
Win leuke prijzen met WK-fotowedstrijd

Velsen - Velsen kleurt op steeds meer plekken oranje. Met nog een dag te gaan hangen tientallen stra-
ten vol met vlaggetjes, zoals hier in de Jacob van Heemskerkstraat in IJmuiden. De gemeente heeft een 
aantal regels opgesteld om het oranjefeest in goede banen te leiden. Beeldschermen mogen niet op de 
openbare weg worden geplaatst, het schenken van alcohol is verboden en versiering moet op minimaal 
4,20 hoogte hangen. De politie zal na de wedstrijden van het Nederlands elftal een oogje in het zeil hou-
den op de Lange Nieuwstraat. Na een overwinning komen daar honderden mensen bijeen om feest te 
vieren. Deze krant organiseert een WK-fotowedstrijd waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Elders in de-
ze krant lees je hoe je mee kunt doen. (foto: Reinder Weidijk)

Klaar voor het WK

Meer dan Scheveningen
IJmuiden - Het tweede vaatje nieuwe haring, dat op de foto door 
Marjan Oudeman (Corus) en Chris B. van der Zwan (Swanlake) wordt 
overhandigd aan Ruud Nieborg van Restaurant IJmond, heeft dins-
dagmiddag 75.000 euro opgeleverd. Dat is meer dan in Schevenin-
gen, waar het eerste vaatje ‘s ochtends voor 58.000 euro werd ver-
kocht aan de MAKRO. Het geld dat in IJmuiden werd ingezameld 
komt ten goede aan het Thomashuis, een kleinschalig onderkomen 
voor kinderen met een verstandelijke beperking, en Tegenkracht, een 
stichting die mensen met kanker laat bewegen en helpt bij het herstel 
van mensen die van kanker zijn genezen. (foto: Friso Huizinga)
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Gereedschapspecial 
bij GroenRijk!
Op zaterdag 12 juni - 
Vaderdagtip! : Tuingereed-
schap in ’t zonnetje - demon-
straties, advies en acties.

Club Beeckestijn 
presenteert:

vrijdag
11 juni 19.30 uur

Hendrix
Alive Project

Lees het artikel elders 
in deze krant of kijk op:
www.beeckestijnpop.nl

Zoek je een
vakantiebaan
in de zorg??

bel ons

(023) 5 100 300
of kijk op

www. FlexiCura.nl

Zie onze advertentie elders in deze krant

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen
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Rabobank Velsen 
en Omstreken wenst 
u veel plezier bij 
Beeckestijn Pop

www.rabobank.nl/velsen

Gewoon bij Albert Heijn.

Ook op zondagen
  bent u welkom.                

U bent elke zondag welkom bij uw Albert Heijn
in IJmuiden. Voor een vers ontbijt, voor

zondagse boodschappen, of gewoon omdat
zondag een heerlijke dag is voor lekker winkelen.

Zondag zijn we nu nog eerder
open van 12.00 tot 20.00 uur.

Albert Heijn, Dudokplein 10, IJmuiden.

WK-special
vanaf 
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16e Bon & Breed Open 
zaterdag weer van start
Velserbroek - Zaterdag gaat bij 
tennisvereniging LTC Hofgeest 
voor de zestiende keer het Bon 
& Breed Open van start. Met een 
deelnemersaantal van meer dan 
500 tennissers zullen ruim 400 
partijen worden gespeeld in de 
categorieën 3 tot en met 9+.
Zowel beginnende recreanten 
als echte toppers zullen zor-
gen voor veel spannende par-
tijen. LTC Hofgeest nodigt u 
graag uit om dit, onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je, van dichtbij te komen aan-
schouwen. De wedstrijden wor-
den door de week gespeeld van-
af circa 18.00 uur en tijdens de 
weekenden vanaf 09.00 uur tot 
in de late uurtjes. Op zondag 20 
juni wordt op de finaledag be-
paald wie er met de prijzen in de 
verschillende categorieën naar 
huis gaan. De toernooileiding is 
weer in handen van het door de 

wol geverfde trio George Kerk-
hoven, Lex Bouhof en Monique 
Wegman.
De dames van de feestcommis-
sie zijn al hard bezig om de be-
kende sfeer op het park te cre-
eren. Niet geheel toevallig is dit 
jaar gekozen voor het thema 
Zuid-Afrika. Op vrijdagavond is 
de traditionele feestavond met 
de Velserbroekse band LEFF. 
Traditiegetrouw kunt u dage-
lijks rond etenstijd aanschuiven 
om te genieten van een lekke-
re maaltijd voor een bedrag van 
7,50 euro.
Vanwege het grote succes zal 
dit jaar overdag voor de twee-
de keer, tegelijk met het hoofd-
toernooi, een Veteranentoernooi 
voor 50-plussers worden geor-
ganiseerd. Het Veteranentoer-
nooi wordt vrijdagmiddag met 
de finalewedstrijden afgesloten. 
Zie ook www.ltchofgeest.nl.

servicegericht

www.bon.nl
Zon Bastion 2, 1991 PK Velserbroek, t (023) 538 84 55

Doe wat je ‘t liefste doet
IJmuiden – Volg je hart en doe 
wat je het liefste doet, dat is het 
motto van Karin Zwetsloot. Toen 
zij de mogelijkheid kreeg om 
een pand aan de Kennemer-
laan te betrekken, schuin tegen-
over de Vomar en naast de nieu-
we ijssalon, bedacht zij zich dan 
ook geen moment. Dit was pre-
cies een mooi en gezellig hoek-
je om haar ideaal te verwezen-
lijken en vol trots presenteert zij 
hier nu haar nieuwe zaak: ‘De 
Liefde’. Karin verkoopt hier al-
leen dingen waar zij zelf ook erg 
van houdt, zoals mooi oud ser-
viesgoed, tafellinnen, religieuze 
beelden, opgepimpte kleinmue-
bels, vintage kleding en allerlei 
leuke cadeautjes, kussens, quilts 
en sieraden die met de hand en 
met liefde gemaakt zijn. Zo ont-
stond er een collectie waar een 
ziel in zit en die echt uniek is. 
Niet alles is oud, er zijn ook nieu-
we accessoires. Het is gewoon te 
veel om op te noemen, het is een 
heel bijzondere mikz. Loop ge-
woon eens vrijblijvend binnen 
om heerlijk rond te neuzen. De 
collectie wordt steeds aangevuld 

dus er is altijd wel wat nieuws 
te zien. Ook heeft Karin in haar 
nieuwe winkel een hoekje ge-
maakt, waar men na eventueel 
een kleine donatie een kaarsje 
kan branden. 
Bijvoorbeeld voor iemand die 
een positieve gedachte wel kan 
gebruiken. De opbrengst van dit 
potje gaat naar een goed doel. 
Ook zijn er diverse soorten thee 
te koop. Erg lekker en ook leuk 
als presentje. In de toekomst wil 
ze theeproeverijen gaan organi-
seren, met een lekker hapje er-
bij en dan samen wat filosoferen 
over de liefde, want daar gaat 
het tenslotte om in het leven.
Ook is Karin een strijkservice 
begonnen: wie niet van strijken 
houdt, brengt het gewoon bij 
haar, zij doet het met liefde. Ze 
vindt het heerlijk om te speuren 
naar unieke en authentieke din-
gen, de collectie zal altijd verras-
send en afwisselend zijn en nog 
betaalbaar ook. 
Karin hoopt veel mensen te mo-
gen begroeten in haar nieuwe 
zaak ‘De Liefde’ aan de Kenne-
merlaan 65.

Work-Out breidt sportschool uit
IJmuiden - Binnenkort gaat 
sportschool Work-Out aan de 
Kanaalstraat uitbreiden met twee 
nieuwe zalen. De verbouwing is 
in volle gang en  het belooft heel 
mooi te worden. In september zijn 
er dan niet twee, maar vier zalen 
die goed uitgerust en ruim van 
opzet zijn. Wat steeds hetzelfde 
blijft, zijn de goede sfeer en de 
prima deskundige begeleiding 
bij Work-Out. In september star-
ten ook een aantal nieuwe activi-
teiten, zoals zumba en spinning. 
Deze lessen zullen gegeven wor-
den van maandag tot en met vrij-
dag. Op woensdagmiddag start 
dan ook kids dance. Kijk voor de 
juiste tijden op de website: www.
workoutvelsen.nl.
Nu is bij Work-Out circuittraining 
te volgen. Deze trainingen star-
ten dagelijks tussen 9.00 en 12.00 
uur en tussen 17.00 en 20.00 uur. 
In een les van een half uur wor-
den hier alle spiergroepen aan-
gesproken. De deelnemers mo-
gen zelf beslissen wanneer zij 
starten, elk heel uur kan men in-
stappen. Er kan gedurende een 
half uur een les gevolgd worden, 
maar wie nog wat langer door 

wil sporten, blijft gewoon. Ook 
als de deelnemer alleen komt: 
de ervaring is, dat mensen gauw 
in een gezellig groepje meetrai-
nen. Er zijn aan de circuittrai-
ning geen extra kosten verbon-
den, het valt onder elk standaard 
abonnement en er is altijd een 
kopje koffie of thee gratis. Work-
Out is aangesloten bij SenZ Ser-
vice & Zorg, de ledenservice van 
de Viva! Zorggroep. Verder zijn er 
vaak leuke acties. Zo won Step-
han Blanken onlangs de ‘Vul in 

en Win’ actie, hij mag een jaar 
lang gratis sporten. 
Wie voor 1 juli inschrijft voor 
een jaarabonnement naar keu-
ze, sport de eerst drie maanden 
all in voor slechts 26 euro per 
maand. Ideaal om fit de zomer 
in te gaan. Er worden geen in-
schrijfkosten of intakekosten ge-
rekend. 
Kijk voor alle mogelijkheden en 
de prijslijst op de website bij ‘lid-
maatschap’. Work-Out is ge-
vestigd aan de Kanaalstraat 10 
(vlakbij Felison Terminal) en is 
telefonisch bereikbaar via 0255-
540470.

KiKarun 2010
Velsen - Op zondag 13 juni zal 
de zevende editie van de KiKarun 
worden gehouden in het prach-
tige recreatiegebied Spaarnwou-
de. De loop zal om 11.00 uur be-
ginnen bij Spaarnwoude Resort  
[Oostbroekerweg 17] hier kunt u 
ieder moment van de dag binnen 
lopen voor aanmoediging van de 
lopers onder het genot van een 
hapje, een drankje en live mu-
ziek. Buiten het hardlopen staat 
het bol van de activiteiten zo-
als schminken, springkussens 
en de kidsrun. De kidsrun heeft 
een kortere afstand dan die van 
de volwassenen en zal beginnen 
zodra de lopers van de 5- en 10 
kilometerrun zijn aangekomen 
bij de eindstreep. Vorig jaar de-
den er 3600 enthousiaste deel-
nemers mee. Alle deelnemers la-
ten zich sponsoren door fami-
lie en vrienden. Het inschrijfgeld 
en sponsorgeld samen brach-
ten vorig jaar ruim 140.000 eu-
ro op. In middels hebben er voor 
dit jaar al 3000 deelnemers zich 
ingeschreven. Zoals ieder jaar is 
er weer de KiKa loterij met als 
hoofdprijs de KiKa Batavus fiets 
ter waarde van 549 euro! De op-
brengst van de KiKaRun zal ge-
heel ten goede komen aan on-
derzoek naar Kinderkanker. In 
2009 hebben we weer een fors 
aantal onderzoeken kunnen 
goedkeuren waardoor er inmid-
dels 70 onderzoeken door KiKa 
zijn mogelijk gemaakt. En met 
resultaat! Want we praten niet 
meer over 70 procent, maar over 
75 procent genezingskans. En 
daar gaat het natuurlijk uiteinde-
lijk om. Het is geweldig, maar we 
hebben nog 25 procent te gaan. 
Zie ook www.kikarun.nl.

Egghead nog een
keer op de bühne
Driehuis - Van 1988 tot 1998 
was het IJmuidense Egghead 
een belangrijke smaakmaker. 
Hun onnavolgbare rock be-
stond eerder uit een collage van 
aan elkaar geplakte muziekstij-
len dan echte nummers. Het was 
de kunst van het smeden van 
een liedje waarin reuzenspron-
gen van metal naar easy liste-
ning en salsa naar punk logisch 
zouden klinken. Onder de lief-
hebbers waren zodoende veel-
al andere muzikanten. Dan wa-
ren er nog de optredens. Bijna 
zonder uitzondering spraakma-
kend mede door de energie en 
humor die de band het publiek 
in slingerde. De laatste keer was 

het 10-jarig bestaan extravagan-
za in Donkey Shot (januari 1999) 
waarna niemand ooit meer iets 
van Egghead heeft gehoord. Tot 
ineens de telefoon ging: of Egg-
head nog één keer wilde optre-
den, op Beeckestijnpop nota be-
ne. De bandleden, inmiddels uit-
gewaaierd en verouderd, wer-
den onlangs bijeen geroepen en 
na de eerste repetitie stelde men 
vast dat de chemie nog aanwezig 
was. Maar ook de minimaal vijf-
tien jaar oude songs bleken nog 
uit de speakers te knallen. Daar-
na is besloten op de uitnodiging 
in gegaan. Egghead is te zien tij-
dens Beeckestijnpop op het Oxy-
podium, om 15.30 uur.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht 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  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Henk Brandjes
beklimt Alpe d’HuZes
IJmuiden - Henk Brandjes 
heeft de Alpe d’Huzes be-
klommen voor KWF Kanker-
bestrijding. Iedereen die hem 
kent weet dat dit voor hem ei-
genlijk onmogelijk is omdat 
hij veel te zwaar is en niet aan 
sport doet. Toch deed hij sa-
men met zijn collega Edwin 
Schilling mee aan de beklim-
ming.

,,Opgeven is geen optie voor kan-
kerpatiënten’’, vertelt Brandjes. 
,,Voor deze mensen is er geen 
weg terug. Voor mij ligt dat an-
ders. Ik ben niet ziek. Ik leef al-
leen ongezond. Ik kwam onge-
traind aan de start. Levensge-
vaarlijk. Ik zocht allerlei excu-
ses om er onderuit te komen en 
ja hoor: ik had geen helm. Dus 
mocht ik de berg niet op. Ik zat in 
de auto te wachten nadat Edwin 
om 05.10 uur was gestart. Tijdens 
het wachten speelde er van al-
les door mijn hoofd. Opgeven is 
geen optie. Daar moest ik steeds 
aan denken. Dus ik om 06.30 uur 
het dorp in om een helm te ko-
pen. Dikke pech voor mij, want 
de winkel was speciaal voor de-
ze dag om 06.00 uur open ge-
gaan. En daar stond ik dan. On-
deraan de Alpe d’HuZes. Dat red 
je nooit, dacht ik steeds. De eer-
ste drie bochten waren het erg-
ste, werd gezegd. Daarna wordt 
het gemakkelijker. Ik weet niet 
hoe ik er door ben gekomen. 
Mijn tactiek was van bocht naar 
bocht en telkens rusten. Ik begon 
om 07.00 uur aan dit karwei. Als 
ik dan maar tot aan bocht 16 kan 
komen. Daar is een restaurant en 
kan je rusten. Het ging gewoon 
niet, alles deed zeer. Maar ieder-
een riep: ‘Kom op, je kunt het’. Dat 
motiveerde steeds weer. Een on-
geluk in bocht 10. Iemand is tij-
dens de daling de bocht uitgevlo-
gen tegen de rots aan. Ziekenau-
to en helikopter hebben hem af-
gevoerd. Als dat maar goed komt. 
Bocht 8 zat ik helemaal stuk. Ik 
kon en wilde niet meer. Een dame 
riep tegen mij: ‘Kom op man, nog 
een klein stukje. Kijk eens naar 
beneden hoe ver je al bent.’ En 
dat deed ik. Ik zag hoe hoog ik al 
zat en van hoever ik al gekomen 
was. ‘Alleen naar achteren kijken 
en niet naar voren’, riep zij. Ik weer 
verder. Intussen liep de tempera-

tuur op naar 28 graden. Ik at zou-
te koekje van Beeksma en dronk 
water. Het werd steeds moeilij-
ker. Daarna reed er een handbi-
ker voorbij. De man had een on-
geluk gehad en daardoor was 
hij verlamd. Kinderen die voorbij 
fietsten voor hun vader die over-
leden was aan kanker. Vrouwen 
die hun echtegenoot hadden ver-
loren. En daar zat ik en voelde mij 
zo ontzettend zielig.  Ik kon niet 
meer maar dacht aan alleen de-
ze kanjers die dat deden voor al 
hun dierbaren die zijn overleden 
aan kanker.
Vanaf bocht 4 weet ik niet meer 
wat er is gebeurd en hoe ik bo-
ven ben gekomen, maar toen ik 
op het hoogste punt was geko-
men wist ik dat ik het ging ha-
len. Opgeven was ook voor mij 
geen optie. De laatste 200 me-
ter werd ik door honderden men-
sen toe gejuicht en als held ont-
vangen. Ik had nog nooit 200 me-
ter gejankt. Maar nu wel. Op de 
finish stonden Edwin en Angela 
Schilling samen met mijn vrouw 
Tineke Zeeuw op mij te wachten. 
We hebben samen nog even door 
gehuild van blijdschap en tevre-
denheid. Wat was ik trots op mij-
zelf en op Edwin. Hij  beklom de-
ze dag 5 keer de Alpe d’HuZes en 
haalde bijna 11.000 euro op voor 
het KWF! Maar nog trotser wa-
ren wij op al die mensen die hier 
aan mee hebben gedaan. U kunt 
dit bekijken op www.opgevenis-
geenoptie.nl. Ga naar deelne-
mers en daarna naar Edwin Schil-
ling. En lees vooral de geschre-
ven stukjes door familie, vrien-
den, kennissen en bedrijven die 
Edwin hebben gesponsord.

‘Komst staantribune
Telstar uiterst onzeker’
Velsen-Zuid - Het lijkt er sterk 
op dat de plannen voor een 
staantribune bij Telstar niet door 
kunnen gaan. De benodigde 500 
seizoenskaarten zijn nog niet ge-
haald en er lijkt geen verbetering 
te komen op de teller. De club 
vraagt zich dan ook af waar de 
supporters blijven. Algemeen Di-
recteur Pieter de Waard hoopt 

op de échte Telstarsupporter, die 
zijn of haar club onvoorwaarde-
lijk steunt. Supporters die nog 
geen seizoenskaart hebben be-
steld kunnen nog slechts een 
week profiteren van de zogehe-
ten vroegboekkorting. Een sei-
zoen lang iedere twee weken 
genieten van de Witte Leeuwen 
voor een zeer scherpe prijs. 
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Zeskamp groot succes
IJmuiden - Op woensdagmid-
dag 19 mei hield voetbalvereni-
ging Stormvogels voor de twee-
de maal een grote zeskamp voor 
haar jongste jeugd.  Entertrainer 
Alex Beck had samen met een 
flink aantal andere vrijwilligers 
weer een geweldig circuit in el-
kaar gedraaid. Samen met hen 
en de jeugdcommissie zorgde hij 
voor een onvergetelijke middag 
voor de F, E en D-pupillen van de 
Stormvogels. Onder een prach-
tig voorjaarzonnetje werd om de 
hoogste eer gestreden. Gehuld 
in grote duobroeken werd de 
strijd met elkaar, letterlijk, aan-
gebonden. 
En wat te denken van de beklim-
ming van een levensgrote survi-
valbaan. Na verhitte tempowis-
selingen en beklimmingen was 
er toch altijd sprake van een 
zachte landing op dit opblaas-
kussen. Er was een goede balans 
tussen inspanning en ontspan-
ning. De verhitte koppen konden 
tussentijds worden afgekoeld 
met een drankje en uiteraard bij 
het waterspel was de pret en de 

verkoeling niet van de lucht. En 
wanneer je dit jezelf niet aan-
deed was er wel een bevriende 
speler die je daarbij hielp. Ook 
jeugdcoördinatrice Dineke ont-
snapte niet aan de aandacht van 
de jonge mannen en vrouwen. 
Na de verkoeling kon er weer 
dapper verder gestreden worden 
bij het voetbalspel en de taales-
tafette en alsof dat allemaal nog 
niet genoeg was, werd de onder-
linge krachten gemeten bij het 
touwtrekken. Moe maar voldaan 
werd het geheel afgesloten met 
een heerlijk patatje en andere 
snacks en ook het nodige om de 
dorst te lessen.
Alex en zijn mensen kijken net 
als de jeugdspelers van Stormvo-
gels met heel veel plezier en te-
vredenheid terug op deze prach-
tige zeskamp. Weer een evene-
ment dat zeker voor herhaling 
vatbaar is gebleken. Een mooie 
afsluiting van andermaal weer 
een geweldig voetbalseizoen vol 
van voetbalactiviteiten en ande-
re evenementen. Zie ook www.
stormvogels.nl  

Tante Hannie Toernooi 
bij Velsen groot succes       
Driehuis - Dit jaar is het eer-
ste dames- en meidentoernooi 
gehouden bij RKVV Velsen. Al-
le dames en meiden uit de B en 
C junioren  deden mee aan dit 
festijn. De overige  deelnemen-
de elftallen kwamen voorname-
lijk uit deze regio. De wedstrijden 
verliepen, mede door het heerlij-
ke voetbalweer, het publiek en 
enthousiaste scheidsrechters, 
prima. De 15 deelnemende elf-
tallen, goed voor 250 dames en 
meiden speelden wedstrijden 
van 10.00 tot circa  16.00  uur. 

Na afloop volgde de prijsuitrei-
king. Alle elftallen waren wel-
kom op de  barbecue en werd er 
onder het genot van een drank-
je gedanst op de muziek van de 
exclusieve dj Guilliano S. Dankzij 
Primeurshop Bol, Swier Sleutel- 
en Slotservice, Willem Ramer-
man en alle vrijwilligers kon de-
ze dag niet meer stuk en  fantas-
tisch worden afgesloten. Voor de 
organisatie van dit toernooi staat 
een herhaling van deze dag als 
een paal boven water. Op naar 
volgend jaar.

Velsen - Op veler verzoek wordt 
op zondag 13 juni tussen 14.00 
en 16.00 uur de Helen Shep-
herd’s Birthday Party uitgezon-
den. Erik Beekman interviewde 
diverse vrienden en collega’s uit 
het vak ter gelegenheid van haar 
70ste verjaardag. Uiteraard in dit 
programma veel muziek van The 
Shepherds en Helen Shepherd 
solo. Zie ook www.seaportpla-
za.nl

Helen op
herhaling

Velsen-Zuid – Zaterdag was het 
de laatste competitiedag van de 
klootschieters van sportvereni-
ging Full Speed. Het Beeckes-
tijnparcours was aan de beurt. 
Er waren vier teams die dicht bij 
elkaar bleven. Het team van Lia 
won met 64 schoten en 8 meter. 
Het team van Dirk werd tweede 
met 73–84. De derde plaats was 
voor het team van Rob met 74–
18. Daarna was de prijsuitrei-
king. Competitie- en clubkam-
pioen werd Nico Prins. Twee-
de werd Dirk Sieraad, derde Ton 
Boot. PK Heren  werd ook ge-
wonnen door Nico Prins, twee-
de Dirk Sieraad en derde Ber-
tus Mossinkoff. PK Dames werd 
gewonnen door Bianca de Ko-
ning, tweede Ina Pover, de der-
de plaats was voor Bertie Rood-
nat. Competitie tijdens PK werd 
gewonnen door Elly van Stein, 
tweede was Lia Boot, derde Wil-
lem Kremer. s’ Avonds was er 
een heerlijke barbecue om het 
seizoen af te sluiten. Bij voldoen-
de belangstelling van minimaal 
zes spelers wordt er in de maand 
juni nog gegooid, maar dit geldt 
niet voor de competitie. Voor in-
formatie: Harm Jongman, 0255-
514780 of Dirk Sieraad, 0255-
515602.

Klootschieten

IJmuiden - Zondagavond 13 ju-
ni wordt van 18.00 tot 19.00 uur 
op Seaport FM het programma 
Stamgasten uitgezonden met 
als gast oud-havenmeester Piet 
Dekker. Met deze, niet in IJmui-
den geboren Velsenaar, gaat Ge-
rard van Broekhuijsen terug naar 
zijn jongensjaren en de aanloop 
naar zijn functie als Havenmees-
ter van IJmuiden. De techniek is 
in handen van Marcel Out.

Stamgasten

Promis Smashing
Velsen Beachtoernooi
IJmuiden - Jaarlijks organiseert 
Smashing Velsen een recreatief 
beachtoernooi op het IJmuider-
strand in samenwerking met ad-
viesbureau Promis. Maar liefst 
24 teams van minimaal vijf men-
sen binden de strijd aan om de 
prijzen met het beste en mooiste 
beachvolley. De voorafgaande 
keren was altijd het weer super 
met weinig wind en veel zon dus 
zal het op zondagmiddag 13 juni 
ook een perfect volleybalweertje 

zijn. De teams strijden in poules 
waarvan de winnaars door gaan 
naar de finalepoules. Het advies-
bureau Promis sponsort dit po-
pulaire toernooi. Na afloop wordt 
er een barbecue georganiseerd 
bij Strandpaviljoen Noordzee. 
Voor de liefhebbers heeft Sma-
shing Velsen op de dinsdag en 
donderdagavond bij mooi weer 
twee netten op het strand om 
recreatief te kunnen spelen. Zie 
ook www.smashingvelsen.nl.

Eerste IJmondtrekkers 
sponsor bosloop
IJmuiden - Op woensdag 30 ju-
ni organiseert Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers een sponsorloop 
door Natuurgebied Zuid Ken-
nemerland. Er worden drie ver-
schillende afstanden gelopen. 
Jonge kinderen kunnen deelne-
men aan de kidsrun en een af-
stand van 1 kilometer afleggen. 
Daarnaast is er keuze tussen 5 
of 9,2 kilometer. Het parcours is 
zeer afwisselend door het duin-
gebied. De loop start om 19.00 
uur vanaf het clubhuis van Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden. 
Meer informatie zoals een grafi-

sche weergave van het parcours 
en de mogelijkheid tot inschrij-
ving vindt u op www.ijmondtrek-
kers.nl. 
De sponsorloop wordt georga-
niseerd met ondersteuning van 
Atletiekvereniging Suomi. Daar-
naast maken de sponsoren Kin-
deropvang de blauwe zeester, 
Drukkerij Folkerts en Natuur-
monumenten deze loop moge-
lijk. We zoeken nog een sponsor 
voor bijv. de medailles. 
Heeft u interesse in sponsoring 
van dit evenement dan kunt u 
mailen naar ijmondtrekkers@
live.nl. 

Youri Heinen wint B-
groep Van der Wiele
IJmuiden - Het was alweer het 
laatste Van der Wiele Jeugdtoer-
nooi van dit seizoen, afgelopen 
zondag. De prijzen in de A-cate-
gorie werden opgeëist door on-
ze vrienden uit de Heerhugo-
waard. Jurrian Fischer had tot de 
laatste ronde uitzicht op de eer-
ste plaats. In de op één na laat-
ste ronde hield hij Stan Brink op 
remise, om vervolgens in de laat-
ste ronde remise te spelen tegen 
de latere nummer twee Mitchel 
Mensinga.
Helaas moest hij nu genoegen 
nemen met een bescheiden vijf-
de plaats. Rick Hartman, de 
kersverse kampioen pupillen van 
Noord-Holland, werd negende 

met maar twee punten
achter de eerste plaats. De da-
mes Stella en Dana hadden 
meer aandacht voor elkaar. Da-
na van der Wiele en Rick Hart-
man hebben vorige week mee-
gedaan aan het pupillenkampi-
oenschap van Nederland. Rick 
werd zevende en Dana elfde van 
de achttien uitverkorenen.
Youri Heinen en Jelte Botte-
ma, pas lid geworden van DCIJ, 
en Rodi Hulsman streden om 
de eerste plaats in de B-cate-
gorie. Youri had iets betere te-
genstanders gehad en wist door 
meer weerstandspunten de eer-
ste plaats te behalen in het druk 
bezochte toernooi.
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Landgoed Beeckestijn Velsen-Zuid
Gratis toegang ~ 13:00 - 21:30 uur

Op zaterdag 12 juni vindt vanaf 13.00 uur alweer de 32ste 
editie van hét gratis festival van Noord-Holland plaats. Zo-
als ieder jaar wordt landgoed Beeckestijn in Velsen-Zuid 
voor deze gelegenheid omgetoverd tot een festivalterrein 
met maar liefst drie podia. Naast muziek en een prachtige 
omgeving biedt Beeckestijnpop ook een unieke en gezel-
lige sfeer. Springen op een springkussen, liggen in het gras, 
lopen langs de kraampjes, eten en drinken en uit je dak 
gaan voor het podium, het kan allemaal op Beeckestijnpop!

  

 Op Beeckestijnpop gelden festivalregels. Lees op de site wat deze inhouden.
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Santpoort-Noord - Het team jongens tot en met 14 jaar van LTC Brederode werd 
kampioen in de eerste klasse.

IJmuiden – Het team Dames 1 – eerste klasse van LTC De Heerenduinen werd kam-
pioen van de dinsdagcompetitie.

Santpoort-Noord - Het eerste jongensteam van tennisvereniging Ruïne van Brede-
rode, in de klasse tot en met 12 jaar, is ongeslagen kampioen geworden. In de com-
petitie werd slechts twee keer gelijk gespeeld. De andere ontmoetingen werden, vaak 
overtuigend, gewonnen. Jongens 1 gaat nu door naar het kampioenschap van Noord-
Holland.

Driehuis - Twee weken geleden is het team meisjes C3 van Strawberries kampioen 
geworden. De stand van 2 - 2 bleek genoeg om de concurrenten Kraaien en Hurley 
achter zich te laten. Het kampioenschap, waar de meiden hard voor gewerkt hadden, 
werd gevierd met een golfwedstrijd in Spaarnwoude.

IJmuiden – Het team Heren 1 – 35+ eerste klasse van LTC De Heerenduinen is kam-
pioen van de zaterdagcompetitie geworden.

Santpoort-Noord - Na zo’n 20 jaar is het oude damesteam dan toch gegeven om, na 
een lange hegemonie van de HLTC-1 (Haarlem) districtskampioen te worden van da-
mes 1e klasse. Op een zonnige slotdag (25 mei) was het tijd voor feest.
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Voorinschrijving 
Pierloop van start
Velsen - De Rabobank Pier-
loop Velsen vindt plaats op za-
terdag 11 september. Dit groot-
ste sportevenement van de ge-
meente Velsen betreft een At-
letiekunie wedstrijdloop over 15 
kilometer. Er kan ook recreatief 
gelopen worden over 15 km en 
8,2 km. Daarnaast kunnen kin-
deren tot en met 12 jaar kunnen 
zich inschrijven voor de 2,7 km 
en is het voor bedrijven moge-
lijk deel te nemen aan de busi-
nessloop. 
De start van de twintigste edi-
tie van de Rabobank Pierloop 
Velsen vindt plaats in de Brinio-
straat, naast Sporthal IJmuiden 
Oost. De finish is op het fraai 
aangelegde Plein 1945, in het 
centrum van IJmuiden. Het par-
cours van de 15 km verloopt ge-

deeltelijk over het strand. De 8,2 
km blijft op de verharde wegen. 
De start van de 2,7 km jeugdloop 
is op zaterdag 11 september om 
14.00 uur en de deelnemers van 
de 8,2 km en 15 km beginnen om 
15.00 uur. 
Vanaf heden is het mogelijk om 
individueel in te schrijven voor de 
Rabobank Pierloop Velsen. Meer 
informatie hierover op www.pier-
loop.nl. Direct inschrijven kan via 
www.inschrijven.nl. Wilt u met 
uw bedrijf deelnemen, stuur een 
mail naar businessloop@pier-
loop.nl. Ook heeft de organisatie 
van de Rabobank Pierloop Vel-
sen weer de hulp van veel vrij-
willigers nodig. Kunt u niet mee-
lopen, maar wilt u wel uw steen-
tje bijdragen? Stuur dan een mail 
naar vrijwilliger@pierloop.nl. 

Nieuwe opzet 
Raadsplein 
IJmuiden - Sinds het aantreden 
van de nieuwe gemeenteraad 
is het vergaderschema veran-
derd. Voorheen was er elke veer-
tien dagen op donderdagavond 
het Raadsplein; de carrouselbij-
eenkomsten gevolgd door een 
raadsvergadering. Nu is er een 
cyclus van drie weken, met apar-
te avonden voor de carrouselbij-
eenkomsten en de raadsverga-
dering. Seaport TV heeft de uit-
zendingen van het Raadsplein op 
dit nieuwe schema aangepast. In 
overleg met de raadsgriffie be-
paalt de redactie welke raads-
vergaderingen en carrouselbij-
eenkomsten live worden uitge-
zonden en van welke vergade-
ringen alleen een samenvatten-
de reportage wordt gemaakt. Dit 
hangt af van de onderwerpen die 
er die avond worden behandeld 
en of daarbij veel of weinig debat 
valt te verwachten. Zo wordt de 
raadsvergadering van komen-
de donderdag 10 juni niet recht-
streeks uitgezonden, omdat er 
dan voornamelijk hamerstukken 
op de agenda staan. Hooguit kan 
er rond het vaststellen van het 
budget voor de herinrichting van 
de Kromhoutstraat – op zichzelf 
ook een hamerstuk – nog wat 
discussie komen, omdat de lo-
kale partijen hebben aangekon-
digd met moties te komen. De 
bijeenkomsten van woensdag 16 
juni (extra avond) en donderdag 
17 juni worden daarentegen wel 
rechtstreeks uitgezonden, omdat 
dan de voorjaarsnota en het co-
alitieakkoord aan bod komen. De 
fracties zullen daarbij aangeven 
wat zij als de speerpunten zien 
voor het (financiële) beleid van 
de komende jaren. Ook komen 
dan de veiligheidsregio Kenne-
merland en de bouwplannen 
op het terrein van de voorma-
lige IJmond-MTS in Santpoort 
aan de orde. Meer informatie op 
beeldkrant Seaport TV en www.

Haarlem - De politie hield vo-
rige week donderdagavond een 
19-jarige Hoofddorper aan voor 
mishandeling van een 19-jari-
ge IJmuidenaar. De agenten kre-
gen een melding van een vecht-
partij op de Zijlsingel. De IJmui-
denaar was met een groep-
je vrienden de weg over gesto-
ken richting de Zijlstraat. Van-
af de Leidsevaart kwam een au-
to met hoge snelheid aanrijden. 
Het groepje kon de auto net ont-
wijken en gaf commentaar op 
het rijgedrag van de automobi-
list. Dit ontaardde in een scher-
mutseling waarbij de 19-jarige 
IJmuidenaar dermate hard ge-
slagen werd dat hij buiten wes-
ten raakte en met zijn hoofd op 
het trottoir viel. De jongeman is 
ter plekke onderzocht door am-
bulancepersoneel. Hij heeft van-
wege een hersenschudding een 
wekadvies gekregen.

IJmuidenaar 
buiten westen

Leerlingen Vellesan op 
bezoek in Tweede Kamer
IJmuiden - Dinsdag 1 juni 
mochten elf leerlingen die zo’n 
4 maanden geleden als bes-
te uit een scholierendebat kwa-
men, proeven aan het grotere 
werk, een bezoek aan de Twee-
de Kamer en de Ridderzaal in 
Den Haag. Het scholierendebat 
was een initiatief van het John 
van Dijfonds. Zenuwachtig ston-
den de leerlingen bij de bus te 
wachten. Tijdens een gemeen-
teraadsdebat waaraan verschil-
lende scholen hebben deelge-
nomen, werd deze groep leerlin-
gen door de deelnemers en het 
publiek verkozen tot de beste! 
Het debat ging over veiligheids-
maatregel om en rond de Velser-
hof. Het idee van deze groep om 
verkeerslichten te plaatsen op de 
hoek Marktplein- Lange Nieuw-
straat bleek als  beste uit de bus 
te komen. En daar zat een prijs 
aan vast. De derde klassers vm-

bo-kader, werden met een zeer 
luxe touringcar opgehaald bij 
school. Daarmee werden de 
leerlingen en de begeleiders ver-
voerd naar Den Haag. De leerlin-
gen keken hun ogen uit op het 
Binnenhof en de Ridderzaal. Na 
de lunch werd er een bezoek ge-
bracht aan de Tweede Kamer. 
Ook stond er een interview op 
het programma met een lid uit 
de Tweede Kamer. Daar werd 
gretig gebruik van gemaakt en 
veel vragen werden er gesteld. 
Na een vermoeide dag waar-
bij de leerlingen veel indrukken 
hebben opgedaan ging de bus 
weer richting IJmuiden.
Voordat de leerlingen naar huis 
konden gaan, werd deze dag 
feestelijk afgesloten met een 
etentje bij de Griek. Iedereen 
was zeer onder de indruk van 
alles wat zij gezien en gehoord 
hadden deze dag.

Jan Campert geeft Corus 
gesoldeerde bomen 
Driehuis - Donderdag 20 mei 
hebben kinderen van groep 5 tot 
8 van de Jan Campertschool zelf 
gesoldeerde bomen aangebo-
den aan Corus. De bomen wa-
ren een bedankje voor de tech-
niektorens die de school van Co-
rus kreeg. 
Het aanbieden gebeurde in het 
Hoogovenmuseum. In de Ont-
dekplek in het museum zijn ver-
schillende activiteiten, zoals het 
maken van knikkerbanen van 
papier en autootjes met een 
ballon voor de snelheid of een 
krukas  solderen met ijzerdraad. 
Techniektorens zijn lessen voor 
techniek. Corus heeft deze aan 
de school gegeven omdat het 
bedrijf graag wil dat meer men-
sen techniek leuk vinden en er 
hun beroep van maken.
In 2009 gaf Corus techniekto-
rens, een lesmethode voor tech-
niekonderwijs, cadeau aan alle 
basisscholen in de gemeenten 
Velsen, Heemskerk en Bever-
wijk. Als dank hebben alle leer-
lingen van de bovenbouw van de 
Jan Campertschool een cadeau 
voor Corus gemaakt. Ze hebben 
van blikken en koperdraad bo-

men gesoldeerd, die staan voor 
de lindebomen op het plein van 
de school. De leerlingen werden 
iedere vrijdagmiddag geholpen 
door opa Willem, een aantal ou-
ders en een leerling uit groep 4.
In het Hoogovenmuseum huis-
vest Corus TechnoChallenge, 
waar in een netwerk van be-
drijven en scholen projecten en 
evenementen worden georgani-
seerd om kinderen te interesse-
ren voor techniek en innovatie. 
De leerlingen van de Jan Cam-
pertschool die de gesoldeer-
de bomen mochten aanbieden 
hebben in het Hoogovenmuse-
um de Ontdekplek bezocht. Ze 
maakten ballonauto’s, een knik-
kerbaan van papier en een kruk-
as. De Ontdekplek is toeganke-
lijk voor alle basisscholen uit de 
regio. Scholen en kinderen kun-
nen ook zelf aan de slag met de 
werkbladen die te vinden zijn via 
de sites www.technochallenge.nl 
of www.ontdekplek.nl.
De leerlingen van de Jan Cam-
pertschool vonden het solderen, 
de Ontdekplek en het zelf schrij-
ven van een persbericht over het 
project ‘superleuk’.

WaDo Open
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - Het Make-
laarskantoor Van Waalwijk Van 
Doorn is wederom sponsor van 
het open toernooi van tennisver-
eniging LTC brederode op het 
sportpark Groeneveen. Het Wa-
Do Open is één van de grotere 
toernooien in deze regio. Ook dit 
jaar laten we ons van onze beste 
kant te zien, zowel op als naast 
de baan. Bijna alle categorie-
en qua speelsterkte zijn verte-
genwoordigd, waarbij de 35plus 
inmiddels standaard is toege-
voegd. Voor de 50plis wordt ook 
dit jaar overdag een veteranen-
toernooi gehouden. De deelne-
mers spelen in een dubbel of 
mix hun partijen en de vrijdag-
middag wordt afgesloten met 
een hapje en een drankje. Ie-
dere 50plusser wordt met klem 
verzocht hier voor in te schrij-
ven. Hebt u geen partner, dan 
is de wedstrijdleiding bereid die 
voor u te zoeken. Deelnemers 
van vorige jaren krijgen een uit-
nodiging per post of e-mail. In-
schrijfkaarten zijn beperkt ver-
strekt bij de eigen en omliggen-
de verenigingen, inschrijven dus 
bij voorkeur via www.ltcbredero-
de.nl. Men hoeft niet ingelogd te 
zijn, het WaDo Open is voor ie-
dereen bereikbaar. Inschrijven is 

mogelijk tot en met 15 juni. De 
werkelijk fraaie en professione-
le aankleding van het park is ie-
der jaar weer opvallend, een wa-
re metamorfose met bloemen, 
planten en bomen verzorgt door 
kwekerij Loef en Groenrijk Joost 
van Duijn. Voor de kantine wordt 
een tent geplaatst opdat genoeg 
ruimte is om binnen te zitten en 
van een warme of koude maal-
tijd te genieten. Uiteraard wordt 
de kern, het tennissen, niet uit 
het oog verloren, maar liefst op 
dertien banen tegelijk wordt dit 
spelletje beoefend. LTC Bredero-
de is te bereiken via Santpoortse 
Dreef, afslag Kerkpad. Het Wa-
Do Open vindt plaats van 3 tot 
en met 11 juli.
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Tender wordt 
tweede op
NK 4 tegen 4
Velsen - Onder uitstekende 
weersomstandigheden vond vrij-
dag 4 juni het Nederlands kam-
pioenschap vier tegen vier plaats. 
Het Tendercollege deed met twee 
teams mee ,onderbouw jongens 
en bovenbouw meisjes. De jon-
gens hadden zich via de voorron-
des geplaatst en de meisjes wa-
ren automatisch toegelaten tot 
dit prestigieuze toernooi. Voor-
af waren de verwachtingen niet 
al te hoog gespannen aangezien 
de meisjes met een wel heel erg 
jong team zouden spelen en de 
jongens waren als nummer twee 
van Noord Holland Noord door-
gegaan dus zouden er ongetwij-
feld betere scholen mee moe-
ten doen. In de praktijk bleek 
dit echter enorm mee te vallen. 
De meisjes verloren alleen hun 
eerste wedstrijd tegen de latere 
winnaar uit Nijmegen. Na deze 
wedstrijd vroeg debutant coach 
Jorien Bakker om tactische tips 
van de zeer ervaren vier tegen 
vier coach Peter Snoeks en door 
middel van flesjes en asbakken 
werd er aan de meisjes duidelijk 
gemaakt hoe er gespeeld diende 
te worden. Dat de meiden deze 
tips goed oppakten bleek wel uit 
de verdere resultaten. Drie over-
winningen en een gelijkspel wa-
ren net niet goed genoeg voor 
een halve finale plaats. De jon-
gens hadden het met name in de 
beginfase van het toernooi lastig. 
Vanuit een verdedigend systeem 
werden de tegenstanders tege-
moet getreden en via een gelijk-
spel en twee minimale overwin-
ningen kwam de ploeg in een 
goede uitgangspositie. De twee 
wedstrijden daarna ging ook het 
aanvallende niveau omhoog en 
door twee duidelijke zeges van 
5-1 en 6-4 was een halve fina-
le plek zo goed als zeker. Het 
werd nog even spannend door-
dat Venlo de laatste partij van 
het Tender wist te winnen maar 
uiteindelijk ging het Tendercol-
lege als groepswinnaar naar de 
halve eindstrijd. Daar wacht-
te het Accent uit Amersfoort als 
opponent. Dit werd een bloed-
stollende wedstrijd, na een 1-0 
voorsprong werd het al snel 1-2 
. Vlak voor tijd wist Tender ech-
ter langszij te komen en volgde 
er een verlenging. Al na één mi-
nuut wist Jilles de golden goal 
te scoren en bereikte het Ten-
der voor het eerst in de historie 
de finale. In de finale bleek Atri-
um uit Zoetermeer een maatje te 
groot. Een verdiende 2-0 neder-
laag was het eindresultaat. Een 
groot compliment aan alle spe-
lers en speelsters van het Tender 
die zich weer uitermate sportief 
en correct gedroegen voor, tij-
dens en na de wedstrijden. Vol-
gend jaar weer nieuwe ronde  
nieuwe kansen waarbij zeker de 
dames een hele goede kans op 
een hoge klassering gaan maken 
aangezien dit team nog drie jaar 
in vrijwel dezelfde samenstelling 
vooruit kan. 

‘Amuse’ van toneelgroep 
Advendo amuseert
IJmuiden – Vorige week dins-
dag en woensdag was toneel-
vereniging Advendo in het Wit-
te Theater te zien met het stuk 
‘Amuse’. Dit stuk werd geschre-
ven door Jerry Veenendaal die 
ook tekende voor de regie, sa-
men met Claudia Kingma. Een 
komisch stuk met verrassende 
wendingen, grappige vondsten 
en sterk spel, dat veel waarde-
ring van het publiek kreeg.
Een gezin ontwaakt. Moeder gaat 
koffie zetten, vader duikt achter 
de krant. De zoon kruipt met zijn 
laptop op de bank en gaat naar 
google, de ene dochter is via 
haar laptop aan het skypen ter-
wijl de andere dochter via haar 
mobiel twittert. Vader bekijkt het 
met verbazing, zijn oren klappe-
ren van al die termen maar moe-
der vindt, dat hij met de tijd mee 
moet gaan. Ze is in afwachting 
van haar zus, met wie ze gaat 
lunchen en iets moet bespreken. 
Wat dat is, daar doet ze nogal 
geheimzinnig over. 
Na de pauze zitten de zussen in 
het restaurant. Een prachtig de-
cor met een heuse bar en een 
kok, die achter dampende pan-

nen het eten staat te bereiden. 
Mensen uit het publiek zijn op-
eens figuranten in het restau-
rant. De zussen hebben een heel 
gesprek en de ene zus vertelt de 
andere tenslotte, dat haar man 
vreemd gaat. Die komt plotseling 
het restaurant binnen, waar hij 
heeft afgesproken met een ou-
dere dame. Wat blijkt: het stel is 
hun vermogen kwijtgeraakt aan 
de DSB-bank en manlief ver-
huurt zich als gezelschapsheer, 
om zo hun banksaldo weer wat 
bij te spijkeren.
Het gedeelte na de pauze is ge-
baseerd op de eenakter ‘Lich-
te lunch’ van Peter van Straaten. 
Het heeft wat andere wendingen, 
er zijn nieuwe elementen toege-
voegd en het kent ook een ander 
einde, maar de tekst is voor het 
grootste gedeelte letterlijk over-
genomen. Jammer, dat Jerry het 
doet voorkomen als een geheel 
nieuw, door hem geschreven 
stuk. Hopelijk is het volgende 
stuk wel volledig van zijn hand: 
Hij heeft immers in het verleden 
diverse malen bewezen dat hij 
iets moois neer kan zetten. (Car-
la Zwart) (foto: Merel Versteeg)

Heel blij zijn wij met de geboor-
te van onze dochter en zusje Ta-
ra. In plaats van een ooievaar 
in de tuin wilden wij graag iets 
anders om de geboorte aan te 
kondigen. Dus verf, kwasten en 
zaag gepakt en aan de slag ge-
gaan. Het is een geboorte-elfen-
boom geworden met het naam-
plaatje van Tara erbij.
Trots stond hij tot zaterdag 5 ju-
ni in de voortuin, waar iemand 
hem tussen 14.00 en 16.00 uur 
meegenomen heeft. Nog geen 
twee weken hebben we ervan 
kunnen genieten. Het kraam-
feest moet nog gegeven wor-
den.
Hoe gaan we dat uitleggen aan 
Merel (3 jaar) die vroeg, waar 
is Tara’s boom gebleven? Tsja 
boeven hebben hem meegeno-
men. Hopelijk komt Mega Min-
dy hem terugbrengen was haar 
antwoord.  
Mega Mindy heeft het erg druk 
dus misschien is één van jullie 

iets opgevallen die dag in onze 
buurt. Wij horen het graag.

Familie Ruurs, Steentijm 24, 
IJmuiden

Ingezonden brief

Clubkampioenschappen 
Michiel Adriaenzn. 
IJmuiden - Eens per jaar is het 
zover dan mogen de leden van 
scoutinggroep Michiel Adriaens-
zn. De Ruyter hun ouders, broer-
tjes en zusjes meenemen naar 
de scoutinggroep voor de jaar-
lijkse clubkampioenschappen. 
Spelletjes doen in en om het wa-
ter om de felbegeerde wisselbe-
ker te veroveren. Afgelopen za-
terdag was het weer zover. 
Een aantal leden van de groep 
hadden wat leuke spellen be-
dacht. Wat begon met een op het 
eerste gezicht suffe quiz eindig-
de met een spectaculaire geor-
ganiseerde watergevecht waar-
bij zelfs de ouders weer even 
kind werden. Twee andere teams 
gingen met zeilboten het Klei-
ne IJ op om ballonnen stuk te 
prikken. Een behendig zeilspel 

waarbij de leden hun familiele-
den konden laten zien wat hun 
vaardigheden waren. Nadat de 
misthoorn geklonken had wer-
den de teams gewisseld. Eind 
van de dag was de prijsuitreiking 
de eerste plaats was voor het A-
team; zij gingen naar huis met de 
wisselbeker en natuurlijk wat te 
snoepen. 
Omdat het super mooi weer was 
namen veel leden het ervan om 
even een eerste duik van dit 
jaar te nemen in het water, hier-
na volgde een super lekker en 
gezellige barbecue. Het is al-
tijd weer een spectaculair eve-
nement waarbij de ouders ook 
eens mee kunnen maken wat 
hun kinderen op hun vereniging 
doen en een leuk dagje uit voor 
het hele gezin.

Allerzielen verlicht
Velsen - Allerzielen is van ouds-
her een katholieke traditie waar 
men bidt voor de doden, kaarsen 
brandt en chrysanten op het graf 
plaatst. Iedereen heeft behoefte 
aan rituelen rondom sterven en 
dood. Inmiddels is er een nieuwe 
vorm van herdenken van de do-
den ontstaan. Vorig jaar vond de 
eerste Allerzielen nieuwe stijl in 
Velsen plaats. Veel mensen von-
den op deze avond troost en wa-
ren erg onder de indruk van de 
sfeervolle uitstraling. De vraag 
om herhaling is groot, daarom is 
er besloten om het initiatief voor 
deze nieuwe stijl voort te zetten 
en vertrouwd te maken onder 
zijn eigen lokale naam: Allerzie-
len Velsen Verlicht. Op woensdag 

3 november zal begraafplaats de 
Biezen in Santpoort-Noord een 
gastvrije ontmoetingsplek wor-
den met veel vuur en licht, in 
combinatie met klank en kunst 
als decor voor een wonderscho-
ne sfeer. Maandagavond 14 ju-
ni zal in de Centrale Bibliotheek 
van 19.00 tot 20.30 uur een infor-
matiebijeenkomst zijn waarin de 
speciaal samengestelde project-
groep uitleg geeft over het idee 
en de opzet van Allerzielen nieu-
we stijl. 
De projectgroep wil in de ge-
meente draagkracht creëren aan 
de hand van een fotopresentatie 
met sfeerbeelden van vorig jaar. 
Meer informatie bij Joke Sieraad 
via 06-57548724.
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Avondvierdaagse
soms ‘best wel pittig’
IJmuiden – Deze week werd 
voor de 35e keer de avondvier-
daagse gelopen. Er waren bijna 
1800 deelnemers, zij konden kie-
zen uit afstanden van vijf, tien of 
vijftien kilometer. Maandag ging 
de route richting Driehuis, langs 
verpleeghuis Velserduin. Daar 
zaten de bewoners de lopers al 
op te wachten, om ze op ijs te 
trakteren. Dit is al jaren een tra-
ditie en vindt meestal op woens-
dag plaats. Maar omdat Velser-
duin die dag als stemlokaal fun-
geerde, is het programma dit jaar 
omgegooid. Dinsdag liepen de 
deelnemers door de parken Vel-
serbeek en Beeckestijn. De men-
sen die de tien en de vijftien kilo-
meter liepen gingen ook nog een 
stukje Spaarnwoude in. Woens-
dag werd er in IJmuiden gelo-
pen en donderdag ging de route 
door Driehuis, Santpoort en Vel-
sen-Zuid, om te eindigen op het 
IJmuidense Tiberiusplein. Daar 
verzamelden alle deelnemers en 
gingen zij onder muzikale be-
geleiding terug naar de start-
plek: speeltuin de Veilige Ha-
ven. Dinsdag mochten de deel-
nemers tussen 18.00 en 19.00 
uur starten, om 19.30 uur zijn de 

eerste lopers alweer terug. On-
der hen Jan en zijn zus Ingrid. 
Jan is sinds een paar maan-
den fanatiek aan het sporten en 
kreeg zijn zus daar in mee, van-
daar dat ze ook voor het eerst de 
avondvierdaagse liepen. ,,Ik vond 
het best wel pittig’’, zegt Ingrid. 
Ze liepen samen met Yvonne 
en haar dochter Kayleigh (13). 
,,Het weer was drukkend en be-
nauwd, daar hadden veel men-
sen last van’’, aldus Yvonne. Zij 
loopt voor de zesde keer, maar 
voor het eerst voor een medail-
le: ,,Ik liep mee toen mijn doch-
ter nog op de basisschool zat. Dit 
jaar gaat ze naar de middelbare 
school, maar we vonden het toch 
leuk om mee te lopen.’’
 Mirelle loopt samen met haar 
kinderen Isabelle (7), Luke (6) 
en Jonas (3). De eerste dag liep 
haar man mee, de tweede dag 
ging Mirelle mee. Jonas heeft 
voor de tweede keer de vijf ki-
lometer moeiteloos uitgelopen. 
,,Het is belangrijk dat kinderen 
beweging krijgen’’, zegt Mirelle. 
,,Bovendien kom je door mooie 
stukjes natuur en het is gewoon 
gezellig, zo lopen met z’n allen.’’ 
(Carla Zwart)

Winkel weer als nieuw
Meer ruimte voor visrokerij Smeding
IJmuiden – De winkel, die bij de 
ambachtelijke visrokerij Smeding 
aan de Rondweg hoort, werd te 
klein. Door de jaren heen werd 
het aanbod van heerlijke ver-
se producten steeds groter en 
steeds meer mensen wisten de 
weg naar Smeding te vinden. 
Niet alleen particulieren, ook be-
drijven. Om een voorbeeld te ge-
ven: per dag wordt er een paar 
duizend kilo vis verkocht.
Daarom werd de winkel onlangs 
verbouwd: er is nu veel meer 
ruimte. Ook kwam er een keu-
ken bij waar de mensen zien hoe 
alles vers klaargemaakt wordt. 
Wie in het zithoekje zit om een 
broodje of een visje te eten, kijkt 
zo de rokerij in en kan het he-
le proces volgen. Roker oom Piet 
rookt daar de vis. Smeding is 
nog één van de weinige bedrij-
ven die de vis ambachtelijk, dus 
handmatig, rookt. Er wordt heel 
enthousiast gereageerd op de 
nieuwe winkel. Smeding is een 
echt familiebedrijf. Opa Sme-
ding begon met roken in de dui-
nen, in 1933. Sinds 1966 is het 
bedrijf aan de Rondweg geves-
tigd. Eerst alleen als rokerij, toen 
met een klein winkeltje en nu, 
na de verbouwing, dus met een 
prachtige nieuwe winkel die veel 

ruimte biedt. Was er eerst voor-
namelijk gerookte makreel ver-
krijgbaar, nu is er ook zalmforel, 
zalmmoot, paling, nieuwe ha-
ring en nog veel meer. Zeer ge-
wild zijn ook de zijdes en snip-
pers zalm voor op de boterham, 
die in de keuken vers gesne-
den worden. Niet alleen eige-
naar Geert Smeding werkt in het 
bedrijf, maar ook zijn zus Esther, 
haar dochter Kaylee en Wiebe, 
die de broer weer is van Esther 
en Geert. 

Ook moeder Smeding springt 
nog regelmatig bij en Jessie 
(11), de zoon van Geert, vindt het 
leuk om af en toe te helpen. Hij 
weet nu al zeker dat hij later de 
zaak van zijn vader gaat overne-
men. Het zijn allemaal mensen 
met liefde voor het vak, die voor 
een (h)eerlijk product gaan. Vis-
rokerij Smeding is te vinden aan 
de Rondweg 36, telefonisch be-
reikbaar via 0255-511574 en ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag van 5.00 tot 15.30 uur.

Gevarieerd theater op KET-festival
IJmuiden - Veel mensen zullen 
ongetwijfeld het WK-Voetbal op 
televisie gaan volgen maar voor 
wie daar geen zin in heeft is er 
van 17 tot en met 19 juni een 
prachtig alternatief. In het Wit-
te Theater in IJmuiden wordt op 
drie avonden het Kennemer Een-
akter Theater Festival gehouden 
met vrijwel alleen maar lokale en 
regionale beroemdheden. Elke 
avond drie verschillende voor-
stellingen van ongeveer een half 
uur per act.
Voor de 31ste editie van het KET-
Festival zou de ondertitel ‘Back 
to Basic’ gebruikt kunnen wor-
den. De opzet is namelijk wat an-
ders dan voorgaande jaren, laat 
organisator Jerry Veenendaal 
van Veeking weten. ,,De afge-
lopen jaren hebben wij erg veel 
groepen van buiten de regio op 
het festival laten komen. Dat was 
erg leuk en vooral ook zeer leer-
zaam maar in deze editie gaan 
we weer terug naar de basis: 
vrijwel uitsluitend lokale en re-
gionale groepen zullen op deze 
editie van het Kennemer Eenak-
ter Theater Festival te zien zijn.” 
De afgelopen jaren nam het aan-
tal bezoekers aan het festival af. 
Heeft dat te maken met de ge-
wijzigde koers? ,,Natuurlijk heeft 
dat er mee te maken. Wanneer 
er minder bezoekers komen, 
dan móét je veranderen. De toe-
gangsprijs kan het beletsel niet 
zijn, want voor 10 euro per avond 
krijgt men drie verschillende 
voorstellingen te zien. Dan kan 
het nog aan de programmering 

liggen, dus gaan we met deze 
editie weer terug naar zoals het 
vroeger was met vrijwel uitslui-
tend groepen uit de regio Ken-
nemerland.” Waarom heeft Vee-
nendaal dan de afgelopen jaren 
een gewijzigde programmering 
gevoerd? ,,Eigenlijk konden we 
niet anders omdat vele groepen 
uit de regio het lieten afweten. 
Maar dit jaar zijn de lokale en re-
gionale beroemdheden er geluk-
kig bijna allemaal bij.”
Het festival trapt donderdag 
17 juni om 20.15 uur af met de 
Haarlemse Rederijkerskamer Al-
berdingk Thijm. Zij spelen de ab-
surde komedie ‘Post’ van Frank 
Roumen. Het IJmuidense Black-
Mail, met Carla Zwart en Leo 
Post, brengt een maf stuk met de 
titel ‘Verveling’. Het is geschreven 
door Bettina J. Mulder en geba-
seerd op de roman ‘De man die 
werk vond’ van Herman Brussel-
mans. De avond wordt afgeslo-
ten door ’t Voetlicht uit IJmui-
den. Tien spelers zetten ‘Wande-
len’ van Ad van de Kieboom op 
de planken. De toneelvereniging 
omschrijft het genre van dit stuk 
als ‘bij het kluchterige af’. Dat be-
looft dus een verrassende avond 
te worden. 
Maar dat geldt ook voor de vrij-
dagavond. Die wordt geopend 
door Toneelgroep Perspektief 
uit Haarlem. Zij brengen het to-
neelspel ‘Ik ben Herbert’ van Ro-
bert Anderson. En van weer een 
heel andere orde is Nanook No-
no, een enthousiaste amateur-
theatervereniging die al twintig 

jaar in en rond Amsterdam am-
bitieuze theaterproducties reali-
seert. De groep brengt ‘De En-
quêteurs’, het schrijf- en regie-
debuut van Dieter Camps. De 
avond wordt afgesloten door het 
Haarlemse Friends met de nurk-
se klucht ‘Avondbeurt’ van Peer 
Wittenbols.
Zaterdag 19 juni wordt het fes-
tival afgesloten met eveneens 
drie voorstellingen. Het begint 
met jeugdig talent: Jongerenthe-
ater Wij brengt ‘NEP, het ware 
verhaal’ van Rick Dros, die ook 
voor de regie tekent. De Velsen-
se groep Triton brengt de mo-
noloog ‘Jean Paul’ van W.F. Wil-
tenburg onder regie van Hanne-
ke Schipper. De eerdergenoem-
de Rick Dros is eveneens schrij-
ver en regisseur van ‘Beurt’. Dit 
bewegings- en muziektheater 
wordt gespeeld door Theater-
huis Beverwijk.
De zaterdagavond heeft naast 
de drie voorstellingen ook nog 
wat anders op het programma 
staan. Voor de tweede keer zal 
namelijk ‘De Veeker’ worden uit-
gereikt aan iemand die zich op 
een bijzondere wijze verdienste-
lijk heeft gemaakt voor het regi-
onale amateurtheater. Vorig jaar 
won Frank Heeremans, de tech-
nicus van het Witte Theater, de-
ze bijzondere prijs. Op zaterdag-
avond 19 juni wordt bekendge-
maakt wie ‘De Veeker’ dit jaar 
wint. Aansluitend is er een foyer-
concert van de singer/songwri-
ter Djem van Dijk. Zie ook www.
veeking.nl.

Vernieling in Velserbroek
Velserbroek – Een echtpaar werd in de nacht van zaterdag op zon-
dag rond 3.15 uur wakker van herrie op straat. Zij keken uit het raam 
en zagen op de Velserbroekse Dreef een groep jongens die een ver-
kiezingsbord aan het slopen waren. De man probeerde via 0900-
8844 de politie te waarschuwen, maar daar werd niet opgenomen. 
De buurt heeft de laatste tijd al genoeg meegemaakt: pogingen tot 
inbraak, ruitenwissers van de auto afgetrokken, autospiegel er af ge-
trapt, tuinplanten uit de grond getrokken en tegen de gevel gegooid, 
een lantaarnpaal werd met veel geweld vernield en auto’s in de om-
geving werden bekrast.
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Triatlon in Heerenduinen
IJmuiden – Vorige week donder-
dag stonden er 300 enthousiaste 
leerlingen uit groep 6 van diver-
se Velsense basisscholen op het 
grasveld van zwembad De Hee-
renduinen. Zij deden mee aan 
de warming up die vooraf ging 
aan de triatlon. Deze werd voor 
de tweede keer georganiseerd 
door een aantal Cios-studenten, 
die stage lopen bij het zwembad. 
,,Wij hebben zwemmen als keu-
zevak en hadden als opdracht: 
‘Organiseer een groot evene-
ment’, vertelt Gertjan Valk. Ze zijn 
hier goed in geslaagd. Assisten-
tie werd verleend door leerlingen 
uit de sportklas van het Vellesan 
College. ,,Hulde aan de stagiai-
res. Ze hadden een prima draai-
boek, wij hebben er zelf weinig 
voor hoeven te doen’’, zegt ma-
nager Cor Speelman. De triat-
lon bestond uit anderhalve kilo-
meter hardlopen, het beklimmen 
van twee stormbanen en tot slot 
anderhalve kilometer zwemmen. 
Het sportieve evenement begon 
op het grasveld voor het zwem-
bad. Na het startschot van wet-
houder Annette Baerveldt gin-
gen hier steeds twee groepen 
tegelijk op pad. Langs het par-
cours stonden veel leerkrach-
ten en ouders de kinderen aan 
te moedigen. Na de stormbaan 
moesten de kinderen snel hun 
sportkleding voor zwemkle-
ding verwisselen en ook hierbij 

was hulp van de volwassenen. 
Het was nogal warm die dag en 
een jongen puft na het hardlo-
pen verhit: ,,Mag ik nu einde-
lijk zwemmen?’’ Hij had duide-
lijk zin in een verkoelende duik 
in het water, maar eerst wacht-
te de stormbaan nog op hem. 
Luuk Holleman van basisschool 
Parnassia finishte als tweede van 
zijn groep. ,Ik vind het erg leuk, 
vooral het hardlopen. Daar hou 
ik van’’, zegt Luuk. ,,Luuk is onze 
sportman’’, lacht zijn juf, Moni-
que Malta. Ze vervolgt: ,,Leuk dat 
er ook eens iets voor deze leef-
tijdsgroep wordt georganiseerd. 
Meestal is zoiets voor de wat ou-
dere kinderen, maar dit sluit pri-
ma aan bij deze groep.’’ Alle kin-
deren hadden een persoonlij-
ke registratiechip, zoals die ook 
gebruikt wordt bij de Pierloop. 
Hierdoor kon de stand bijgehou-
den worden. Bij de jongens was 
Justin Balm (Vuurtoren Oost) de 
eerste, tweede werd Joris Wij-
ker (Kompas Oost) en de derde 
plaats was voor Hedzer van der 
Giezen (Duinroos). Bij de meisjes 
was de eerste plaats voor Lyris 
Sewalt (Duinroos), tweede werd 
Puck Hartgring (Toermalijn), der-
de was Isa Korsen (Vuurtoren 
Oost). 
Bij de scholen werd De Duinroos 
eerste, De Toermalijn tweede en 
derde werd basisschool Parnas-
sia. (Carla Zwart)

IJmuiden - Leen Vingerling is de 
volgende gast in Muziek Uit Zee 
op zondag 13 juni. Leen raakte 
in de late jaren zeventig al nauw 
betrokken bij de opzet van Ra-
dio Delmare. Een station dat in 
anderhalf jaar tijd met maar liefst 
drie schepen in de weer was. 
Leen was bevoorrader en maak-
te zelfs even deel uit van de or-
ganisatie van deze zender. Zijn 
ervaringen met de piraterij in 
deze jaren is net een spannend 
jongensboek. Voor de Stichting 
Media Communicatie in Amster-
dam werd hij de vaste schipper 
van de boottrips naar de zend-
schepen en werd later als vas-
te bevoorrader van Radio Caroli-
ne- en Monique ingezet. Seaport 
FM is te beluisteren via de kabel 
op 89.0, FM 107.8 en wereldwijd 
via internet www.seaportplaza.
nl. Meer informatie over Muziek 
Uit Zee is ook te vinden via www.
muziekuitzee.hyves.nl

Muziek uit Zee

Straatspeeldag bij
De Blauwe Zeester
IJmuiden - Woensdag 2 juni 
heeft kinderdagverblijf De Blau-
we Zeester meegedaan met de 
nationale straatspeeldag. Men 
had de hele Venusstraat afge-
zet en de bewoners hadden hun 
auto netjes uit de straat gehaald, 
zodat de kinderen heerlijk kon-
den spelen.
En spelen deden de kinderen. 
Er was een springkussen, ge-
sponsord door Frank Lammerts-
ma Acupuncturist, eendjes van-
gen, kegels omgooien, een voet-
balveldje, stoepkrijt en nog veel 
meer.
Ook De Blauwe Rog en De Blau-
we Oester waren op visite. En 
dankzij het geweldige weer was 
het  een groot succes.

Knurf op bezoek
bij De Drie Turven
IJmuiden - Dinsdag 1 juni en 
maandag 7 juni kreeg peuter-
speelzaal De Drie Turven bezoek 
van Charlotte en Knurf. Al een 
paar weken zijn de kinderen aan 
het werk met het thema Knurf. 
Dit is een knuffel van Charlotte, 
een meisje dat graag naar de bi-
bliotheek gaat. Bibliotheek Vel-
sen bestaat honderd jaar en om-
dat te vieren geven zij als ca-
deau aan alle peuterspeelzalen 
in velsen een theatervoorstelling. 
Hiermee willen ze de ouders en 
peuters kennis laten maken met 
de bibliotheek. De voorstelling 
gaat over Charlotte. Zij heeft 
een lievelingsboek, over een vo-
gel die een ei uitbroed en ze wil 
Knurf ook een lievelingsboek 
geven. Samen met de kinderen 
gaan ze een nest maken. De kin-

deren mogen een papier door-
midden scheuren en daar prop-
jes van maken. Vervolgens gooi-
en ze die in een kar. Er komen 
letters bij en het lievelingsboek 
van Carlotte. Nu mag Knurf erop 
gaan zitten en gaat het boek uit-
broeden. Vol spanning kijken de 
kinderen en luisteren ze naar de 
liedjes die Charlotte zingt. En ja 
hoor het boek is uitgebroed en 
er is een klein boekje geboren. 
,,Als er iemand geboren is dan 
geef je meestal een cadeau’’, 
zegt Charlotte. De kinderen van 
alle drie de groepen hebben een 
houten kistje versierd met daar-
in een door de kinderen gemaakt 
boek. Charlotte en Knurf zijn er 
blij mee en zwaait de kinderen 
gedag. Al zingend nemen ze af-
scheid. .

Pas de Deux en Kür
op Muziek bij HCV
Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
konden de ruiters van Manege 
Hippisch Centrum Velsen mee-
doen aan de wedstrijd Pas de 
Deux en Kür op Muziek. Het was 
de bedoeling om zelf een proef 
te schrijven en daar mooie pas-
sende muziek bij te zoeken. Ook 
konden de deelnemers verkleed 
gaan om zo mee te dingen naar 
de originaliteitsprijs. Jury en toe-
schouwers genoten van een zeer 
gezellige en muzikale avond. 
De deelnemers reden in klas-
sieke wedstrijdkleding en som-
mige ruiters en waren verkleed. 
De eerste prijs werd gewonnen 
door Romy Pielanen op Adagio 
en Iris van der Laan met Juni-

or. Tweede werden Jamilla Ag-
terberg met Tuesday’s Amadeus 
en Maxime Post met Luna. De 
derde prijs ging naar moeder en 
dochter Conny en Sidney Kruup 
met La Paz en Pommetje. De ori-
ginaliteitsprijs werd gewonnen 
door Jamilla Agterberg en Maxi-
me Post.
Zondag worden bij Hippisch 
Centrum Velsen de FNRS dres-
suurproeven verreden met aan-
sluitend een barbecue. Zondag 
20 juni wordt de jaarlijkse Car-
rouselwedstrijd georganiseerd. 
Leerlingen van alle lichtgevor-
derde en gevorderde pony- en 
paardenlessen zullen hieraan 
deelnemen.

Nieuwe trainer
Dames HCV’90
Velsen-Noord - In het vori-
ge seizoen was Ivan Mrátz de 
trainer van de hoofdmacht. De 
handbalvereniging zal de sa-
menwerking niet voortzetten. 
Reden zijn de verschillen van 
mening over het technisch be-
leid. In een vroeg stadium is men 
gaan kijken, welke trainer bij de 
vereniging zou passen. Met als 
grondslag het beleidsplan dat in 
2009 herschreven is. Het doel is 
namelijk om de kwaliteit van de 
trainingen op een hoger niveau 
te krijgen. Hier is met Betty Plas-
meyer meerdere malen over ge-
sproken en zij bleek de juis-
te persoon te zijn. Plasmeyer zal 
naast de gehele damesselectie 
ook een deel van de jeugd onder 
haar hoede nemen.Het is de be-
doeling dat die op een dusdanig 
niveau komt, dat over een aan-
tal jaren instroming in de eer-
ste divisie mogelijk is. Tevens is 
Jacqueline de Groot aangetrok-
ken om de keepers te gaan trai-
nen. De Groot en Plasmeyer zijn 
geen onbekenden voor HCV. De 
Groot keepte vroeger zelf, Plas-
meyer heeft de hoofdmacht al 
eerder getraind, van 1999 tot en 
met 2002.

Velsen-Noord – Vorige week 
dinsdagmiddag meldde bevei-
ligingspersoneel van Corus dat 
een vrachtwagenchauffeur die 
weg wilde rijden vanaf de Staal-
havenweg, mogelijk onder in-
vloed was van alcohol. De chauf-
feur bleek bij een blaastest te 
veel hebben gedronken en is 
daarom aangehouden. De man, 
een 52-jarige Pool, is meegeno-
men naar het bureau. Daar is 
proces-verbaal opgemaakt te-
gen hem.

Dronken vracht-
wagenchauffeur
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Intentieverklaring 
SKoN en SWV
Velsen – Darina de Graaf, regio-
manager voor SKoN kinderop-
vang in Velsen en Allart van De-
venter, directeur van Stichting 
Welzijn Velsen, ondertekenden 
vorige week donderdag namens 
beide organisaties een intentie-
verklaring. Hiermee wil men ko-
men tot een betere samenwer-
king en de mogelijkheid voor 
leidsters om zowel in de kinder-
opvang als op een peuterspeel-
zaal te werken. Het is onder-
deel van het project ‘Klaar om te 
wenden’, dat tot stand kwam met 
subsidie van het ministerie van 
SZW, die verleend werd in het 
kader van de harmonisatie kin-
deropvang en peuterspeelzalen. 
Het gaat er uiteindelijk om dat 
alle kinderen tot vier jaar toe-
gang hebben tot een kwalitatief 
goede voorschoolse voorziening. 
,,In Velsen is dit nooit een pro-
bleem geweest, want beide in-
stellingen voldoen aan de voor-
geschreven kwaliteitseisen’’, zegt 
projectleidster Anke van der Bor. 
,,Wel zijn er verschillen maar dat 
is ook goed, elk kind heeft ei-
gen wensen en behoeften. Het 
gaat er niet zozeer om wie (wel-
ke organisatie) zorgdraagt voor 
de voorschoolse voorziening, het 
gaat er om dat het gebeurt. Het 

kind staat altijd centraal, we kij-
ken wat het kind nodig heeft en 
waar hij of zij het meest bij ge-
baat is. In het project was spra-
ke van onderlinge kennismaking 
en uitwisseling van kennis en er-
varing van leidsters. Leidsters 
van de kinderopvang lieten op 
de peuterspeelzalen onder an-
dere zien op welke manier peu-
ters gestimuleerd kunnen wor-
den tot meer bewegen via een 
‘beweegkriebels’ activiteit, leid-
sters van de peuterspeelzaal lie-
ten zien hoe zij met thema’s op 
de groep werken. Deze kennis 
en expertise breed inzetten, is 
een van de doelen. Ook kunnen 
leidsters, die daar behoefte aan 
hebben, meer uren gaan werken 
door ook als (inval)leidster voor 
de andere organisatie te gaan 
werken. Dit geeft de medewer-
kers en organisaties extra moge-
lijkheden, bijvoorbeeld met be-
trekking tot het tekort aan per-
soneel,  met name in de buiten-
schoolse opvang. 
De verwachting is, dat de kwa-
liteit van zowel de kinderopvang 
als de peuterspeelzalen nog be-
ter zal worden en dat beide or-
ganisaties elkaar zullen verster-
ken en naar elkaar toe zullen 
groeien. (Carla Zwart)

Stemmig en nat 
Concerto in Memoriam
Driehuis - ,,Alleen de muziek 
kan over de dood spreken,’’ is 
een citaat van de Fransman An-
dré Malreux. Dit is tevens het uit-
gangspunt van het jaarlijks Con-
certo in Memoriam van Begraaf-
plaats & Crematorium Wester-
veld. Zondagmiddag kwamen 
opnieuw honderden mensen 
af op dit stemmige evenement, 
waarbij muziek zorgt voor troost. 
Zelfs de regen en de dreiging 
van onweer weerhield de bezoe-
kers er niet van niet om geza-
menlijk stil te staan bij de dood.

Het Westlands Mannenkoor, 150 
man sterk, onder leiding van di-
rigent Hans de Wit, bracht een 
brede selectie van het veelzijdi-
ge repertoire. De warme man-
nenstemmen wisten te ontroe-
ren en bereikten het aandachti-
ge publiek, verstopt onder vele 
paraplu’s. Pianist Joep Moonen 
begeleidde het indrukwekkende 
gezang van het koor. 
Wijze woorden werden gespro-
ken door Leo Feijen, bekend 

presentator van onder meer 
Kruispunt, programmamaker en 
schrijver van een aantal spiritu-
ele boeken, waaronder ‘De ou-
ders van Volendam’ en ‘Het fa-
miliedrama van Zoetermeer’. Hij 
moedigde het publiek aan zich 
te verzoenen met de dood en uit 
te kijken naar tekenen van ver-
bondenheid. ,,Die moet je wel 
willen zien,’’ zei hij. ,,De sluizen 
van boven zijn geopend. De re-
gendruppels van boven verbin-
den ons met mensen die heen-
gegaan zijn.’’ Hij vertelde over 
het verschil in rouwen tussen 
mannen en vrouwen. Uit zijn er-
varingen met de ‘ouders van Vo-
lendam’ vertelde hij dat mannen 
vaak geneigd zijn het leven van 
alledag (te) snel op te pakken, 
waardoor ze soms later proble-
men krijgen. Vrouwen gaan eer-
der de confrontatie aan. ,,Zoek 
de stilte van de schepping op. 
Neem de tijd. Kijk de dood in de 
ogen. De dood aanvaarden doet 
je leven. En vier het leven met je 
naasten.’’ (Karin Dekkers)

Marokkaanse boeing 
maakt noodlanding
Regio - Een Boeing 737-800 van 
luchtvaartmaatschappij Royal Air 
Maroc heeft zondagavond even 
voor tien uur een noodlanding 
gemaakt op luchthaven Schiphol. 
Het toestel moest na de start te-
rugkeren omdat één van de mo-
toren was uitgevallen. Volgens de 
luchtvaartmaatschappij was het 
vliegtuig in botsing gekomen met 
vogels. 
Het vliegtuig draaide boven 
Spaarndam en Haarlem alvorens 
het veilig kon landen op de Pol-
derbaan. De 156 passagiers kon-
den het toestel - ongedeerd - via 
een trap verlaten. Zij werden op-
gevangen op Schiphol en zijn 
maandag alsnog naar Marokko 
gevlogen.
,,We dachten: die stort neer in 
het oude Spaarndam’’, verklaar-
de Haarlemmer Anton Verzeil-

berg tegen het Haarlems Dag-
blad. ,,Het toestel zat zó ontzet-
tend laag. Met de neus omhoog 
probeerde de piloot hoogte te 
maken, maar dat lukte niet echt. 
Dat ze niet zijn neergestort is een 
wonder.’’ Samen met zijn broer 
Jan zat hij te vissen bij het gemaal 
in Spaarndam toen ze het toestel 
van Royal Air Maroc recht op zich 
af zagen komen. ,,Nadat ze toch 
veilig over Spaarndam waren ge-
komen, nam ik aan dat ze in een 
weiland terecht zouden komen. 
Echt ongelooflijk dat ze hier on-
geschonden op de baan staan. Ik 
ben me echt doodgeschrokken.’’
Een brandweerauto, die op weg 
was naar de plek waar het toe-
stel zou landen, kantelde onder-
weg op het terrein van de lucht-
haven. Ook daarbij raakte nie-
mand gewond.

IJmuiden - Zaterdag 19 ju-
ni wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
op Plein 1945 weer een rom-
melmarkt gehouden. Er zullen 
ruin 40 kramen staan. Bel voor 
een kraam of meer informatie: 
0255-518380 of 06-42456182. 
Er is ook mogelijkheid voor een 
grondplek. De volgende markt is 
op zaterdag 24 juli.

Rommelmarkt

Velsen Lokaal
heeft nieuw bestuur
Velsen - De leden van Velsen 
Lokaal hebben dinsdag 1 ju-
ni een viertal nieuwe bestuurle-
den benoemd. Daarmee is het 
bestuur van de vereniging weer 
op volle sterkte gekomen.  Mar-
tin Gregoire gaf zijn voorzitters-
hamer over aan Peter Luit. Ben 
Kaars blijft nog een jaartje se-
cretaris en wordt daarna opge-
volgd door Yvonne Mentjox. Leo 

van Ombergen heeft het pen-
ningmeesterschap overgedra-
gen aan Maurice Bok. Daniël-
le Brinkman gaat de pr en com-
municatie met de leden verzor-
gen.  Van Rob Seegers is geen 
afscheid genomen, want die blijft 
gewoon in het bestuur. 
Wilt u kennismaken met het 
nieuwe bestuur? Zie ook www.
velsenlokaal.nl.

Juni chipmaand 
bij Dieren-
ambulance 
Velsen - Het gebeurt nog steeds 
dat er bij de Stichting Dierenam-
bulance Velsen, honden of kat-
ten binnen komen die niet zijn 
gechipt. Dat is erg jammer. Een 
hond of kat die gechipt is, kun-
nen wij namelijk heel snel weer 
thuis afleveren. Sommige men-
sen doen hun huisdier wel een 
bandje om met een adreskoker-
tje, maar het gebeurt vaak dat het 
huisdier het kokertje kwijt raakt. 
Het beestje zit dan vaak onno-
dig lang bij ons, of wordt ten on-
rechte afgeleverd bij het asiel. 
Dit brengt weer extra kosten met 
zich mee. Laat daarom uw hond 
of kat chippen. Dit kunt u ook bij 
de Dierenambulance Velsen la-
ten doen. Belt u daarvoor met de 
centrale post op telefoon 0255-
533239 en maak een afspraak. 
Ook kunt een e-mail sturen naar 
centrale@dierenambulancevel-
sen.nl. De kosten voor het chip-
pen bedragen in de maand Ju-
ni slechts 20 euro waarbij u ook 
een boekje ontvangt waar alle 
chipgegevens in staan. De Die-
renambulance meldt uw huisdier 
aan bij de databank, dus dat kan 
dan niet vergeten worden! Op 
het moment dat u thuis komt, na 
het chippen, staat uw huisdier al 
geregistreerd bij de RCA data-
bank! Zo kunnen zij altijd uw ge-
gevens achterhalen en is uw ver-
miste huisdier snel weer bij u te-
rug. 2De Dierenambulance wijst 
hondenbezitters er dit jaar bo-
vendien op dat in 2011 iedere 
hond in Nederland verplicht ge-
identificeerd moet kunnen wor-
den en geregistreerd moet staan 
bij een databank. Dus doe uw 
huisdier een plezier en laat hem 
of haar chippen!

Man dreigt 
met mes
Haarlem - Vorige week dins-
dagavond werd rond 23.00 uur 
gemeld dat een man in de Pala-
medusstraat bij een ruzie dreig-
de met een kapmes. Het bleek 
dat twee mannen het met el-
kaar aan de stok hadden gehad 
en dat één had gedreigd met een 
mes. De verdachte, een 56-jarige 
Haarlemmer, is aangehouden en 
meegenomen naar het bureau. 
De man vertelde alleen met een 
vork en een gewoon snijmes in 
zijn handen te hebben gestaan. 
De agenten hebben geen kap-
mes gevonden.  
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Computer-
PlusBus
Driehuis – De ComputerPlus-
Bus van het Nationale Ouderen-
fonds doet Noord Holland aan 
en zal op 16 juni van 10.00 tot 
16.00 uur bij woon- en zorgvoor-
ziening Huis ter Hagen staan. De 
bus is voorzien van een aantal 
computers en laat senioren hier-
mee kennis maken. Op hun ge-
mak en onder begeleiding van 
een deskundige vrijwilliger kun-
nen zij kennismaken met inter-
net. Via internet is het makkelij-
ker om contact te onderhouden 
met de kinderen en de kleinkin-
deren en het is een bron van in-
formatie, met talloze mogelijkhe-
den. Stap dus geheel vrijblijvend 
binnen op 16 juni in de Compu-
terPlusBus.

Straatvoetbal 
Santpoort
Santpoort-Noord - Over enke-
le maanden begint het dorps-
feest weer, de organisatie van 
het 29ste Straatvoetbal toernooi 
is in volle gang. Dit zal plaats-
vinden op maandag 2 augustus, 
aanvang 8.30 uur, op het Burge-
meester Weertplantsoen. Dit jaar 
staat het Straatvoetbal Santpoort 
in het teken van het WK. Maan-
dag 7 juni is de inschrijving be-
gonnen. Jongens en meisjes 
van 6 tot en met 13 jaar kun-
nen zich inschrijven via de mail: 
tulptrofee@quicknet.nl of telefo-
nisch via 023-5370144 of via 06-
23334208. In de pauze is er een 
wedstrijd voor kinderen jonger 
dan 6 jaar. Volgend jaar wacht 
het dertigjarig jubileum en ook 
hiervoor is met de organisatie al 
begonnen, er wordt een spekta-
kel van gemaakt met veel oud-
deelnemers. Er is zelfs een club 
van 30 opgericht. Wie hier lid van 
wil worden om zo het jubileum te 
ondersteunen, kan bellen met 
Paul Voorting via 06-22094830 
of inschrijven via de mail: straat-
voetbal_club_van_30@hotmail.
com

Jaarlijks zwemfeest 
WOP een succes!
Santpoort-Noord - Onlangs 
vertrokken de peuters en ou-
ders van speelzaal WOP uit Sant-
poort-Noord naar het Beverwijk-
se Sportfondsenbad. Het instruc-
tiebad was speciaal voor de peu-
ters gereserveerd, om daar lek-
ker samen met hun papa, ma-
ma of tante lekker van het war-
me water te genieten!
Peuterspeelzaal WOP telt onge-

veer tien kinderen en de ouders 
maken bij toerbeurt deel uit van 
het programma op de zaal, on-
der leiding van juf Janny. Daar-
door zijn zij nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van hun kind. Er 
volgen dit schooljaar nog meer 
leuke activiteiten, zoals: het ‘Peu-
tertejater’, het Indianenfeest en 
de Speeltuindag. Zie ook www.
velsenpeuterspeelzalen.nl/WOP.

Ruim 5800 euro 
voor het goede doel!
Santpoort-Noord - Alle leer-
lingen van de Parnassiaschool 
hebben dit jaar weer meegedaan 
aan de tweejaarlijkse sponsor-
loop. Zij liepen zo snel ze konden 
zoveel mogelijk rondjes in het 
bos. Voor ieder rondje kregen zij 
geld van hun sponsors. Zij wer-

den moe, maar kunnen voldaan 
zijn: bij elkaar hebben ze ruim 
5800 euro verdiend. Dat geven 
zij aan drie goede doelen, te we-
ten: Plan Nederland, De Stiching 
Hope in Peru, en een weeshuis in 
Ghana. Leerlingen en hun spon-
sors: bedankt!

Op donderdag 3 juni  ging ik 
voor een klein boodschapje 
naar de Vomar in Velserbroek. 
Ik kwam bij de kassa met en-
kel een half litertje yoghurt. 
Achter mij stond een iets ou-
dere man, ook met heel weinig 
boodschappen. Hij maakte nog 
de opmerking ‘Wat zijn wij toch 
lekker bescheiden met onze 
boodschappen.’ Toen ik af moest 
rekenen ontdekte ik dat ik zon-
der portemonnee van huis was 
gegaan. 
Direct vroeg de man mij hoeveel 
de yoghurt zou kosten en greep 
naar zijn eigen portemonnee. 

Ik was helemaal perplex dat hij 
de yoghurt voor mij wilde beta-
len, terwijl ik al had gezegd, dat 
ik toch naar huis moest om m’n 
portemonnee te halen. Hij gaf 
me 50 cent en toen bleek dat de 
yoghurt 55 cent kostte pakte hij 
meteen nog 5 cent erbij.
Ik heb hem uiteraard heel erg 
bedankt voor zijn lieve sponta-
ne aanbod. 
Ik vond het een geweldig ge-
baar naar de medemens! Me-
neer, als u dit leest, wil ik u nog-
maals danken. 

Esther Posno, Velserbroek

Ingezonden brief

HHI - metaalwerken 
opnieuw hoofdsponsor
Velserbroek - HHI – metaal-
werken uit Haarlem is wederom 
hoofdsponsor van het 7e dames 
straten zaalvolleybaltoernooi Vel-
serbroek. Het contract met HHI – 
metaalwerken is zaterdag 29 mei 
ondertekend. HHI- metaalwer-
ken heeft vorig jaar het hoofd-
sponsorschap overgenomen van 
Nieuw Velsen Makelaardij.
Op zaterdag 16 oktober zal om 

15.00 uur het zevende HHI me-
taalwerken dames straten zaal-
volleybaltoernooi Velserbroek in 
het Polderhuis losbarsten. Van-
af 21.15 uur zal er na de prijsuit-
reiking in de kantine van het Pol-
derhuis een fantastische feest-
avond plaats vinden met de bo-
bendeblueband en DJ Bas. Zie 
voor meer info www.straatvol-
ley.nl 

Nieuw bestuur voor 
Dorpsfeest Driehuis
Driehuis - Dorpfeest Driehuis 
wordt volgend jaar georgani-
seerd door een compleet nieuw 
bestuur. Jan Spigt, Jeroen Ploe-
ger, Hans Langedijk, Ron Pointl 
en Carlo Rolle geven het stok-
je na negen jaar over aan Paul 
Wolfs, Eric van der Does, Ron 
Haver, Michiel van de Velden en 
Mark Hooiveld. De nieuwkomers 
werden tijdens Driehuis aan Tafel 
door middel van een kennisquiz 
voorgesteld aan het publiek. 
Het dorpsdiner werd bijgewoond 

door 300 volwassenen. Voor het 
eerst was er een speciaal gedeel-
te ingericht voor kinderen, waar-
door het aantal eters uitkwam 
op 350. De koks van kookclub 
Quisnix hadden een viergangen-
diner samengesteld met onder 
meer kippensoep, een salade 
met warme kip, varkensmedail-
lon met gebakken aardappeltjes 
en ijs van het IJspaleis. En dat al-
les - dankzij de sponsors van het 
dorpsfeest - voor slechts 6 euro 
per persoon. (Friso Huizinga)

Bloemendaal op koers
Regio - De hockeyers van Bloemendaal hebben zondag de eerste 
finalewedstrijd om het landskampioenschap met 2-1 gewonnen van 
HGC. Vier dagen eerder rekende Bloemendaal in  de halve finale af 
met Laren (foto). Die wedstrijd eindigde in 6-0. Zaterdag om 15.00 
uur kan Bloemendaal op eigen veld de vijfde landstitel op rij in de 
wacht slepen. Mocht HGC winnen, dan volgt een dag later het be-
slissende, derde duel. Die wedstrijd wordt eveneens in Bloemendaal 
gespeeld en begint ook om 15.00 uur. (foto: Michel van Bergen)

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben vorige week woens-
dag een snelheidcontrole ge-
houden op de A208. Met de la-
ser zijn tussen 19.00 en 21.30 uur 
876 voertuigen gecontroleerd. 
Hiervan reden er 9 sneller dan 
de toegestane 70 km per uur. 
Een 18-jarige IJmuidenaar reed 
129 km per uur en een 27-jari-
ge Haarlemmer reed 128 km per 
uur. Van beide heren is het rijbe-
wijs ingevorderd. Alle betrokken 
bestuurders krijgen hun bekeu-
ring thuisgestuurd.

Snelheids-
controlesNieuws uit de

buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Het Wereldkampioenschap voet-
bal 2010 in Zuid-Afrika staat voor 
de deur. Om te voorkomen dat er op 
straat of bij u thuis onveilige situaties 
ontstaan, brengt de gemeente Velsen 
enkele preventieve maatregelen on-
der de aandacht. 

Orde op de openbare weg
•	 Buurtfeest: wanneer het voetbal kij-

ken de vorm van een buurtfeest krijgt,		
moet dit worden aangemeld bij de ge-
meente Velsen via het meldingsformu-
lier. Dit vindt u via www.velsen.nl > di-
gitaal loket > melding straatbarbecue
feest. Het kan ook zijn dat u een eve-
nementenvergunning en/of gebruiks-
vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld
als u een tent of overkapping gaat
bouwen of gebruiken. De melding of
vergunningaanvraag		moet vier weken
vóór de activiteit worden ingediend.

•	 Straat afzetten: buurtfeesten vinden
bij voorkeur plaats in tuinen, op plei-
nen of op grasvelden. U mag alleen
een straat afzetten vlak voor, tijdens
en vlak na de Nederlandse wedstrij-
den als de hulpdiensten er nog goed
door kunnen. Hier worden in de mel-
ding of vergunning voorwaarden aan
verbonden.

•	 Alcohol: tijdens en na een wedstrijd
waarin het Nederlandse team moet
spelen, mag u geen alcohol verstrek-
ken met een buitentap of horecapunt
op de openbare weg.

•	 Beeldschermen mogen niet op de
openbare weg gezet worden; ook niet
op zo’n manier in een café of ande-
re horecagelegenheid dat de wedstrijd
vanaf een terras of de openbare weg
te volgen is. Als het beeldscherm tij-
dens een buurtfeest wordt gebruikt,
kunt u voor dit verbod ontheffing aan-
vragen.

Brandveiligheid buiten en binnen
•	 Zorg ervoor dat de rijbaan altijd vrij

blijft van obstakels. De rijbaan moet
minstens 3.50 meter breed zijn zodat
de hulpdiensten er zonder problemen

door kunnen. Sluit nooit zonder toe-
stemming de straat af.

•	 Houd brandkranen vrij.
•	 Versiering over straat moeten op min-

stens 4.20 meter hangen.
•	 Veilige versiering is moeilijk ontvlam-

baar. Kijk op de verpakking of dat er-
op staat en gebruik alleen brandveili-
ge versiering.

•	 Hang alle versiering minstens 50 cen-
timeter bij lampen, spotjes en andere
apparaten vandaan die warm kunnen
worden – dus ook de televisie.

Voor vragen over de melding / evene-
mentenvergunning voor een straat-
feest of een ontheffing voor de beeld-
schermen kunt u contact opnemen met
de gemeente, afdeling vergunningen &
Uitvoering, telefoon 0255-567200.

Voor vragen over brandveiligheid, ten-
ten of overkappingen kunt u contact
opnemen met de brandweer Kennemer-
land, post Velsen, afdeling preventie, te-
lefoon 0255-532324 of e-mail preven-
tie@velsen.nl.

Veiligheid staat voorop

Regels tijdens WK voetbal

Voornemen tot intrekken vergunning
Gemeente vindt overlast 
Toedeloe ontoelaatbaar
Burgemeester Franc Weerwind vindt 
de overlast voor omwonenden van 
Eetcafé Toedeloe aan de Kennemer-
laan ontoelaatbaar. 

Daarom heeft de gemeente de eige-
naar van het eetcafé laten weten dat zij
vindt dat er, sinds de opening van de-
ze horeca-inrichting in december 2008,
sprake is van het nadelig beïnvloeden
van de woon- en leefsituatie voor om-
wonenden. Gelet op de adviezen van de

horecageschillencommissie, de aard en
de frequentie van de overtredingen en
de impact hiervan op de directe omge-
ving heeft de gemeente het voornemen
kenbaar gemaakt om over te gaan tot in-
trekking van de aan Toedeloe verleende
exploitatievergunning.

De eigenaren worden in de gelegenheid
gesteld om hun zienswijze met betrek-
king tot deze bevindingen aan de burge-
meester van Velsen kenbaar te maken.

Lieveheersbeestjes ingezet
Bladluizen in de bomen zorgen voor 
viezigheid. De beestjes kunnen op 
biologische wijze bestreden worden. 
De gemeente Velsen heeft daar goe-
de ervaringen mee.

Plakkerig straatmeubilair, zwarte aan-
slag op auto’s – het komt van bladluizen
in de bomen die honingdauw afschei-
den. De bestrijding daarvan wordt al
een aantal jaar succesvol gedaan door
lieveheersbeestjes in te zetten. De fir-
ma BSI Bomenservice uit Baarn hangt
in opdracht van de gemeente Velsen
zakjes larven van lieveheersbeestjes in
de bomen. Deze larven eten de luizen
op. Dat werkt goed genoeg voor het he-
le groeiseizoen.

De lieveheersbeestjes worden uitgezet in
Velserbroek (Botter, Platbodem, Tjotter,
Ans Rosendahlstraat, Zandaak, Dotter-
bloem, Waterlelie, Kromme Driemaad en
Westbroekerweg), Velsen-Noord (Van
Rijswijkstraat en Duinvlietstraat), IJmui-

den (Bonenkampstraat, Homburgstraat,
Lindestraat, Stolstraat, Wijk aan Zeeer-
weg, Van Leeuwenstraat (vanaf Hom-
burgstraat) en Dinkelstraat) en Driehuis
(Nicolaas Beetslaan).

In het weekend van 11 en 12 juni 2010
Weekendwerk aan A/N208 
tussen tunnel en Haarlem
Van vrijdag 11 juni 18.00 uur tot zater-
dag 12 juni 24.00 uur wordt de wes-
telijke rijbaan van de A/N 208 geas-
falteerd, aan de kant van Santpoort-
Noord. De oostelijke rijstroken blijven 
wel beschikbaar. 

In dit weekend brengt de provincie Noord-
Holland een geluidsreducerende deklaag
en de bijbehorende markering aan op de
rijbaan. Deze werkzaamheden stonden
oorspronkelijk gepland voor zondag 31
mei, maar werden wegens slechte weers-
voorspellingen afgelast.

De provincie voert dit werk in een week-
end uit om de overlast tot een minimum
te beperken. Er blijven steeds twee rij-
stroken van de N208 beschikbaar voor
het verkeer, één richting de Velsertunnel
en één richting Haarlem. Voor bestem-
mingsverkeer worden omleidingen aan-
gegeven. De aannemer werkt door in de
avond en nacht. Hierbij is enige geluids-
hinder niet uit te sluiten.

Van vrijdagavond 11 juni 18.00 uur tot za-
terdagavond 12 juni 24.00 uur zijn er twee

rijstroken open op de oostelijke rijbaan
(de kant van Velserbroek): één richting
Haarlem en één richting de Velsertunnel.
Daarna zijn er in beide richtingen weer
twee rijstroken open.

Dit betekent dat:
•	 de westelijke rijbaan dicht is tussen de

afrit IJmuiden en de Jan Gijzenkade, in-
clusief alle aansluitingen;

•	 verkeer op de A9 naar Haarlem wordt
geadviseerd via de A200 te rijden;

•	 verkeer naar IJmuiden, Driehuis, Vel-
serbroek, Santpoort en Spaarndam
wordt omgeleid via de afrit IJmuiden.

Voor het uitvoeren van de werkzaamhe-
den is de provincie afhankelijk van het
weer. Als de weersomstandigheden be-
paalde werkzaamheden niet toelaten,
worden ze naar een later moment door-
geschoven. Dit laat de provincie tijdig we-
ten.

Kaarten van de omleidingsroutes staan
op www.noord-holland.nl/web/Projecten/
Wegwerkzaamheden/A208N208.htm on-
der downloads.

Rectificatie Kromhoutstraat
In het artikel over de Kromhoutstraat in
de Infopagina van 3 juni is een stuk-
je tekst weggevallen, waardoor er een
verkeerde indruk wordt gewekt. De ge-
meenteraad heeft nog niet haar defini-
tieve goedkeuring verleend aan de fi-
nanciering van de Kromhoutstraat.

De tekst had moeten luiden: ‘De ge-
meenteraad acht het voorstel om over
te gaan tot financiering rijp voor be-
sluitvorming in de raadsvergadering
van 10 juni 2010. De meeste raadsfrac-
ties gaven aan positief tegenover de fi-
nanciering te staan.’
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Van 18 tot en met 20 juni 2010
Volgende week wegwerk-
zaamheden in Velsen-Noord
Van vrijdag 18 juni 21.00 uur tot en met 
zondag 20 juni 13.00 uur is de route 
Velsertraverse-Wenckebachstraat af-
gesloten voor autoverkeer, bussen en 
fietsers. Er worden diverse werkzaam-
heden uitgevoerd. Het verkeer wordt 
via verschillende routes omgeleid.

De afsluiting vindt plaats vanaf de wes-
telijke op-/afrit van de A22 tot en met 
het kruispunt Wenckebachstraat/Breed-
bandweg/Grote Hout of Koningsweg. Ver-
keer van de A22 naar Beverwijk, Velsen-
Noord, Wijk aan Zee en terug wordt via 
verschillende routes omgeleid. Ook bus-
sen – lijn 73, 74 en 77 – en fietsers wor-
den omgeleid. De gemeente Velsen en de 
provincie Noord-Holland voeren een aan-
tal wegwerkzaamheden gelijktijdig uit in 
één weekendafsluiting om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden zijn nodig om de ver-
keersdoorstroming en verkeersveiligheid 
te waarborgen. Bij de verkeerslichten vóór 
de toerit naar de Velsertunnel wordt nieuw 
asfalt en belijning aangebracht. Ook wor-
den de detectielussen van de verkeers-
lichten vernieuwd. Op het deel van de 
N197 Westelijke Randweg Beverwijk, de 
Velserweg en op het kruispunt Wencke-
bachstraat/Breedbandweg/Grote Hout of 
Koningsweg komt nieuw asfalt. 

Het verkeer van en naar Velsen-Noord
wordt omgeleid via de route Lijndenweg-
Basisweg-Wijkermeerweg-Concordias-
traat-Pontweg. 
Het verkeer van en naar Corus wordt 
vanaf de Concordiastraat verder omge-
leid via de route Noordersluisweg-Staal-
havenweg-Wenckebachstraat-Triport. Ook 
sportpark Rooswijk is via deze route be-
reikbaar.

Het verkeer van en naar Beverwijk en 
het Rode Kruisziekenhuis wordt omgeleid 
via de Parallelweg en de Viaductweg. Het 
verbod om vanaf de Viaductweg links-
af te slaan richting Wijckermolen zal tij-
delijk worden opgeheven, zodat het cen-
trum van Beverwijk en het ziekenhuis be-
reikbaar blijven. De verkeerslichten wor-
den hier uitgeschakeld en het verkeer zal 
door verkeersregelaars worden geregeld.

Om de bereikbaarheid van Wijk aan Zee 
zo goed mogelijk te houden en om het 
centrum van Beverwijk zo veel moge-
lijk te ontlasten wordt verkeer op de A9 
naar Wijk aan Zee verwezen via de afslag 
Heemskerk.

De buslijnen 73 en 74 volgen de omlei-
dingsroute Beverwijk via de Parallelweg 
en de Viaductweg. Buslijn 77 volgt de om-
leidingsroute Velsen Noord, onder andere 
via de Lijndenweg en de Concordiastraat.

Fietsers kunnen geen gebruik maken van 
de route Wijkerstraatweg-Velserweg. Ze 
worden omgeleid via de Emplacements-
weg en de Halve Maan. De fietsoversteek 
over de Wenckebachstraat ter hoogte van 
de Gildenlaan blijft wel beschikbaar.

Alle werkzaamheden kunnen alleen 
plaatsvinden onder gunstige weersom-
standigheden. Als de werkzaamheden 
niet door kunnen gaan, schuiven ze op 
naar het weekend van 25 tot en met 27 
juni.

Meer informatie is te krijgen via de ge-
meente Velsen, telefoon 0255-567200 of 
e-mail info@velsen.nl, of de provincie 
Noord-Holland, telefoon 0251-278440 of 
e-mail N197@noord-holland.nl.

Krasactie Dance Valley van start gegaan
Een gratis kaartje voor Dance Valley 
op 7 augustus - wie deze maand min-
stens 15 euro uitgeeft in bepaalde Vel-
sense winkels maakt kans op die prijs. 
UDC stelt er 50 beschikbaar.

In de maand juni zijn er 50 gratis kaart-
jes te winnen voor Dance Valley in Velsen 
Valley Spaarnwoude - één van de grootste 
openlucht house-events in Nederland. Or-
ganisator UDC stelt de kaarten beschik-
baar. Wie minimaal 15 euro besteedt in 
een van de deelnemende Velsense winkels 
krijgt een kraslot. Deze winkels zijn te her-
kennen aan de posters in de etalage. De 
actie loopt alleen in de maand juni. De Fast 
Flying Ferry van Connexxion doet dit jaar 
voor de eerste keer mee met de actie.

Met deze actie wil de gemeente Velsen re-
clame maken voor haar eigen gemeen-

te en de plaatselijke economie ondersteu-
nen. De gemeente heeft hiertoe contact tot 
stand gebracht tussen het MKB Velsen, de 
winkeliersvereniging stadshart IJmuiden, 
Horeca Nederland en de organisator van 
Dance Valley, UDC. Hieruit is onder andere 
deze actie voortgekomen.  De deelnemers 
aan de Dance Vally-actie zijn:

• Bar Dancing Rico’s, IJmuiden
• Café Middeloo, Driehuis
• Cafetaria Effe Wachten, IJmuiden
• Connexxion Water, Fast Flying Ferry 

(ferry Velsen-Zuid-Amsterdam)
• De Drankenier, IJmuiden 
• Nieuwblad de Jutter, IJmuiden
• Etos Drogisterij, IJmuiden
• Flamingo Casino, IJmuiden
• Forecast Vrijetijdskleding, IJmuiden
• Gall & Gall, IJmuiden
• Hema, IJmuiden

• Just Store, IJmuiden
• Mara Home Decorations, IJmuiden
• Restaurant Mona Lisa, IJmuiden
• Restyled by Van Westerop, IJmuiden
• Ris Juwelier, IJmuiden
• Ritskes DA Drogist, IJmuiden
• Shop De Formule Rookwaren, 

IJmuiden
• Swier Schoenreparatie en Sleutelser-

vice, IJmuiden
• Toerkoop-Zonvaart Reisbureau, 

IJmuiden
• Villa Westend, Velserbroek
• Wilms-Floet Lederwaren, IJmuiden

Dance Valley Festival 2010 vindt plaats op 
zaterdag 7 augustus. Het festival begint 
om 12.00 uur en eindigt om 23.00 uur. Het 
wordt dit jaar voor de 16e keer gehouden 
in Velsen Valley, Spaarnwoude. Zie ook 
www.udc.nl of www.dancevalley.com.

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen kan 
deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. 
Want overal in Nederland zetten 
mensen zich in voor een goed doel. 
Als u vindt dat die een lintje verdie-
nen, kunt u ze voordragen. Dat kan 
tot 1 september 2010. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wij-
ze inzet voor de samenleving kan in 
aanmerking komen. Denk aan vrijwil-
ligers die actief zijn in bijvoorbeeld het 
jeugdwerk, voor de kerk, op sportge-
bied, in de gezondheidszorg of op een 
ander terrein. Denk ook aan mensen 
die voor hun werk lang iets bijzonders 
doen waar de samenleving in zijn ge-
heel ook wat aan heeft. Persoonlijke in-
zet, visie en kwaliteiten zijn altijd be-
langrijk.

Iedereen kan iemand anders voorstel-
len voor een lintje. Het is verstandig om 

eerst contact op te nemen met het ge-
meentehuis in de woonplaats van de 
kandidaat. De ambtenaar die de lintjes 
afhandelt, kan beoordelen of de ver-
diensten inderdaad bijzonder genoeg 
zijn voor een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook wordt u precies uitgelegd 
hoe u te werk moet gaan. De contact-
gegevens staan onderaan dit artikel.

Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie ie-
mand wil voordragen voor de lintjesre-
gen van volgend jaar (2011) moet het 
verzoek insturen vóór 1 september a.s. 

Meer informatie is te krijgen bij de Sta-
fafdeling Communicatie / Kabinetsza-
ken via telefoonnummer 0255-567200.

U kunt gratis de folder ‘Ere wie ere toe-
komt’ opvragen. Hierin staat alles wat 
u moet weten over de aanvraag van 
een Koninklijke Onderscheiding.
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Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.30 - 20.30 uur Bed & Breakfastbeleid

Sessie 2-2
20.30 - 21.30 uur Recreatieschap Spaarnwoude

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.30 - 20.30 uur Milieudienst IJmond

Sessie 3-2
20.30 - 21.30 uur Veiligheidsregio Kennemerland

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over geen van de agendapunten kan worden ingesproken 
m.u.v. sessie 2-1.  
Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk woensdag 16 juni 
16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 
of via e-mail: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig 
is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein 
te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan de 
Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
Op de website en bij de receptie treft u een Greep uit het 
Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen wordt 
toegelicht.
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 

RAADSPLEIN 16 JUNI 2010

Woensdag 16 juni 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad in het Raadsplein over de Voorjaarsnota 2010.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1-1
19.30 - 22.30 uur Voorjaarsnota 2010 / kaders begro-
  ting 2011 en meerjarenbegroting

Inspreken:
Over het agendapunt kan niet worden ingesproken.

RAADSPLEIN 17 JUNI 2010

Donderdag 17 juni 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1-1
19.30 - 20.30 uur Startdocument Roos en Beeklaan

Sessie 1-2
20.30 - 21.30 uur Startdocument Averijhaven en richt-
  lijnen Milieu Effect Rapportage (MER)

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

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

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

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 
bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet 
u een afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 

door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woens-
dag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 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.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

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

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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MEDEDELING

In de raadsvergadering van 20 mei 2010 is de volgende 
belastingverordening vastgesteld:

verordening Woonwagenrechten 2010

Bovengenoemde verordening is opgenomen in het 
register ‘gepubliceerde belastingverordeningen 2010’. 
De verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

De belastingverordening ligt kosteloos ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Eenieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van bovengenoemde besluit).

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoonnummer 
(0255) 56 73 22. 

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort 
Eikenstraat en Popelstraat ong. 19 bomen
(bomen mogen worden gekapt vanwege de 
herinrichting van de woonwijk)
Clarionlaan 11 1 iep   
(boom mag gekapt worden omdat deze dood is)
Curaçaostraat 4 1 conifeer  
Bosboom Toussaintlaan 23 1 blauwspar 
Louise de Colignylaan 15 1 spar en 1 leijlandii   

Dagtekening van deze kapvergunningen is 8 juni 
2010.

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

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-110-2010  Biezenweg 70 te Santpoort-Noord; het 

plaatsen van een tentaccommodatie 
t.b.v. jaarlijkse kerstshow (tijdelijk)

BP-111-2010  Trompstraat 208 te IJmuiden; het plaatsen 
van een ketenpark en een reclamebord 
(tijdelijk)

BP-112-2010  Velserenderlaan 2C te Santpoort-Zuid; 
het oprichten van een schaftloods/dag-
verblijf

BP-113-2010  Loggerstraat 70 te IJmuiden; het vergroten 
van een bedrijfsgebouw

BP-114-2010  Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-
Zuid; het plaatsen van een staantribune 
(tijdelijk)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-129-2010  Willem de Zwijgerlaan 28 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten van een 

woning met een uitbouw (achterzijde) 
en een dakkapel (voorzijde)

BL-130-2010  Hagelingerweg 151 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)

BL-131-2010  Linnaeusstraat 16 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
B1-2-2010  Genieweg 26 te Velsen-Zuid; het 

legaliseren van de uitbreiding op de 
1e verdieping

BL-101-2010  De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het 
vergroten van een praktijkruimte en het 
oprichten van een berging

BP-6-2010  Van Tuyllweg 23 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning

BP-31-2010  Geelvinckstraat 81 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning

BP-82-2010  Sparrenstraat 9 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 11 juni t/m 22 juli 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het besluit waarop zienswijze betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

AANLEGVERZOEK

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-2-2010  Kweekensteinsweg ong. te Velsen-Zuid; 

het aanleggen van een calamiteitenuitweg

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 
4 weken na deze publicatie worden ingediend bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden).

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 11 t/m 
24 juni 2010 ter inzage.
BL-112-2010  Cypressenstraat 26 te IJmuiden; het 

oprichten van een berging
BP-5-2010  De Ruyterstraat 73 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-90-2010  Vleetstraat 4 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij de afdeling Vergun-
ningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-24-2010  Sirenestraat 13 te IJmuiden; het oprichten 

van een garage en het dichtmetselen 
van 2 ramen (zijgevel)

BL-106-2010  Spanjaardsberglaan 3 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-115-2010  Hoofdstraat 45 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-119-2010  Velserduinweg 223 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-121-2010  Rietkamp 5 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel)

BL-124-2010  Zinneveltlaan 38 te Santpoort-Zuid; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BP-2-2010  Kruitenstraat 1 te IJmuiden; het gewijzigd 
uitvoeren van B2-13-2008 (het oprichten 
van bedrijfsunits (bouwfase II))

BP-85-2010  Dokweg 16 te IJmuiden; het oprichten 
van een opslagruimte

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BP-58-2010  Kotterkade 2 8000 te IJmuiden; het lega-

liseren van een carport

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

MAATREGELEN TIJDENS HET WERELD- 
KAMPIOENSCHAP VOETBAL 2010

Tijdens het WK-voetbal in de periode van 11 juni tot en 
met 11 juli 2010 heeft de burgemeester in het kader 
van de openbare orde de volgende maatregelen uit-
gevaardigd die van kracht zijn tijdens en direct na wed-
strijden waarin het Nederlandse team moet spelen:

Plaatsing van beeldschermen
‘Het is zonder ontheffing van de burgemeester verboden 
op openbare samenkomsten en vermakelijkheden 
alsmede in de voor het publiek openstaande gebou-
wen 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.

Verbod buitentappunten
Het is op grond van artikel 2.39 van de Algemene 
plaatselijke verordening van de gemeente Velsen 
‘verboden om in een door de burgemeester aan-
gewezen tijdsruimte, bedrijfsmatig of anders dan om 
niet alcoholhoudende drank als bedoel in artikel 1 
van de Drank- en Horecawet te verstrekken’.



Wat is
er te 
doen

gratis.
Lunchconcert in de Grote of St. 
Bavo in Haarlem. Van 13.15 tot 
13.45 uur Instrumentaal Gezel-
schap Dulciana.
Monstertruck op de parkeer-
plaats van winkelcentrum Haar-
lem/Schalkwijk. Aanvang 19.00 
uur. Voorverkoop van 10.00 tot 
15.00 uur.
Concert ‘Moke’ Shell IJmuiden. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur. Toe-
gang gratis.
Stadsschouwburg Velsen:
Jeugdmusical ‘Jungle Book’ door 
basisscholn Velsen. Aannvang 
19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Millenium 3’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Bubbeling Beats Summer 
Edition. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 16 jaar. Café: 
Circus Kofvitok. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 13 juni
Promis Smashing Velsen
Beachtoernooi op het IJmuider-
strand.
Lezing over ‘Een kamer, een 
stoel, vier jaren en alle mythen 
in de wereld’ door mw. Jean-
ne Traas-Hageman in de Ka-
pel, Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Kikarun. Start om 11.00 uur van-
af Spaarnwoude Resort Het Bui-
tenhuis. Zie ook www.kikarun.nl.
IVN excursie Kornetvissen 
bij Parnassia. Vertrek om 11.00 
uur vanaf strandopgang Parnas-
sia, Bloemendaal. Duur 1,5 uur. 
Deelname gratis. www.ivn.nl/
zuidkennemerland.
IVN Zuid-Kennemerland: ge-
zinsexcursie ‘Op zoek naar wa-
terbeestjes’. Start 12.00 uur aan 
het eind van de Bernadottelaan 
bij Meerwijkplas in Haarlem/
Schalkwijk. Deelname gratis.
Asfalt-toernooi op het Zwa-
nenbloemplantsoen in Velser-
broek. Van 12.30 tot 17.30 uur.
Kabouterpad Pieter Vermeu-
len Museum, Driehuizerkerkweg 
Driehuis. Tussen 14.00 en 15.00 
voor kinderen van 4/7 jr. Kosten 
2,50, incl. toegang tot museum
Slotconcert met La Manouche 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Muziekoptreden van Tendle in
Fort Zuid, Boezemkade Spaarn-
dam. Vanaf 15.00 uur. Zie ook 

www.fort-zuid.nl.
Jammen in de Zeewegbar, Zee-
weg IJmuiden. Aanvang 17.00 
uur. Toegang en soep gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Popkoor: Choir on Fire. 21.00 uur. 
Toegang 7,50.

Maandag 14 juni

Nederland - Denemarken kij-
ken in de Zeewegbar, Zeeweg 
IJmuiden. Open vanaf 11.30 uur.
Informatiebijeenkomst over 
het idee en de opzet van Aller-
zielen nieuwe stijl. Van 19.00 tot 
20.30 uur in de Centrale Biblio-
theek.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: WK Voetbal 2010. Neder-
land-Denenmarken. 13.30 uur. 
Toegang gratis.

Dinsdag 15 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Millenium 3’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 16 juni

Lezing Ruhrdammen bij 
WN2000. Zie ook www.wn2000.
nl.
Oranje Night Skate om 20.00 
uur vanaf ijsbaan Haarlem. Deel-
name gratis. Inschrijven niet ver-
plicht. Voor gevorderden. Oran-
je kleding!
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Millenium 3’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 17 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kennemer Eenakter-
festival ‘Back to Basics’. Aanvang 
20.15 uur.
Haarlem Shopping Nacht, 
winkels centrum open tot mid-
dernacht, modeshow op Gro-
te Markt en nog veel mee. Info: 
www.haarlemmarketing.nl.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Babylon Circus. 20.30 uur. 
Toegang 15,-. Kleine zaal: LOS! 
24.00 tot 04.00 uur. Toegang 5,-.

Donderdag 10 juni

IVN Zuid-Kennemerland: Ex-
cursie Zeedorpenlandschap 
Kostvelorenpark, Zandvoort. 
Van 19.00 tot 20.30 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Gymanisium Fe-
lisenum met ‘Mijn Elekra’. Aan-
vang 20.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: LOS! met dj Paullie & Co. 
24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Gratis voor stu-
denten.

Vrijdag 11 juni
Kabouterpad Pieter Vermeulen 
Museum, Driehuizerkerkweg 
Driehuis. Tussen 14.00 en 15.00 
voor kinderen van 4/7 jr. Kosten 
2,50, incl. toegang tot museum
Stadsschouwburg Velsen:
Jeugdmusical ‘Jungle Book’ 
door basisscholn Velsen. Aan-
nvang 14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Het Kunstencen-
trum Velsen, afdeling muziek en 
jeugdtheaterschool. Aanvang 
19.30 uur.
Trio Contrasten in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Blessed by a broken heart. 
20.30 uur. Toegang 12,50. Van 
24.00 tot 04.00: Electric Trash. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Café: 
L.T.S. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 12 juni
Bon & Breed Open bij tennis-
vereniging LTC Hofgeest in Vel-
serbroek. Aanvang 09.00 uur. 
Door de week vanaf circa 18.00 
uur.
Beeckestijnpop op Landgoed 
Beeckestijn in Velsen-Zuid van 
13.00 tot 21.30 uur. Toegang 

Olleke Bolleke nu een 
verlengde peuterspeelzaal
Santpoort-Noord – Peuter-
speelzaal Olleke Bolleke werd 
een verlengde peuterspeelzaal. 
Dit houdt in, dat de tijden zijn 
aangepast: de speelzaal is nu 
open van 7.30 tot 13.00 uur. Ook 
tijdens de schoolvakantie is Ol-
leke Bolleke geopend. Voorheen 
konden de kinderen er twee 
dagdelen terecht, nu mogen ze 
desgewenst vijf ochtenden ko-
men, lunch inbegrepen. Ook zijn 
de ochtenden flexibel. Kinderen 
mogen, indien nodig, ook een 
extra ochtend komen. Werkende 
ouders kunnen nu ook een kin-
dertoeslag aanvragen bij de be-
lastingdienst.
,,We komen hiermee tegemoet 
aan de wens van veel ouders. De 
vorige openingstijden waren niet 

echt handig voor werkende ou-
ders’’, vertelt leidster Lonneke de 
Zwart. ,,De nieuwe tijden wer-
den al sinds 1 januari ingevoerd, 
maar voor de zorgvuldigheid zijn 
we langzaam opgestart. De loka-
len moesten aangepast worden 
en gaandeweg kom je altijd nog 
wat dingen tegen. Maar Olleke 
Bolleke draait nu zoals we voor 
ogen hadden.’’ Maandag vond de 
officiële opening plaats met een 
ballonnenwedstrijd. Directeur 
Allart van Deventer las de peu-
ters daarna voor. Dinsdag wer-
den de kinderen geschminkt en 
woensdag smulden zij van pof-
fertjes. Ook stond er een groot 
springkussen op het plein, waar-
op zij zich heerlijk konden uitle-
ven. (Carla Zwart)

Horen, zien en ruiken
Velsen-Zuid - De CliniClowns Theatertour is vorige week met een 
grote tent in Spaarnwoude neergestreken. De nieuwe theatervoorstel-
ling heet ‘Reis door het Zintuigenrijk’ en is speciaal voor kinderen met 
een meervoudige of verstandelijke handicap. De voorstelling is afge-
stemd op hun zintuiglijke belevingswereld. (foto: Reinder Weidijk)
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- Dit betekent dat in genoemde periode tijdens en 
direct na een wedstrijd waarin het Nederlandse team 
moet spelen niet wordt toegestaan vanuit een buiten-
tap dan wel een horecapunt op de openbare weg 
alcoholische dranken te verstrekken.

Voorschriften voor het ophangen van feestversiering
Vervolgens is het op grond van artikel 2.5 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:

- 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 mate-
rialen niet toegestaan.


