisterd door 
een tiental leden van het bijzonde-
re koor ‘Gescheiden afval’ van Hans 
de Bruin dat op vrolijke wijze diverse 
liederen ten gehore bracht tot groot 
vermaak van de vele aanwezigen.
Dit jaar doen maar liefst zestien le-

den mee aan deze expositie waarin 
iedereen zich presenteert door re-
cent werk te tonen. Behalve schil-
derijen en monoprinten zijn er ste-
nen- en bronzen beelden, sieraden 
en glas te bezichtigen.
De zestien deelnemende kunste-
naars zijn: Joke Braam, Hans de 
Bruin, Monique Dukker, Maria de 
Jong, Coby Kluitman, Ria van Koot-
en, Richard Kuiper, Bert Maurits, 
Erika Meershoek, Jacintha Reijn-
ders, Afke Spaargaren, Nettie Veen, 
Leo van Velzen, Erika de Wit, Henk 
Zwanenburg en Ruud Zweijfpen-
ning.
Overigens zijn er ook leden van de-
ze Haarlemse vereniging die lid zijn 
van het Kunstenaars Collectief Vel-
sen  (Joke Braam, Afke Spaargaren, 
Nettie Veen, Maria de Jong, Ruud 
Zweypfenning en Henk Zwanen-
burg).
Openingstijden zijn van maandag 
tot en met donderdag van 10.00 tot 
16.30 uur en vrijdag tot en met zon-
dag van 13.00 tot 16.30 uur. Een fi-
nissage vindt plaats op zondag 29 
juni om 16.00 uur.

De nieuwe voorzitter van de IJmuider Harmonie Jan Kiewiet

Nieuwe voorzitter
IJmuider Harmonie
IJmuiden - Op een buitengewo-
ne ledenvergadering van Muziek-
vereniging IJmuider Harmonie, ge-
houden op 29 mei, heeft het dage-
lijks bestuur een nieuwe voorzitter 
voorgedragen en is door de leden 
op deze vergadering aanwezig aan-
genomen. De naam van de nieuwe 
voorzitter is Jan Kiewiet. Jan Kiewiet 
heeft als jongen bij de IJmuider Har-
monie gespeeld, na zijn diensttijd 
weer lid geworden van de vereni-
ging. Speelde trompet in de show-
band, en later Maître voor het zelf-
de onderdeel van de IJmuider Har-
monie. En is tevens instructeur van 
de Jeugdband geweest. Jan Kiewiet 
is acht jaar geleden gestopt bij de 
IJmuider Harmonie om aan zijn ver-
dere carrière te gaan werken. Hij 
had toen ruim 30 jaar bij deze ver-
eniging gezeten, maar is de vereni-
ging altijd blijven volgen.
Twee maanden geleden is er door 

een samengestelde commissie die 
op zoek gegaan is naar een voorzit-
ter, hem deze vraag ook gesteld. Hij 
heeft daar positief op gereageerd. 
Jan Kiewiet is directeur van onder 
andere twee grote woonzorgcentra’s 
en heeft een indrukwekkende curri-
culum vitae op zijn naam staan.

Kienavond
Velsen-Noord - Klaverjasvereni-
ging Velsen-Noord organiseert weer 
de bekende kienavond. En nodigt u 
wederom uit op vrijdag 13 juni, aan-
vang 20.00 uur, zaal open om 19.00.  
De kosten zijn weer 5 euro voor drie 
ronden en een staronde. Natuurlijk 
houden ze ook weer de grote verlo-
ting. Het kienen vindt plaats in het 
dienstencentrum Watervliet op de 
hoek van de Wijkerstraatweg en de 
Doelmanstraat in Velsen-Noord.

Oyama schittert ‘together’
IJmuiden -  Na een jaar lang oefe-
nen was het maandag 26 mei jl. ein-
delijk zover. Alle dansgroepen van 
Oyama samen in een avondvullende 
show, genaamd ‘Together’.
Een toepasselijke naam, want dan-
sen doe je nu eenmaal samen! 
Van kleuters naar streetdance, klas-
sieke dans en jazz, de wondere we-
reld van Aladdin en de liedjes van 
Tarzan; er was gekozen voor een 
breed genre en voor alle leeftijden. 
De optredens waren stuk voor stuk 
fantastisch; leuk en mooi om naar te 
kijken. Dat er hard gestudeerd was 

werd overduidelijk en dat dansen 
samen ook écht leuk is, dat was ook 
goed te zien! 
Enthousiast en trots presenteerden 
de kinderen zich en natuurlijk kre-
gen ze terecht groot applaus. 
De regie van deze show lag in han-
den van Michelle Gerlofsma, een 
natuurtalent waarvan hopelijk nog 
veel mooie shows te zien zullen zijn.
 
Voor het eerst trad Oyama met de 
dansgroepen op in de Stadsschouw-
burg en het is zeker voor herhaling 
vatbaar.

Stil staan bij vrede
Regio - De maandelijkse stiltekring 
voor de vrede vindt plaats op de  
eerste zaterdag van de maand. 
Voor deze maand is dat zaterdag 7 
juni van 12.00 tot 12.30 uur op de  
Breestraat ter hoogte van C&A in 
Beverwijk. Het is ook mogelijk om 
voor kortere tijd in de kring te staan. 
In de vakantie maanden juli en au-
gustus is er géén Stiltekring. 
Tijdens de stiltekring zal de Vredes-
vlam als teken van  eenheid en hoop 
weer branden. 
De initiatiefnemers het: Vredesplat-
form IJmond, de Raad van Kerken 
IJmond en de werkgroep Moslims 
en Christenen willen met de actie 
‘In plaats van geweld, stilte voor de 
vrede en ruimte voor dialoog’ laten 
zien dat zij geweld niet gewoon vin-
den. Te bedenken valt hoe vrede-
seducatie ingang kan vinden in het 

onderwijs en andere educatieve in-
stellingen. Ze staan stil bij hoe men-
senrechten in ere te houden. Na te 
denken hoe geweld tegen vrouwen 
te stoppen en gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen te verzekeren. 
Te bedenken hoe duurzame econo-
mische en sociale ontwikkeling te 
bevorderen is. De internationale vre-
de en veiligheid te bevorderen door 
actie te ondernemen tegen de wa-
pens en ontwapeningsprogramma’s 
te ontwikkelen. Misschien deelt u 
de pijn over het vele geweld en wilt 
U ook iets doen. Als het niet moge-
lijk is om daadwerkelijk mee te doen 
, sta dan even stil bij de vrede in de 
wereld op het zelfde moment als de 
kring. Iedereen die de vrede lief is 
wordt uitgenodigd om mee te doen 
en de wereld vrede en alle goeds te 
wensen.

Nederland is echt mooi
Velsen - Hemel, had niemand mij 
kunnen vertellen wat een prachtig 
gebied dit is, om te wandelen en te 
fietsen?
Moest ik nou echt wachten op een 
emotionele inzinking, totaal van de 
wereld, met huilbuien om niets en 
toch ook weer wel, mezelf verplich-
tend goed te eten en voldoende te 
drinken. En het kan me niets sche-
len wie dit leest, op de fiets stap-

pend, die slechts stof stond te ver-
garen in de schuur, om nieuwe din-
gen te zien en mijn gedachten even 
te verzetten, waar ik mij zo druk om 
maak.
Dank, Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland, voor deze bewustwording 
dat Nederland nog echt mooi is, en 
mij weer iets dichter naar een ge-
nezingsproces hebt gezet.
Milco Philips, IJmuiden 

Ingezonden brief

Auditie bij ReAno, 
musical voor kids
Velserbroek - Zin in zingen dansen  
en toneel spelen? Kom dan naar de 
auditie van ReAnO, musical voor 
kids van 6 tot 16 jaar. Deze is za-
terdag 14 juni vanaf 12.45 uur in De 
Veste aan het Vestingplein in Velser-
broek.
Studeer een lied in, iets waarmee je 
op de beste manier laat zien wat je 
kunt en draag het voor op de audi-
tie. Je mag zelf kiezen of je jezelf be-

geleidt of laat begeleiden. Maar al 
ingezongen banden zijn niet toege-
staan. Je moet dus zelf zingen. 
Verder mag je kiezen of je eventueel 
danstalent wilt laten zien. Je hoeft 
niet alles al te kunnen, uiteindelijk 
kom je bij ReAno om ook iets te le-
ren. Talent is meegenomen, enthou-
siasme is prima. Ben je er ook op 14 
juni? Voor informatie kun je bellen 
met 023-5396344 of 06-36359154.

Kinderen nummer één 
op het Marsmanplein 
Haarlem-Noord - Zaterdag was het de beurt aan de kinderen op het mars-
manplein. De winkeliersvereniging had allerlei speel-attributen georgani-
seerd, waar honderden kinderen zich kostelijk op hebben vermaakt. Kinde-
ren konden klimmen en glijden op de Super Clown van maar liefst 8 meter 
hoog en op verschillende punten waren er speelkussens zoals het Wilde 
Westen kussen: de Saloon, het Safari kussen: de Grote Aap, de Super Pad-
destoel: de Pikachu, het Regenboog kussen en het Kasteeltje. De winke-
liersvereniging had weer overal aan gedacht: peuters vermaakten zich even 
kostelijk als tieners. En dan staat het volgende evenement alweer voor de 
deur in dit gezellige winkelcentrum: het Delftwijk Danst Festival met non 
stop entertainment op 21 juni.

Fans X6 komen aan hun 
trekken op Fandag
Haarlem - De tweede fandag van de X6, de Haarlemse meidengroep, vond 
afgelopen zaterdag in de Haarlemse evangelische gemeente Shelter plaats. 
Al ruim voor tijd stond een grote groep X6 fans buiten te wachten. Tijdens 
de vier uur durende fandag zongen de meiden verschillende nieuwe
nummers, deelden handtekeningen uit en gingen met hun fans op de foto. 
Ook was voormalig X6-lid Daniëlle aanwezig.Rond 16.00 uur sloot X6 de 
dag af met een spetterend optreden. Binnenkort zal het eerste album van 
de groep verschijnen. (foto: Michel van Bergen)

Haarlem - De strijd om de boven-
ste plaats in de Hoofdklasse-honk-
bal blijft buitengewoon spannend. 
Na iedere serie wedstrijden is er 
een wisseling in de koppositie. Drie 
overwinningen op rij betekende voor 
Neptunus dat zij nu de lijst aanvoe-
ren, maar dat kan in 
het komend week-
end weer verande-
ren. De Hoofddorp-
se Pioniers heb-
ben namelijk op dit 
moment het minste 
aantal verliespun-
ten.
Corendon Kinheim 
speelde het afge-
lopen weekend 3 
wedstrijden waar-
van er 2 werden 
verloren en 1 ge-
wonnen. De kans 
om de koppositie 
te verstevigen werd 
hiermee verspeeld.
In het bijzonder het 
resultaat van de wedstrijd van zon-
dag j.l. tegen Mr Cocker HCAW was 
teleurstellend. De dag ervoor in 
Haarlem wisten 12 Kinheimers de 
thuisplaat te passeren en in Bussum 
lukte dat slechts éénmaal. Uiteraard 
speelde daarin mee dat de Kinhei-
mers in verband met schorsingen en 
een licht geblesseerde werper Da-
vid Bergman (zie foto), niet op volle 
sterkte konden spelen.
Het komend weekend wordt drie-

maal aangetreden tegen Konica Mi-
nolta Pioniers en de uitslagen zullen 
bepalend zijn voor de stand aan de 
kop van de ranglijst.
De strafcommissie van de Bond 
heeft inmiddels een uitspraak ge-
daan naar aanleiding van de vecht-

partij op 18 mei j.l. in 
Hoofddorp. De voor-
lopige schorsingen 
zijn voor 4 Kinheimers 
en 3 Hoofddorpers 
omgezet in schor-
singen voor 8 wed-
strijden (plus 2 voor-
waardelijk), ingaande 
ná de dag van de rel, 
en dat betekent dat in 
het komend weekend 
de betrokkenen weer 
kunnen aantreden.
We steven kalmaan af 
op de eerste onder-
breking van de natio-
nale competitie omdat 
Corendon Kinheim en 
Door Neptunus van 17 

tot en met 21 juni zullen gaan deel-
nemen aan de wedstrijden om res-
pectievelijk de Europa Cup I en II. 
Het zal natuurlijk van groot belang 
zijn dat de Haarlemmers wederom 
de Europese titel zullen binnenha-
len. Al met al zal het interessant zijn 
getuige te zijn van de resterende 
serie wedstrijden om de voorlopige 
eerste plaats. Donderdag en zater-
dag wordt in het Pim Mulier Stadion 
gespeeld en zondag in Hoofddorp.

Corendon Kinheim ver-
speelt kans op koppositie

Tropische sferen in de Cronjé
Haarlem-Noord - Salsadanseres-
sen, ruiters in Spaanse klederdracht 
en Zuid Amerikaanse muziek zorg-
den voor de tropische sferen tijdens 
het Tropisch Zomerfeest in de Cron-
jé in Haarlem. ’s Ochtends om 11.00 
uur startte de ABC-markt met an-
tiek, boeken, curiosa en creativiteit. 
De winkels waren geopend tot tien 
uur ’s avonds  Ondanks de afwezig-
heid van een warme avondzon riep 
de winkelstraat even het vakantie-
gevoel op. Bijna alle winkels waren 

open en hadden een speciale actie 
ter gelegenheid van het feest. De 
kinderen konden een rondje rijden 
op de rug van een Spaans paard of 
hun lenigheid testen tijdens het lim-
bodansen. De terrassen waren goed 
gevuld en er werd flink op los ge-
shopt en gedanst. 

Een fijn voorproefje op de vakantie 
in een warm vakantieoord en een 
succes voor winkeliers en bezoe-
kers. (Janneke van Beusekom)
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Villa Westend

2Generations beach 
edition in Villa Westend
Velserbroek - De gloednieuwe 
prachtlocatie Villa Westend aan de 
Westbroekplas tussen Spaarndam 
en de Velserbroek opent 28 juni 
haar deuren voor het feestende pu-
bliek. 2Generations beach edition 
vindt dan plaats Aanvang van het 
feest is 17.00 uur. 
Onder andere DJ Jeroen van Inkel 
zal komen optreden. Ook ‘residen-
tials’ DJ Bert, Jan Klinkenberg en 
Dirk Jan Vennik zullen optreden. 
Buiten deze DJ’s zullen er heerlijke 
gerechtjes geserveerd worden. Veel 
mensen kunnen op de fiets komen; 
hiervoor is een uitgebreide stalling 

gecreëerd. Daarnaast wordt er di-
rect naast de locatie een parkeer-
veld ingericht om uw auto te kun-
nen parkeren. Hiervoor wordt 5 euro 
gevraagd. 

Tickets kosten 22,50 euro en zijn 
verkrijgbaar via IDEAL intenetban-
kieren op 
www.4all-exclusevents.nl. Overige 
voorverkoopadressen zijn:  Hair In, 
Velserbroek - Villa Westend, Velser-
broek - Brederode Sport, Santpoort-
Noorrd - Tabakspeciaalzaak Tromp, 
Driehuis. Het feest duurt tot mid-
dernacht.

0900 - VANGNET

Nieuw telefoonnummer 
Meldpunt Zorg & Overlast
Regio - Het Meldpunt Zorg en 
Overlast van de GGD Kennemerland 
is te bereiken via het  nieuwe tele-
foonnummer 0900 - VANGNET. Het 
Meldpunt kan gebeld worden door 
inwoners die zich zorgen maken 
over een buurtgenoot of familielid in 
de gemeente Haarlemmermeer en 
de gemeentes in Zuid-Kennemer-
land. Ook professionele hulpver-
leners kunnen bij dit Meldpunt te-
recht. Het gaat om mensen die door 
hun gedrag of problemen zorgen 
oproepen, terwijl hulp wordt gewei-
gerd of afgehouden. De medewer-
kers van Vangnet & Advies proberen 
dan contact te krijgen met de cliënt. 
Ze onderzoeken de aard van de pro-
blemen en verwijzen en bemiddelen 
waar nodig.

Het nieuwe telefoonnummer 0900 – 
VANGNET (0900–8264638) is tegen 
lokaal tarief bereikbaar op werkda-

gen van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.30 tot 16.30 uur. 
Er kan ook een melding gedaan 
worden via ggdvangnet@hdk.nl.

Kennemer Gasthuis 
steunt artsen in Malawi
Haarlem - Op 30 mei is een delega-
tie van het Kennemer Gasthuis (KG) 
naar Malawi in Oost-Afrika vertrok-
ken. In samenwerking met de Stich-
ting Malawi.kom gaan vier KG-me-
dewerkers daar de komende weken 
lesgeven aan verpleegkundigen, 
‘clinical officers’ en artsen op het 
gebied van de behandeling en ver-
zorging van botbreuken en brand-
wonden. 
Het KG heeft zich in mei 2007 voor 
drie jaar verbonden aan de Stich-
ting Malawi.kom. Malawi is een van 
de armste landen in Afrika en heeft 
grote behoefte aan hulp op het ge-
bied van gezondheidszorg. De stich-
ting Malawi.kom zet zich daarvoor 
in. Het KG draagt bij aan een aantal 

projecten van de stichting. 
Tijdens een eerdere reis in februari 
van dit jaar is door de KG-medewer-
kers in kaart gebracht waar de zie-
kenhuizen in Malawi het meest be-
hoefte aan hebben. 
De komende drie weken gaan vier 
KG-ers, in 17 verschillende zieken-
huizen in het zuiden van Malawi, 
lesgeven aan verpleegkundigen, 
‘clinical officers’ en artsen over de 
behandeling en verzorging van bot-
breuken en het juiste gebruik van 
tracties. Verder komen hechttech-
nieken en hechtmaterialen aan de 
orde, hygiëne, verbandmiddelen, 
het juiste gebruik van de aanwezige 
apparatuur en het onderhoud daar-
van. 

Dwars door de duinen
Santpoort -   Op zondag 8 juni or-
ganiseert het IVN Zuid-Kennemer-
land een excursie ´Dwars door de 
duinen` van de binnenduinrand van 
Duin- en Kruidberg, langs het Vo-
gelmeer, tot de zeereep van Bloe-
mendaal aan Zee. Een zes kilometer 
lange wandeltocht onder leiding van 
ervaren IVN-gidsen, die u de gelei-
delijke verandering van dicht bos 
tot kaal zand laat meemaken. On-
derweg wordt ook gekeken en ge-

luisterd naar vogels van de diverse 
duinlandschappen. 
 
Vertrek om 11.00 uur vanaf de west-
zijde NS-station Santpoort-Noord 
en terug met de bus vanaf de kop 
van de Zeeweg in Bloemendaal aan 
Zee. Duur tot 17.00 uur. 
Kijker, eten en drinken meenemen. 
Aanmelden graag maar hoeft niet. 
Informatie: Ronald van Zon, 023-
5492719 of op www.ivnzk.nl. 

PWN: drinkwaterverbruik 
in 2007 gedaald
Regio - Het drinkwaterverbruik in 
het verzorgingsgebied van PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
is vorig jaar met 2,8 procent ge-
daald. Dat stelt PWN in het jaarrap-
port 2007, dat deze week is versche-
nen. De lagere afzet van drinkwater 
is vooral het gevolg van de natte zo-
mer: alleen al in de maand juli werd 
2,4 miljoen kubieke meter minder 
afgezet dan in diezelfde maand in 
2006.
PWN heeft het afgelopen jaar 104,2 
miljoen m3 drinkwater geprodu-
ceerd. Die hoeveelheid ligt bedui-
dend lager dan in de twee voor-
gaande jaren, toen ruim 105 mil-
joen m3 aan het net werd geleverd. 
Het aantal aansluitingen is daaren-
tegen gestegen met 0,3 procent tot 
722.881. De gemiddelde waterver-
koop per klant bedraagt daarmee 
137 kubieke meter; in 2006 was dat 
nog 141 kubieke meter water.
Vorig jaar heeft PWN 99,1 miljoen 
kubieke meter drinkwater van de to-
tale productie in rekening gebracht. 

De hoeveelheid water die niet in 
rekening is gebracht, bijvoorbeeld 
door het reinigen van waterleidin-
gen of lekkages, komt daarmee uit 
op 5,1 miljoen kubieke meter. Deze 
zogenoemde lek en meetverschillen 
worden vooraf berekend op basis 
van inschattingen. Een nieuwe bere-
keningsmethodiek heeft uitgewezen 
dat de productie die niet bij klanten 
in rekening kan worden gebracht, 
lager is dan de bedragen waar PWN 
tot op heden vanuit is gegaan.

De nieuwe inzichten hebben tot 
gevolg dat eenmalig een correc-
tie is doorgevoerd; de te hoge vor-
deringen uit de afgelopen jaren zijn 
in een keer volledig afgeschreven. 
Hierdoor boekt PWN een negatief 
netto resultaat van 8,4 miljoen euro. 
Het resultaat voor aftrek van bijzon-
dere lasten bedraagt 5,9 miljoen eu-
ro positief; in 2006 was dit resultaat 
2,3 miljoen euro positief. De afboe-
king heeft geen gevolgen voor het 
drinkwatertarief.

Opbrengst voor kankerbestrijding
Veiling van unieke 
werken tijdens Stripdagen

Haarlem - Een unieke verzame-
ling schetsen, tekeningen en werk-
dossiers worden zondag geveild tij-
dens de Stripdagen Haarlem. De 
opbrengst gaat naar de kankerbe-
strijding.

Victor Henstra is al jaren als vrijwil-
liger werkzaam tijdens de Stripda-
gen. Omdat hij een zeldzame vorm 
van kanker heeft, kreeg hij het vol-
gende idee. Een veiling van schet-
sen van striptekenaars waarvan de 
opbrengst  ten goede komt aan on-
derzoek naar sarcoomkanker en 
manieren om deze ziekte te gene-
zen.
Om dit mogelijk te maken schreef 
hij tekenaars aan met de vraag of ze 
een tekening of schets beschikbaar 
willen stellen. De onkosten die hij 
voor de veiling maakt, worden ge-
dekt door sponsoren, dus al het geld 
dat binnenkomt gaat ook daadwer-
kelijk naar het goede doel. De vei-
ling is geadopteerd door de Stich-
ting Teken Mijn Verhaal.Zij biedt on-
derdak voor het tentoonstellen van 
de werken tijdens de Stripdagen 
Haarlem, locatie Noord Hollands Ar-
chief, Jansstraat 40 (vlakbij de Gro-
te Markt).
Joost Swarte heeft een ontwerp ge-

maakt voor het affiche en T-shirt..
De veilingmeester is Jan Pieter Gle-
rum. Met zijn medewerking, hij is 
een gerenomeerd veilingmeester 
en groot stripliefhebber en met de 
reeds binnengekomen werken en 
toezeggingen van o.a.:
Trik (foto boven), Peter Pontiac, Erik 
Kriek, Theo van den Boogaard, Bar-
bara Stok, Joost Swarte, Gerrit de 
Jager, Marcel Ruijters (foto onder) 
en Roel Smit wordt deze veiling 
voor het goede doel een van de be-
langrijkste evenementen tijdens de 
Stripdagen Haarlem
Tijdens het stripweekend zijn in het 
Noord Hollands Archief bovendien 
de originele tekeningen van pro-
fessionele striptekenaars te zien, 
die meewerkten aan twee recente 
(Haarlemse) scholenprojecten van 
de Stichting Teken Mijn Verhaal.

De veiling zal plaatsvinden op zon-
dag 8 juni om 13.00 uur. De kijkda-
gen zijn op 6, 7 en 8 juni.

Wat zeur je nou?!
Discriminatie gestript
Haarlem - Vrijdag 6 juni om 16.30 
uur in Café De Lift opent wethouder 
Van Velzen, op wel zeer bijzondere 
wijze, de strip- en cartoonexpositie 
‘Wat zeur je nou?! Discriminatie ge-
stript’. Gedurende het weekend van 
de Stripdagen Haarlem laten vijftien 
Nederlandse en Vlaamse tekenaars 
hun humoristische visie zien op dis-
criminatie op grond van huidskleur, 
handicap, geloof, geslacht, leeftijd 
en seksuele gerichtheid. Gevestigde 
namen als Jos Collignon, Peter de 
Wit, Maaike Hartjes, Jean-Marc van 
Tol en Farhad Foroutanian leverden 
een bijdrage, maar ook jonge talen-
ten als Kito en Floor de Goede. Het 

resultaat is een zeer gevarieerde ex-
positie waarin zowel de Burka Ba-
bes als Fokke en Sukke ten strijde 
trekken tegen discriminatie.
Een aantal bezoekers kan zich, op 
zaterdag 7 en zondag 8 juni tussen 
13.00 en 18.00 uur, op het terras (bij 
slecht weer binnen) door snelteke-
naar Stanley Heinze laten ‘verstrip-
pen’.

De expositie is van 6 tot en met 8 
juni te zien bij Café De Lift, Grote 
Markt 29. Op zaterdag en zondag 
vanaf 13.00 uur tot sluitingstijd.
Meer informatie: www.bdkenne-
merland.nl.

Eén van de striptekeningen

‘Prins’ bezoekt Landgoed 
Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - De Prins op het 
Witte Paard kwam langs op Land-
goed Duin en Kruidberg en liet er 
een mand vol sleutels achter alsme-
de een dikke stapel uitnodigingen 
voor een bijzonder evenement op 22 
juni, het Hide en Chic evenement. 

Jonkvrouw Linda Postma en Jonk-
vrouw Jo-Ann van Halderen ont-

fermden zich over het geheel en 
gingen op pad in Utrecht en Am-
sterdam om bij verschillende orga-
nisaties en trainingbureaus de uit-
nodiging voor 22 juni en symboli-
sche sleutels (van drop en fruit) te 
overhandigen ter gelegenheid van 
de heropening van Landgoed Duin 
en Kruidberg afgelopen zondag. Lof 
en vreugde vielen hen ten deel.

Kamerkoor Doulce Memoire

Kruidvriendelijk duinconcert 
door Doulce Memoire 
Santpoort-Noord - Op dinsdag-
avond 17 juni kunt u tussen de lom-
merrijke bomen van het natuurge-
bied Duin & Kruidberg genieten van 
een sfeervol schermerconcert. Ka-
merkoor Doulce Memoire, onder 
leiding van Felix van den Hombergh, 
zal in het verborgen amfitheatertje 
een zomeravondconcert verzorgen. 
Het luchtige programma bestaat uit 
werken van ondermeer Byrd, Weel-
kes, Rutter, Schütz, Escudero, Tor-
mis en Verdi.
Het concert wordt georganiseerd 
in samenwerking met Natuurmo-
numenten. Het meenemen van ei-

gen consumpties is toegestaan. Om 
lekker te kunnen zitten is het aan te 
raden uw eigen kussentje of plaid 
mee te nemen. 
Het concert begint om 19.30 uur. 
verzamelen bij de parkeerplaats van 
ingang Duin & Kruidberg (tegenover 
de hoeve Duin & Kruidberg). Onder 
leiding van een boswachter gaan u 
te voet naar het amfitheater.
Toegang: 10 euro voor aanvang, 8 
euro in voorverkoop via www.doul-
cememoire.nl.
Bij regenachtig weer zal het concert 
een week worden uitgesteld. Bij 
twijfel zie www.doulcememoire.nl. 

Haarlem - Vanaf heden is Brijder 
Verslavingszorg met haar nieuwe 
website www.brijder.nl in de lucht. 
Nieuw is dat in het vervolg mensen 
die hulp willen bij hun verslavings-
problemen, zich online kunnen aan-
melden. Brijder verwacht dat hier-
door de drempel om hulp te vragen 
lager zal worden.

De site is een aanwinst voor mensen 
die hulp zoeken voor zichzelf of hun 
naaste (familie). Via een inschrij-
vingsformulier kan men zich aan-
melden voor een eerste gesprek op 
het bureau bij hen in de buurt. Ook 
huisartsen kunnen voor hun patiën-
ten gebruik maken van deze digitale 
aanmelding. 

Maar ook voor mensen die twijfelen 
of ze hun gebruik nog onder contro-
le hebben biedt de website een op-
lossing. Zo kan men via verschillen-
de zelftesten kijken hoe het met zijn 
of haar gebruik er voor staat.

Naast grafische verbeteringen en 
meer gebruiksvriendelijkheid, laat 

de nieuwe site ook zien hoe cliën-
ten en hun naaste omgeving versla-
vingsproblemen beleven en hoe ze 
dit aanpakken. Verschillende cliën-
ten worden aan het woord gelaten 
en er is door hen gemaakte kunst 
te zien.

Brijder heeft zich in de afgelopen 
maanden sterk gemaakt voor de 
zogeheten online-behandelingen. 
Mensen voor wie de stap naar een 
hulpverleningskantoor te groot is, 
kunnen achter hun computer online 
hulp krijgen. Via de site www.alco-
holondercontrole.nl en www.canna-
bisondercontrole.nl is hiermee een 
eerste begin gemaakt. Later in het 
jaar zullen nog andere sites volgen. 
Volgens Brijder heeft het aanbieden 
van onlinebehandeling de toekomst. 
Daarom streeft zij ernaar binnen en-
kele jaren 20 procent van haar cli-
enten via deze weg te behandelen. 
Sinds de lancering van de onlinebe-
handelingen voor alcohol en canna-
bis hebben zich vele cliënten aange-
meld die aangeven dat ze normaal 
niet zo snel hulp zouden zoeken.

Online aanmelden moge-
lijk op nieuwe Brijder site

Spaarndam - Op zaterdag 14 juni 
zal het Spaarndams Gemengd Koor 
weer een sfeervol openluchtconcert  
geven op de Westkolk in Spaarn-
dam. Dit jaar zal het optreden plaats 
vinden in de Muziektent

Het koor, dat op 5 oktober 2008 haar 
100-jarig jubileum viert met een 
feestelijk concert in de grote sport-
hal in Spaarndam, zal tijdens het 
Kolkconcert een greep doen uit ‘100 
jaar koorzang achter de dijken’.  Het 
Spaarndams Gemengd Koor staat 
onder leiding van Wim Leising; sa-
men maken zij  ieder jaar weer dit 
openluchtconcert tot een muzikaal 

feest.
Aan deze avond werken verder mee: 
Brigitta Gantevoort, sopraan ,Edwin 
van Gelder, tenor en Marina Popova, 
piano. Het concert begint om 20.30 
uur.  

Mede dankzij de financiële steun 
van de Rabobank Velsen e/o  en de 
gemeente Haarlem is het mogelijk 
dit jaarlijks terugkerende concert te 
realiseren.  De toegang is gratis. Er 
zal wel een collecte gehouden wor-
den om de verdere kosten te kun-
nen dekken. Nadere informatie bij 
Harma Roosenburg, 0251-823740 of 
Marijke Hellmann, 0251-248466.

Kolkconcert van het 
Spaarndams Gemengd Koor

Kindervrijmarkt
Haarlem-Noord - Op zaterdag 14 
juni van 11.00 tot 16.00 uur kunnen 
kinderen hun overtollige speelgoed 
en dergelijke verkopen in Speeltuin 
Hof van Eden, Muiderslotweg 222A, 
Haarlem-Noord. Tevens zijn er leu-
ke activiteiten gepland, zoals knut-
selen, blik gooien en een grabbel-
ton. Voor 4 euro kun je overal aan 
meedoen en ook nog eens een pan-
nenkoek, limonade, chips en ijsje 
bestellen!
Vooraf aanmelden kan bij Hanneke 
Joosten, tel. 06-47188805 of via de 
mail: info@kunstvoorkids.com.


