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Velsen-Noord - Personeel van 
Corus meldde zondagavond dat 
twee mannen bezig waren met 
palingstroperij. Uit onderzoek 
bleek dat twee IJmuidenaren van 
19 en 20 jaar bezig waren met 
het illegaal vangen van paling in 
een slootje op het Corusterrein. 
De mannen waren er vandoor 
gegaan maar konden even later 
worden aangehouden. Hun attri-
buten zijn in beslag genomen. De 
mannen zijn meegenomen naar 
het bureau. Daar is proces-ver-
baal opgemaakt tegen hen.

Palingstropers

IJmuiden - Een 79-jarige vrouw 
uit IJmuiden is zondagmiddag 
gewond geraakt bij een val. De 
vrouw fietste rond 15.50 uur in 
de Lange Nieuwstraat en viel 
met haar hoofd op de stoeprand. 
Daarbij liep zij hoofdletsel op. 
Ze is voor behandeling naar een 
ziekenhuis gebracht. De politie 
onderzoekt de toedracht.

Vrouw gewond

Oud-international tekent voor drie jaar

Poortvliet terug in Velsen
Velsen-Zuid - Jan Poortvliet (54) is dinsdagavond gepresenteerd als de nieuwe trainer van Telstar. Hij 
tekende een contract voor drie seizoenen. Poortvliet komt in dienst van AZ en wordt uitgeleend aan de 
Velsense betaald voetbalclub. AZ en Telstar hebben een samenwerkingsverband. Poortvliet, die van 2002 
tot 2005 ook al aan het roer stond van de Witte Leeuwen, volgt de naar Bayern München vertrokken 
Marcel Bout op. Bout en zijn ontslagen voorganger Edward Metgod maakten met Telstar een belabberd 
seizoen door waarin degradatie pas op de laatste speeldag kon worden afgewend. Het is nog niet be-
kend wie de assistent van Poortvliet wordt. In de wandelgangen circuleren de namen van Toon Beijer en 
Rob Matthaei, maar de club wil geruchten hierover niet bevestigen. (foto: Reinder Weidijk)

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.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Rozendag bij 
GroenRijk!
Zaterdag 19 juni -
Advies en acties op
alle rozen 25% korting

Kromhoutstraat 24 - IJmuiden - 0255 - 517 510

ramen • deuren • kozijnen • erkers • dakkapellen

detimmerfabriek.com
IJmuiden

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

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

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  
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Met een doel komt
u verder.
Dat is het idee.

Kijk op
www.rabobank.nl/velsen
voor meer informatie over
Rabo Doelsparen.
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257 IJmuiden: Kennemer Eenak-
terfestival ‘Back to Basics’. Aan-
vang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: WK voetbal 2010 
Nederland-Japan. 13.30 uur. Van 
23.00-04.00 uur: 90’s Now. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Café: Re-
turn of the Superdub. Webcam 
Hi-Fi. 22.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 20 juni
Vaderdag
Gratis toegang voor vaders bij 
zwembad De Heerenduinen in 
IJmuiden. Tussen 10.00 en 12.00 
uur.
Modeltreinen evenement ter 
gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan Modelvereniging het Y 
in Spaarnwoude. Van 10.00 tot 
17.00 uur. Toegang gratis.
Lezing ‘De Ongrijpbare Mens, 
Wat drijft ons?’ door drs. heiko 
Roelfsema in de Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Open dag bij de Kuba Moskee 
aan de Planetenweg in IJmuiden. 
Van 12.00 tot 18.00 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.
Open dag bij Manege Kenne-
mergaarde in Santpoort-Noord. 
Van 14.00 tot ± 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Ester Verhage. Leer-
lingenuitvoering afd. zang. 15.00 
uur. Toegang gratis.
À capella concert VoCantare in 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Aanvang 16.00 uur.
Muziekoptreden: Lone Star 
Cowboy’s, Café Fort Zuid, Boe-
zemkade Spaarndam. 
Aanvang 16.00 uur. Toegang gra-
tis. Van 15.00 tot 18.00 uur optre-
den Nova College. Toegang gra-
tis.

Dinsdag 22 juni
 

Iber Lengua opent haar deuren 
van 19.00 tot 21.00 uur aan de 
Zaanenstraat 18 in Haarlem.

Woensdag 23 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: De Dwarsligger. Tijd, 
Uitvoering Jazzdance Leerlingen. 
Aanvang 14.30 uur.
ber Lengua opent haar deuren 
van 19.00 tot 21.00 uur aan de 
Zaanenstraat 18 in Haarlem.
Lezing door Ruud Pols over de 
bunkers in IJmuiden. Met een 
korte film en veel foto’s. Aan-
vang 19.30 uur. Inschrijven ver-
plicht via info@wn2000.nl. Loca-
tie Bunker Museum IJmuiden.

Donderdag 24 juni

Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: WK voetbal Nederland-Ka-
meroen. 20.30 uur. Toegang gra-
tis. Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00

Donderdag 17 juni

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Kennemer Een-
akterfestival ‘Back to Basics’. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Babylon Circus. 
20.30 uur. Toegang 15,-. Kleine 
zaal: LOS! 24.00 tot 04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Stu-
denten gratis.

Vrijdag 18 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.
Golftoernooi bij Jonge Onder-
nemers IJmond op Golfbaan 
Spaarnwoude. Van 15.00 tot 
18.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Kennemer Een-
akterfestival ‘Back to Basics’. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Café: Ir-
rational Library. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 19 juni

Rommelmarkt op Plein 1945 
in IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 
uur.
Modeltreinen evenement ter 
gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan Modelvereniging het Y 
in Spaarnwoude. Van 10.00 tot 
17.00 uur. Toegang gratis.
Open ochtend bij Speeltuin 
Santpoort tijdens de Landelij-
ke Speeltuindag 11.00 tot 13.00 
uur.
Nederland-Japan in de Zee-
wegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Open vanaf 11.30 uur.
Band Blauw bij Paviljoen 
Noordzee, strand IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur. Toegang 
gratis, no dresscode
Midzomeravondtocht door 
Midden Herenduin. Start 19.00 
uur bij infopaneel parkeerplaats 
ingang Midden Herenduin, Duin 
en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 18 
in Driehuis. 
Openluchttheater Caprera: 
René Froger met opbrengst voor 
stichting Cystic Fibrosis. Kaarten 
65 euro via kaarten@openlucht-
theaterbloemendaal.nl. Aanvang 
19.30 uur. 
Show bij Manege Kennemer-
gaarde in Santpoort-Noord. Van 
20.00 tot 22.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 

Velsenaren blij op
reis met Rode Kruis
Velsen - Zes Velsenaren ver-
trokken maandag 7 juni met de 
MS Henri Dunant van het Ro-
de Kruis voor een geweldige reis 
vanuit Amsterdam. Via Nijmegen 
ging het richting Duitsland, waar 
men in Koningswinter en Dussel-
dorf van boord kon voor een be-
zoekje aan de stad. Vrijdag was 
het schip terug in Wijk bij Duur-
stede. Die avond was er een fij-
ne afscheidsavond, die werd ge-
organiseerd door de plaatselijke 
afdeling van het Rode Kruis.
Marja Diemeer is vakantiecoör-
dinator afdeling Velsen. Elk jaar 
mag zij een aantal Velsenaren 
op een bijzondere vakantie stu-
ren. Na telefonisch contact gaat 
zij naar de mensen toe en wordt 
de vakantie besproken. Daar-
bij kan worden gekozen uit een 
bootreis of een bezoek aan een 
van de drie hotels van het Rode 

Kruis. Dit jaar zorgde zij ervoor 
dat zes Velsenaren mee konden 
met de bootreis. Aan boord wa-
ren onder meer de heer en me-
vrouw de Niet uit IJmuiden, de 
heer en mevrouw Slotboom en 
de dames Heyink en Dekker, de 
laatste twee uit Driehuis.
Onderweg worden de gasten 
bijgestaan door een vrijwilliger. 
Aan boord zijn een dokter en 
verpleegkundige hulp. Alle gas-
ten worden een week lang ver-
troeteld en zij genieten dan ook 
volop van deze unieke en goed 
verzorgde reis. Dankzij de inzet 
van de vrijwilligers en het Rode 
Kruis hoeven zij zich geen zor-
gen te maken en alleen maar te 
genieten van de uitstapjes, het 
mooie uitzicht, het lekkere eten 
en drinken en de optimale ver-
zorging. De vakantie was dan 
ook zeer geslaagd te noemen.

Jac Zuurbier stopt
met Velsen Centraal
Velsen - Jac Zuurbier stopt na 
dit seizoen met Velsen Centraal. 
De laatste twee uitzendingen 
van het dagelijkse interviewpro-
gramma zijn te zien op 22 juli. 
Daarmee komt na acht jaar een 
einde aan het tv-programma, dat 
aanvankelijk live werd gemaakt 
in de studio van Seaport RTV 
en dat toen nog Velsen Vandaag 
heette. Tegenwoordig zijn de op-
names in de bibliotheek Velsen. 
Daar worden de komende weken 
de laatste opnames gemaakt.
Als redenen voor zijn besluit 
noemt Zuurbier het tijdrovende 

werk, dat hij als eindredacteur en 
interviewer verricht, en de veran-
derde opzet van Raadsplein TV, 
inclusief de samenvattingen die 
tegenwoordig van de raadsver-
gaderingen worden gemaakt. 
Daardoor zijn er volgens Zuur-
bier teveel overlappingen geko-
men met zijn interviews, met na-
me als het om de wekelijkse ge-
sprekken met fractievoorzitters 
en andere raadsleden gaat.
Jac Zuurbier krijgt mogelijk een 
rol in de nieuwe programma-op-
zet, waarmee Seaport TV na de 
zomer van start wil gaan.

Stoom en Modelbouw 
Evenement Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Zaterdag 19 en 
zondag 20 juni organiseert Mo-
delbouwvereniging Het Y een 
Stoom en Modelbouw Evene-
ment in Spaarnwoude. De toe-
gang is gratis. Op het evenement 
tonen en demonstreren model-
bouwers uit binnen- en buiten-
land hun modellen aan het pu-
bliek. Uiteraard zullen er tien-

tallen stoom-, diesel- en elektri-
sche locomotieven op de spoor-
banen rondrijden, achter deze 
locomotieven kunnen in de wa-
gons de bezoekers een ritje ma-
ken voor slechts 70 cent per rit. 
Het evenement wordt gehouden 
op het terrein aan de Genieweg 
37 in Spaarnwoude op beide da-
gen van 10.00 tot 17.00 uur.

Regio - Afgelopen dagen zijn er 
meerdere konijnen met myxoma-
tose gesignaleerd bij verschillen-
de dierenklinieken in de omge-
ving. Myxomatose is een beruch-
te konijnenziekte die veel sterf-
gevallen onder wilde en tamme 
konijnen veroorzaakt. Door het 
vochtige voorjaar en de huidige 
warmere temperaturen zijn de 
omstandigheden dusdanig dat 
er een flinke uitbraak wordt ver-
wacht. Tamme konijnen kunnen 
worden ingeënt tegen myxo-
matose door de dierenarts. Veel 
praktijken hebben een speciaal 
konijnenspreekuur voor het in-
enten van konijnen. Belt u voor 
informatie over deze spreekuren 
met uw dierenarts.

Myxomatose

Santpoort-Noord - Op zaterdag 
19 juni zal tijdens de landelijke 
speeltuindag een stand zijn van 
de jeugdclub van de Postzegel 
vereniging IJmuiden in speeltuin 
Santpoort aan de Valckenhoef-
laan. Hier kan iedereen inlichtin-
gen krijgen over de jeugdclub en 
haar activiteiten. De jeugdleden 
zullen laten zien wat je allemaal 
kunt doen met postzegels en 
waarom het zo leuk en leerzaam 
is om postzegels te sparen. De 
leden laten hun inzendingen aan 
tentoonstellingen zien en kun-
nen alles vertellen over wat zij 
allemaal doen op de clubavon-
den en tijdens bezoeken aan al-
lerlei postzegeltentoonstellingen, 
dus zeker een reden om te ko-
men kijken. De speeltuin is open 
van 11.00 tot 17.00 uur en de eer-
ste vijf die zich inschrijven als lid 
van de jeugdclub ontvangen een 
mooi stokboek om hun zegels in 
te doen. 

Postzegels in 
de speeltuin

Velsen - Bij Seaport FM is de 
vakantieperiode aangebroken. 
Dat betekent dat vanaf vrijdag 
18 juni programma’s als De Och-
tendspits, Goud van Out en Vel-
sen Vandaag op werkdagen gro-
tendeels komen te vervallen. 
In het weekend geldt dat ook 
voor De Week Uit Het Weekend 
In, Velser Artiestengala en Mu-
ziek Uit Zee alsmede de regiona-
le nieuwsbulletins. Het program-
ma Stamgasten gaat voor enkele 
weken op herhaling. Het groot-
ste gedeelte van deze radio-uren 
zullen met vakantie-agenda’s 
en andere berichten worden in-
gevuld. Vanaf maandag 5 juli is 
alles weer bij het oude. Zie ook 
www.seaportplaza.nl.

Vakantie op 
Seaport FM

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Kamp naar Appelscha
IJmuiden - Al tientallen jaren 
wordt er vanuit de gereformeer-
de kerk van IJmuiden in de zo-
mervakantie een kinderkamp 
georganiseerd. 
Ieder jaar gaan 70 tot 80 kinde-
ren, in de leeftijd van 8 tot en 
met 13 jaar, met circa 20 erva-
ren begeleiders naar een gezel-
lige kampeerboerderij in Appel-
scha. Daar beleven zij een su-
perleuke week met leeftijdge-
nootjes vol speurtochten, bos-
spelen, sport, knutselen, bon-
te avond, dropping, discoavon-
den, een dagje naar het zwem-
bad en nog veel meer. De kam-
peerboerderij, met onder ande-

re een basketbal-, volleybal- en 
voetbalveld, en de bosrijke om-
geving van Appelscha lenen zich 
daar prima voor. De rode draad 
door alle verschillende activitei-
ten is een te gek thema, dat de 
hele kampweek centraal staat. 
Van Superhelden tot Konings-
huis, van Theater, Kunst en Cul-
tuur tot Ik hou van Holland, het is 
elke keer weer een feest! Dit jaar 
zal het kinderkamp van zaterdag 
7 augustus tot en met zaterdag 
14 augustus plaatsvinden. 
Ga voor meer informatie naar 
www.kinderkampijmuiden.nl. 
waar ook de inschrijfformulieren 
te vinden zijn.

Goed NK streetdancers 
danscentrum Ter Horst
IJmuiden - Zondag deden D4F/
streetdancers van danscentrum 
ter Horst mee aan de Nederland-
se Kampioenschappen, die wer-
den gehouden in Ermelo.
Bij de Adults beginners werd 
Naomi Ebbeling vijftiende, Anni-
ka Tiller en Esther Holtz kwamen 
in de halve finale en werden res-
pectievelijk twaalfde en achtste. 
Hiermee bleef Esther wederom 
net buiten de grote finale.
De finale werd wel gehaald door 
Angela Fernandez. Zij werd uit-
eindelijk zesde en was hier zeer 

blij mee. Dit is ook wel voor te 
stellen, want presteren op een 
N.K. betekent dat het volks-
lied speciaal voor jou gespeeld 
wordt.
Bij de teams Adults deed 2Uni-
que (van danscentrum ter Horst) 
mee. Dit team werd vijfde en 
heeft door dit resultaat bereikt 
dat zij mee mogen doen aan het 
Europese Kampioenschap dat 
half oktober wordt gehouden in 
Wenen. Een prima resultaat.  Nu 
wordt het dus sparen voor de trip 
naar Wenen.

Medailleregen 
voor WVIJ
IJmuiden - Watervrienden 
IJmuiden was ook dit jaar van 
de partij bij de Open Groningse 
Kampioenschappen in het open-
lucht zomerbad van Peize. Bij 
aankomst, aan het eind van de 
middag, hadden de zwemmers 
eerst de tijd om hun tenten op te 
zetten voor de nacht, waarna ze 
zich konden klaarmaken voor de 
wedstrijd. Door een onaangena-
me wind was het al bij aanvang 
van de wedstrijd erg koud en dat 
beloofde niet veel goeds voor 
de rest van de avond. Ondanks 
de koude buitentemperatuur en 
het niet veel warmere water zijn 
er echter zeer goede prestaties 
geleverd door WVIJ. Hoewel er 
niet veel persoonlijk records zijn 
verbeterd, heeft WVIJ zich in de 
meeste programma’s wel op het 
podium kunnen plaatsen. Na af-
loop van de wedstrijd stond er 
dus een heuse medailleregen te 
wachten voor de zwemmers. Met 
een goed gevoel werd dan ook 
de wedstrijd omgezet in een ge-
zellige avond in een grote feest 
tent. Na een grote opruiming en 
met de medailles op zak keerde 
WVIJ zondag ochtend weer moe 
maar voldaan huiswaarts. Uitsla-
gen en foto’s zijn binnenkort te 
vinden op www.watervriende-
nijmuiden.nl

Moke geeft miniconcert
IJmuiden - Moest je voor het 
bijwonen van een optreden van 
Moke bij Pinkpop onlangs nog 
ettelijke tientjes neerleggen, za-
terdag zaten de eerste honderd 
man bij Shell ‘voor een dubbeltje 
op de eerste rang’. In het kader 
van de Shell Muziekweken trad 
de Britpopband Moke zaterdag 
tussen twee en drie uur gratis op 

bij Shell aan de Dokweg. De eer-
ste honderd bezoekers kregen 
niet alleen een gratis optreden, 
maar ook een ’goodiebag’.  Van-
wege Beeckestijnpop was het 
minder druk dan verwacht. Wie 
niet bij de eerste honderd hoor-
de kon vanaf het naastliggende 
duin genieten van Moke. (foto: 
Reinder Weidijk)

HVC’90 wordt 
SB Groep/
HCV’90
Velsen-Noord - Met ingang 
van het seizoen 2010/2011 zal 
de handbalvereniging uit Velsen-
Noord voortaan als SB Groep/
HCV’90 verder gaan. SB Groep 
Verzekeringen zal samen met 
P. Meijer Bouwonderneming en 
ITQ het hoofdsponsorschap op 
zich nemen. Alle drie de sponso-
ren zijn reeds betrokken bij deze 
handbalvereniging. De vereni-
ging is trots op deze sponsoren, 
die in deze financiële moeilijke 
tijden deze stap durven te ma-
ken, want dankzij deze sponso-
ren blijft de kwaliteit binnen de 
vereniging gewaarborgd.

Blauwe Zeester loopt 
Ochtendvierdaagse
IJmuiden -  Om in te spelen op de Avondvierdaagse van broertjes 
en zusjes heeft het team van kinderverblijf De Blauwe Zeester de 
Ochtendvierdaagse georganiseerd voor de allerkleinsten. Alle kinde-
ren liepen mee tijdens deze Ochtendvierdaagse. Zelfs de allerklein-
sten gingen mee, in de bolderkar. Elke ochtend liepen de kinderen 
een andere route in de buurt.  Op donderdag was de feestelijk af-
sluiting. De kinderen liepen de route met muziek en werden ook bin-
nengehaald met muziek, chips en drinken. Natuurlijk kregen ook de-
ze kinderen een echte medaille. Op naar volgend jaar.

Boeken boete-
vrij inleveren
IJmuiden - Mensen die hun bi-
bliotheekboeken niet meer dur-
ven in te leveren omdat de uit-
leentermijn al lang verstreken is, 
kunnen nu schoon schip maken. 
Tot en met zaterdag 19 juni is het 
‘schone lei week’ in Bibliotheek 
Velsen. In de derde week van ju-
ni zijn boeken en andere mate-
rialen schuldenvrij in te leveren 
in de ‘schone lei kist’. In de hal 
van de bibliotheek wordt een kist 
neergezet voor de te late mate-
rialen. Alles uit deze kist wordt 
boetevrij ingenomen. Zo be-
gint iedereen de zomer met een 
schone lei.

Guppenfeest bij SVIJ
IJmuiden - Vrijdag werd bij SVIJ 
een Guppenfeest gehouden. Dit 
feest, ter gelegenheid van het af-
scheid van 13 guppen werd een 
groot succes. 
Twee keer per jaar mogen de ou-
ders meedoen met de training 
en dat is een hilarisch evene-
ment. Na een serieuze warming-
up werd de partij (23 tegen 23) 
een hele spannende. Uiteinde-
lijk werd het 3-1 voor de ‘hesjes’. 
Na het trainen en douchen  be-
gon de barbecue met een inte-
gratie vleesmix tussen Holland-
se hamburgers, kipsaté en Turk-
se broodjes Köfte. 
Bea Levasier werd beloond voor 
haar hondstrouwe inzet op vas-

te speelzaterdagen achter de 
bar.  Ook vaste verslagenschrij-
ver van de guppen, Pieter Plug, 
Ook de afscheidnemende lei-
ders Marco en Arie werden ge-
huldigd. Zij worden nu leiders 
bij de F-jes van SVIJ  Er stromen 
het komende seizoen 13 guppen 
door. De 16 guppen die overblij-
ven gaan komend seizoen trai-
nen op woensdagmiddag, 16.00 
uur, en op zaterdag zullen zij in 
Champions Leagueverband hun 
kunsten gaan vertonen op écht 
gras. Voor het nieuwe seizoen, 
zijn twee trainers gecontrac-
teerd. Kortom, binnen de club al-
lerjongsten van SVIJ lééft het. In-
teresse? Zie www.svij.nl.

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“ Een uitvaart 
moet goed bij 
iemand passen.”

Anita Verhoef, Uitvaartleider
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Winnaars ballonnen-
wedstrijd Koninginnedag
Santpoort-Noord - Koningin-
nedag 2010 begon regenachtig, 
maar dat kon de kinderen van 
Santpoort-Noord niet deren. Als 
vanouds deden weer vele jon-
gens en meisjes mee met de 
traditionele ballonnenwedstrijd. 
Met honderden tegelijk gingen 
de rode, witte en blauwe bal-
lonnen de lucht in op weg naar 
onbekende windstreken en di-
to bestemmingen. Na vermoede-
lijk vele omzwervingen - we zul-
len er nooit helemaal achterko-
men - zijn de meeste ballonnen 
met een noordoosten briesje in 
de noordelijke provincies neer-
gedaald.
Er is er zelfs een in de buurt van 
Newcastle gesignaleerd, maar 
dit was wel een heel eigenzin-
nig exemplaar! Toch zijn er ook 
ballonnen over ‘s lands grenzen 
gevlogen en terechtgekomen bij 
onze oosterburen. 
Ze werden gevonden in tuinen, 
weilanden en zelfs op een be-
graafplaats. Met een afstand van 
ruim 600 kilometer. was Barg-
stall in Sleeswijk Holstein de 
winnende eindbestemming. Op 
het kaartje aan deze ballon prijk-
te de naam van de 8-jarige Su-
zanne Heeremans uit Santpoort-
Noord. 
Zij werd daarmee de gelukki-
ge winnares van deze spannen-
de nek-aan-nekrace. Vlak daar-

achter kwam de ballon van Abel 
Bruschke die op 570 kilometer in 
de tuin van Anke Rittstieg werd 
gevonden. Hij kwam daarmee op 
een verdiende tweede plaats. De 
prijsuitreiking vond afgelopen 
zaterdag plaats bij de hoofd-
sponsor De Ballon in de Hoofd-
straat. Deze plechtige ceremonie 
werd gehouden door Sjaak Dui-
neveld, sponsorcoördinator van 
de Oranjevereniging Santpoort-
Noord. 
Beide winnaars kregen uit han-
den van hoofdsponsor Charlotte 
van speelgoedwinkel De Ballon 
een cadeaubon uitgereikt waar 
zij natuurlijk zeer verguld mee 
waren. Wil je ook weten of en 
waar jouw ballon gevonden is, 
kijk dan op de website van Oran-
jevereniging Santpoort-Noord: 
www.ovsn.nl.
De Oranjevereniging Santpoort-
Noord kan weer terugkijken op 
een zeer geslaagde Koninginne-
dag en zal ook volgend jaar met 
een afwisselend en aantrekkelijk 
programma voor de dag komen. 
Langs deze weg willen ze nog-
maals alle vrijwilligers bedanken 
voor hun geweldige inzet tijdens 
Koninginnedag alsmede de con-
tribuanten en niet te vergeten al-
le sponsors die met hun finan-
ciële bijdragen Koninginnedag 
2010 weer tot een onvergetelij-
ke dag hebben gemaakt.

Eeuwige zwanentrouw
Velserbroek - Wist u dat een zwanenpaar zijn hele leven bij el-
kaar blijft? Het mannetje bewaakt het nest en helpt soms bij het uit-
broeden van de eieren. Tijdens het opgroeien van de jongen wor-
den zij zowel door het mannetje als door het vrouwtje warm gehou-
den en bewaakt. De trouw van zwanen zorgde voor een mooi volks-
geloof: een zwanenveer genaaid in het hoofdkussen van de eega, 
zorgt voor huwelijkstrouw. In Velserbroek zijn de aandoenlijke staal-
tjes van zwanentrouw elk voorjaar ruimschoots aanwezig, zoals hier 
op de Dammersboog. (foto: Reinder Weidijk)

VVH/Velserbroek
zaterdag 1 promoveert
Regio - Nadat vorig seizoen de 
degradatie naar de 5de klasse 
niet kon worden ontlopen heeft 
VVH Velserbroek zaterdag 1 dit 
seizoen de stap terug gemaakt 
naar de 4de klasse. Via twee 
overwinningen in de nacompeti-
tie wist het jonge elftal promotie 
af te dwingen. 
Dit seizoen werd het roer volledig 
omgegooid door Piet van Leeu-
wen, de nieuwe trainer. Er werd 
een nieuwe speelstijl ingevoerd 
en meerdere spelers kregen an-
dere posities. De eerste wedstrij-
den waren van een wisselend ni-
veau en veel punten werden ver-
speeld. Gaandeweg werd het ni-
veau echter beter, wat resulteer-
de in een tweede plaats in de 
eerste periode achter het nieuw 
gevormde team van de Meteoor 
uit Amsterdam. Omdat de Me-
teoor kampioen is geworden in 
de 5e klasse werd de periode-
titel doorgeschoven naar VVH/
Velserbroek en dat leverde dus 
een plaats op in de nacompeti-
tie. In  de tweede periode eindig-
de VVH/Velserbroek op een ver-
dienstelijke vierde plaats.
In de nacompetitie bleken was 
de eerste wedstrijd thuis tegen 
DEM. Na een moeilijke eerste 
helft werd gerust met een 1-4 
achterstand. In de tweede helft 
ging men vol voor de overwin-
ning. Na 20 minuten was het 

raak. Het knokkende VVH/Vel-
serbroek wist op 4-4 te komen. 
In de laatste minuten werd ech-
ter nogmaals toegeslagen en de 
5-4 was het resultaat.
Nu was het afwachten welk re-
sultaat Bloemendaal neer zou 
zetten tegen DEM. DEM won 
de wedstrijd met 3-2: een uit-
stekende uitslag voor de Velser-
broekers die een week later te-
gen Bloemendaal moesten spe-
len, een gelijkspel zou dan im-
mers al voldoende zijn voor de 
overwinning.
De wedstrijd in en tegen Bloe-
mendaal begon erg nerveus. 
Veel kansen kregen de Bloemen-
dalers niet, het bleef bij spelden-
prikken. Er werd gerust met een 
0-0 stand, genoeg voor promo-
tie, maar niet voldoende voor het 
hongerige en steeds beter spe-
lende VVH/Velserbroek. Na de 
rust kwam de ploeg goed uit de 
kleedkamer en scoorde dan ook 
binnen vijf minuten de 0-1. Een 
aanvallend Bloemendaal leverde  
meer ruimte op voor de aanval-
lers van VVH/Velserbroek. Met 
goed veldspel kon de ploeg nog 
twee maal scoren. Dat er uitein-
delijk twee spelers van Bloemen-
daal het veld werden uitgestuurd 
deed niet meer ter zake. De ver-
diende promotie was binnen en 
dit werd tot in de late uurtjes ge-
vierd.

Basisschool De Beekvliet
Leerkrachten doen
mee aan KiKarun
Velserbroek - Een flinke de-
legatie van het team van leer-
krachten van Basisschool De 
Beekvliet uit Velserbroek heeft 
afgelopen zaterdag aan de KiK-
arun meegedaan. 
Zowel de vijf als de tien kilo-
meter werden gelopen door de 
leerkrachten om geld op te ha-
len voor het goede doel: Kinde-
ren Kankervrij.
Het was prachtig weer, niet te 
koud en niet te warm en het ter-
rein rondom Spaarnwoude Re-
sort stroomde al vlug vol. De 
leerkrachten, die allemaal al 

maanden van te voren waren 
begonnen met trainen, werden 
door hun minder sportieve maar 
niet minder betrokken collega’s 
toegejuicht. 
Uiteindelijk haalden zij allen de 
eindstreep, waarbij - en dat zal 
niemand verrassen – de gym-
meester als eerste van het team 
finishte.
Al het geld dat de leerkrachten 
via sponsors wisten op te ha-
len zal ten goede komen aan 
de stichting KiKa die zich bezig-
houdt met de strijd tegen kanker 
bij kinderen.

3J’s sluiten
theatertour
af in Open-
luchttheater
Regio - Jan Dulles, Jaap Kwak-
man en Jaap de Witte - beter be-
kend als de 3J’s - waren al we-
reldberoemd in Volendam toen in 
2007 de grote doorbraak kwam. 
Zij kregen landelijke bekendheid 
na het succes van hun debuut-
album Watermensen. Afgelopen 
zondag sloten de 3J’s voor een 
dolenthousiast publiek in een 
uitverkocht Openluchttheater 
Bloemendaal hun tweede thea-
tertour ‘Pluche, Zweet en Tranen’ 
af. (foto: Michel van Bergen)

Velsen-Zuid - Een 35-jarige au-
tomobiliste uit Oostzaan is zater-
dag even voor 16.00 uur op de 
Amsterdamseweg in de proble-
men gekomen, nadat zij de con-
trole over haar voertuig was ver-
loren. Haar auto is vervolgens 
over de weg gaan tollen en raak-
te hierdoor aan de andere kant 
van de weg een lantaarnpaal, 
waarna de auto achteruit van het 
talud af gleed. De vrouw werd 
door omstanders uit haar au-
to gehaald. Zij is door een am-
bulance naar het ziekenhuis ge-
bracht. Daar bleek zij slechts 
een aantal snijwondjes te heb-
ben opgelopen.

Macht over
het voertuig 
verloren

Velsen-Zuid - Boswachters za-
gen vorige week woensdagmid-
dag rond 15.45 uur in een ge-
parkeerd staande auto aan de 
Oostbroekerweg in Spaarn-
woude een man met een jon-
gen zitten. De 14-jarige jongen 
zat met zijn broek op zijn hie-
len. De boswachters hebben de 
man aangehouden op verden-
king van ontucht. De verdach-
te, een Haarlemmer, is overge-
dragen aan de politie en inge-
sloten. De politie onderzoek wat 
er is gebeurd.

Man
aangehouden 
voor ontucht
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De Zandloper
moedigt Oranje aan
IJmuiden - Niet alleen de leer-
lingen van De Zandloper kwa-
men afgelopen maandag in het 
oranje naar school, ook de juf-
fen en meesters liepen rond in 
een oranje shirt, hoed en pruik. 
Vol spanning werd dan ook de 
aftrap van de wedstrijd Neder-
land-Denemarken afgewacht 
want de leerlingen en het team  
van De Zandloper zaten er hele-
maal klaar voor om Oranje aan 
te moedigen. Maar zomaar on-
der schooltijd naar een voetbal-
wedstrijd kijken moet natuur-
lijk wel onderwijskundig verant-

woord zijn. Daarom stond de he-
le school deze dag in het teken 
van Oranje en het WK waarbij er 
ook allerlei werkbladen, puzzels 
etcetra gedaan konden worden 
over het WK voetbal.
Hoogtepunt van de dag was na-
tuurlijk het bekijken van de wed-
strijd op een groot scherm waar-
bij de vuvuzela’s twee keer kei-
hard door de school schalden. 
Normaal is er binnen de school 
een verbod voor deze toeters, 
maar ja... als Oranje scoort dan 
mogen we dat best even laten 
horen!

Arrestatie na WK-duel
IJmuiden - De politie heeft 
maandagmiddag een 25 jarige 
IJmuidenaar aangehouden na 
afloop van de WK-wedstrijd te-
gen Denemarken. Direct na het 
fluitsignaal begaf zich een gro-
te groep mensen naar de Lan-
ge Nieuwstraat om de overwin-
ning uitbundig te vieren. Door-
dat de meeste feestvierders al 
aardig wat alcohol naar binnen 
hadden gewerkt en de situatie 

wellicht uit de hand kon gaan lo-
pen heeft de politie besloten de 
Lange Nieuwstraat tijdelijk af te 
sluiten voor het verkeer. De po-
litie was met veel mensen aan-
wezig om de orde te handhaven. 
De IJmuidenaar werd aangehou-
den omdat hij vuurwerk bij zich 
had. Rond half vijf was de situa-
tie weer normaal en kon het ver-
keer weer veilig door de straat. 
(foto: Michel van Bergen)

Anonieme sponsor voor 
Stichting Zwerfkatten
IJmuiden - De afgelopen maan-
den was er weer een toename 
van gedumpte katten en kittens. 
De meeste zijn half verwilderd 
aangetroffen in het havengebied 
en hebben  intensieve socialisa-
tie en medische zorg nodig voor 
ze herplaatst kunnen worden. 
Vrijwilligers van Stichting Zwerf-
katten Havengebied IJmuiden 
leveren deze zorg met veel liefde 
maar hebben daarbij hulp nodig. 
Een professionele asielkennel 
voor de opvang van zieke kat-
ten en moederpoezen met kit-
tens staat hoog op het verlang-
lijstje. Toen een anonieme spon-
sor hoorde van dit nijpende huis-
vestingprobleem bood hij direct 
aan om alle giften die van 1 tot 
30 juni 2010 op de rekening van 
de IJmuidense stichting worden 
gestort, te verhogen met 50%. 
Dus steunt u de zwerfkatten de-

ze maand met een bedrag van 40 
euro, dan doet deze dierenvriend 
daar nog eens 20 euro extra bo-
venop. De stichting is hier heel 
blij mee want meerdere dona-
teurs vroegen al of er weer een 
dergelijke actie kon worden op-
gezet. Ook voor hen is het een 
fijn idee dat hun centjes op die 
manier nog meer waard zijn! Bo-
vendien heeft de zwerfkattenop-
vang een ANBI-nummer (alge-
meen maatschappelijk nut be-
oogende instelling) waardoor ie-
dere gift belasting aftrekbaar is.  
Wie de zwerfkatten wil helpen, 
kan een bedrag storten op giro-
rekening 4761 772 ten name van 
stichting Zwerfkatten Havenge-
bied IJmuiden, te Velsen-Noord. 
Zet er wel bij dat het om de  ‘50% 
actie’ of om de ‘zomeractie’ gaat. 
Zie ook: kattenbabbels.web-
log,nl. of bel 06-20504875. 

Strandbibliotheek klaar 
voor zesde seizoen
IJmuiden -  - Strandbezoekers 
kunnen in de zomermaanden 
juli en augustus weer gebruik 
maken van vijf strandbibliothe-
ken in Noord- en Zuid-Holland, 
waaronder die in IJmuiden. De 
strandbieb opent voor het zesde 
jaar op rij haar deuren. Vanaf juli 
kunnen strandbezoekers geheel 
gratis boeken lenen, zonder dat 
ze daarvoor lid hoeven te zijn van 
de bibliotheek. 
De strandbibliotheek staat op 
het IJmuiderstrand wederom 
voor strandpaviljoen Noord-
zee. Strandbibliotheek IJmuiden 
is van 10 juli tot en met 22 au-
gustus geopend van woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Met op woensdag en 
zaterdag altijd een leuke activi-
teit voor kinderen en volwasse-
nen. Op de website www.biblio-
theekvelsen.nl zijn alle activitei-
ten terug te vinden. Daarnaast is 
meer informatie in de Centrale 
Bibliotheek in IJmuiden en van-
af 10 juli ook op het strand bij de 
strandbibliotheek, 06-47279087. 
Tevens kunt u een mail sturen 
naar mcortlever@bibliotheekvel-
sen.nl. Strandbibliotheek Velsen 
wordt mede mogelijk gemaakt 

door subsidie van de gemeen-
te Velsen.
De strandbibliotheek wordt dit 
jaar op spectaculaire wijze ge-
opend. Bibliotheek Velsen heeft 
een unieke strandbibliotheek, dit 
jaar komt daar een nieuwe unie-
ke mobiele locatie bij, namelijk 
de Bibliothuktuk. In samenwer-
king met de Tuktukcompany is er 
een speciale tuktuk ontworpen 
voor de bibliotheek. Onder bege-
leiding van kinderen op versier-
de fietsen zal de Bibliothuktuk  
naar de strandbibliotheek rijden. 
Vanaf 10.30 kan je je fiets komen 
versieren en om 11.00 uur rijdt 
de groep richting het strand!
De strandbibliotheken staan tot 
de nok toe gevuld met boeken, 
tijdschriften, kranten en prenten-
boeken. Uit deze uitgebreide col-
lectie kan worden geleend door 
alle bezoekers van het strand. Je 
hoeft hiervoor geen lid te zijn, lid 
te worden of geld te betalen. Er 
wordt alleen aan iedereen ge-
vraagd om zich in te schrijven. 
Vervolgens kun je de hele dag 
in de zon, of onder de parasol, 
bijvoorbeeld Dan Brown, Hel-
een van Royen, Kluun of Saskia 
Noort lezen.

IJmuiden - Politiemensen hiel-
den vorige week donderdag, om-
streeks 16.30 uur, een verwarde 
man aan. De agenten reageer-
den op de melding dat er in een 
woning aan de Lange Nieuw-
straat iemand met een mes zou 
dreigen. De bewoner bleek flink 
in de war en werd door de poli-
tiemensen aangehouden. Hij ver-
zette zich hevig tijdens zijn aan-
houding en de agenten zagen 
zich genoodzaakt pepperspray 
te gebruiken om de man onder 
controle te krijgen. De verdachte 
is overgebracht naar een politie-
bureau waar hij door een politie-
arts werd onderzocht. Hierna is 
de man opgenomen in een psy-
chiatrisch centrum.

Politie houdt 
verwarde
man aan

Velsen-Noord - Personeel van 
een supermarkt aan de Wijker-
straatweg betrapte vorige week 
woensdagmiddag rond 13.40 uur 
een 41-jarige man uit Velsen-
Noord op de diefstal van diverse 
artikelen uit de winkel. De man 
liep weg maar kon buiten wor-
den overmeesterd. De verdach-
te die zwaar onder invloed was 
van alcohol, is overgedragen aan 
de politie en meegenomen naar 
het bureau. Daar bekende hij de 
diefstal en is proces-verbaal op-
gemaakt tegen hem.

Winkeldief 
aangehouden

IJmuiden - Vorige week woens-
dagnacht is ingebroken in de 
shop van een tankstation aan de 
Heerenduinweg. De daders heb-
ben met een tegel de ruit van 
de toegangsdeur vernield. Bin-
nen hebben ze rookwaren buit-
gemaakt. Het gaat vermoedelijk 
om vier daders. Ze hebben ge-
bruik gemaakt van een opval-
lend groene vuilniszak. De politie 
stelt een onderzoek in en vraagt 
mogelijke getuigen van de in-
braak contact op te nemen via 
0900-8844.

Inbraak in 
shop van
tankstation

Driehuis - Een 14-jarige jon-
gen uit IJmuiden is maandag-
middag gewond geraakt bij een 
aanrijding in Driehuis. De jongen 
reed rond 14.45 uur op zijn fiets 
over fietspad van de Driehuizer-
kerkweg. Daar werd hij geschept 
door een afslaande auto, be-
stuurd door een 65-jarige man 
uit Velsen-Zuid. De jongen is 
voor behandeling naar een zie-
kenhuis gebracht. De politie on-
derzoekt de precieze toedracht 
van de aanrijding.

Aanrijding
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Velsen-Zuid - Het à capella-
koor VoCantare zingt op zondag-
middag 20 juni muziek van Mo-
zart, Stravinsky, Brahms, Men-
delssohn, maar ook van Certon, 
Dowland, di Lasso, Comedian 
Harmonists en anderen.   De di-
rigent is Ger Vos, gerenommeerd 
dirigent van meerdere oratori-
umkoren en vocale ensembles. 
Het concert vindt plaats op: zon-
dag 20 juni, aanvang 16.00 uur in 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid, Kerkplein 1. Zie ook www.
engelmunduskerkvelsenzuid.nl. 
De toegang is vrij; een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Richtbedrag: 7,50 euro per per-
soon. Voor informatie kunt u con-
tact opnemen met Marie-Claire 
Medenblik, m.c.medenblik@het-
net.nl, 06-43091784.

À capella 
concert

Meisjesvoetbal 
bij OG
Regio - Zaterdag 26 juni is er 
een open training bij Onze Ge-
zellen voor meisjes met de ge-
boortejaren 2001, 2002 en 
2003. Hiermee wil Onze Gezel-
len meisjes kennis laten maken 
met voetbal voor het seizoen. 
De open training is van 10.00 tot 
11.30 uur. Aanmelden kan via 
mail: ledenadm.efgeitjes@onze-
gezellen.com. Op het program-
ma staan een training, partijtje 
en rondleiding op het complex. 
RKVV Onze Gezellen is geves-
tigd op Sportpark Van der Aart 
in Haarlem. Parkeren kan op het 
parkeerterrein aan de Vlietweg 
in Velserbroek. Voor meer in-
formatie: Yolanda Sewalt, 023-
5391385. Zie ook www. onzege-
zellen.com.

Boogschieten 
bij VZOS
Santpoort-Noord - Begin sep-
tember start bij VZOS aan de 
Hagelingerweg 323, ingang 
Sportpark Groeneveen, een 
nieuwe cursus handboogschie-
ten. Het streven van de vereni-
ging is om beginnende schut-
ters zover te brengen dat zij als 
volwaardig schutter mee kun-
nen schieten. Onder begeleiding 
van ervaren schutters, word je 
wegwijs gemaakt. Stukjes theo-
rie, maar vooral veel doen. VZOS 
heeft oefenbogen, waar je gra-
tis gebruik van kunt maken. De 
lessen vinden plaats in het club-
gebouw op de dinsdagavonden 
vanaf 18.30 uur, een les duurt 
ongeveer twee uur. Vooraf ben je 
van harte welkom om eens ken-
nis te komen maken of te kijken 
naar handboogschieten. In juni 
is het wellicht leuk om te zien dat 
er met een handboog ook darts 
geschoten kan worden, (en dat 
gaat niet op een afstand van 2,37 
m), Kijk voor meer informatie op 
www.hbsvzos.nl. Of stuur een e-
mail naar info@hbsvzos.nl.

Velserbroek – Marjolein had 
een goede zwangerschap, de 
laatste weken waren minder. Ze 
was moe, misselijk en had last 
van bekkeninstabiliteit. De con-
trole werd overgenomen door 
de gynaecoloog. Ook al om-
dat dochter Floor zes weken te 
vroeg werd geboren en Marjo-
lein daarna last had van het hel-
lp syndroom. Nu had ze daar 
weer symptomen van, maar ze 

Aangenaam

Geboren: Stijn van Eeken
Zoon van: Marjolein en Eddie 
van Eeken
Broer van: Floor (2,5)
Geboren op: 5 mei 2010 om 
15.24 uur
Geboortegewicht: 3785 gram

bleek het uiteindelijk niet te heb-
ben. Op 3 mei werd ze opgeno-
men in het Beverwijkse Rode 
Kruis Ziekenhuis. De arts wilde 
de baby op 4 mei via een keizer-
snede gaan halen. Die dag was 
er een spoedgeval, waardoor de 
bevalling naar de avond werd 
verschoven en daarna naar een 
dag later. Stiekem was Marjo-
lein daar wel blij om: ,,Het is toch 
een beladen dag, 4 mei. Nu han-
gen de vlaggen uit als Stijn jarig 
is.’’ Woensdag werd Stijn gebo-
ren, de zaterdag daarna moch-
ten moeder en zoon alweer naar 
huis. Daar was het even heel 
druk, maar al snel had het jon-
ge gezin het ritme te pakken. De 
kraamhulp werd zelfs naar huis 
gestuurd, omdat ze het prima 
zelf af konden, ze vonden het al-
leen maar gezellig. Met Stijn gaat 
het heel goed. Het is een makke-
lijk kindje, dat alleen huilt als hij 
honger heeft. Het blijkt een ge-
zelschapsdier te zijn: hij wil er 
graag bij zijn en dan het liefst 
lekker warm dicht tegen papa of 
mama aan.
Floor is helemaal dol op haar 
broer: het zijn al echt twee paar 
handen op één buik. Als het be-
zoek aan haar vraagt: ,,Mag ik 
de baby mee naar huis nemen?’’, 
dan is het antwoord steevast: 
,,Nee, die blijft thuis, bij Floortje.’’ 
(Carla Zwart)

Het vijfde asfalttoernooi
Velserbroek – Voor de vijfde 
keer werd zondag het Asfalttoer-
nooi gespeeld, georganiseerd 
door Buurtsport en het ambu-
lante jongerenwerk van Stich-
ting Welzijn Velsen. Er werd op 
twee velden gevoetbald: op het 
bestaande asfaltveld en daar-
naast op een veld, omgeven door 
een plastic court. Het ging er fa-
natiek aan toe en er waren veel 
ouders aanwezig om de spe-
lers aan te moedigen. Ongeveer 
twintig teams hadden zich opge-
geven. Daar zaten namen bij als 
Powershooters, Rattenboys en 
Drollenvangers. Ad Otten staat 
een volgend wedstrijdschema 
te maken als een groep, die zich 
Ajax noemt, hun beklag komt 
doen: ,,Wij zitten in de verkeerde 
poule. We zijn 10 jaar en we moe-
ten voetballen tegen jongens van 
13 jaar. We willen in een lagere 
poule.’’ Otten moet ze teleurstel-
len: ,,Die is al gespeeld.’’ Danny 
en Ice spelen bij de Streetboys: 
,,Wij worden elk jaar kampioen, 
we zijn gewoon goed.’’ Hassan, 
van hetzelfde team, weet wel hoe 

dat komt: ,,Wij voetballen elke 
dag.’’ Iemand komt bij Ad door-
geven: ,,De Frikadellen hebben 
met 4-0 gewonnen.’’ Hij kijkt ver-
baasd op, begrijpt dan: ,,Heet het 
team van Demi nu opeens Frika-
dellen?’’ Er was een poule voor 
spelers van 8, 9 en 10 jaar, een 
poule voor voetballers van 11, 12 
en 13 jaar en eentje voor 14 jaar 
en ouder. Voor deze laatste had-
den zich vijf teams aangemeld, 
maar er kwam slechts één ploeg 
opdagen. ,,Ik denk dat de andere 
teams ook met voetbal bezig zijn, 
maar dan thuis voor de buis’’, 
zegt Otten. Het team mag als 
troost een wedstrijd spelen te-
gen de medewerkers van Buurt-
sport. Bij de jongste deelnemers 
was de finale tussen de Powers-
hooters en de Drollenvangers, de 
Powershooters wonnen met 2-1. 
In de categorie vanaf 11 aar ging 
de finale tussen de White Kids 
en de Drollenvangers. De laatste 
wonnen met 2-0. Zowel de deel-
nemers als de organisatie kijken 
terug op een geslaagd toernooi. 
(Carla Zwart)

Rob Basjes sponsor 
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Het zevende 
HHI–metaalwerken dames stra-
ten zaalvolleybaltoernooi in Vel-
serbroek wordt zaterdag 16 ok-
tober gehouden en is ongekend 
populair. 
Het gonst nu al weer in de Vel-
serbroek. Bij de tennisvereniging 
bij de fitnessclub, in het winkel-
centrum en gewoon op straat. 
Buren van aangrenzende stra-
ten beginnen langzaam maar ze-
ker met het psychologische spel-
letje van elkaar met een glimlach 
lopen uitdagen. Precies een van 
de doelstellingen waarvoor de 
organisatie dit toernooi bedacht 
heeft.
Het gaat heel goed met de spon-
soring van dames straten zaal 

volleybal toernooi. Sponsoren 
willen het toernooi graag onder-
steunen. Diverse onderhandelin-
gen en gesprekken hebben tot 
resultaat gehad dat Rob Basjes 
zeer enthousiast werd om ook 
het 7e dames straten zaalvolley-
baltoernooi Velserbroek in 2010 
te sponsoren. 
Rob Basjes Bouwkundig ont-
werp en adviesbureau is gespe-
cialiseerd in bouwaanvragen,b
ouwkundige keuringen, diverse 
tekenwerk, haalbaarheidsstudie, 
constructie, bouwkundig ont-
werp. Zie ook www.robbasjes.nl.
Voor alle info over het 7e HHI 
metaalwerken dames straten 
zaalvolleybaltoernooi zie www.
straatvolley.nl.

Oranjekoorts 
op De Hoeksteen
Velserbroek - Voordat het Ne-
derlandse elftal hun eerste bal 
geschoten had, was het al groot 
feest op basisschool de Hoek-
steen in Velserbroek. Alle kin-
deren waren afgelopen vrijdag 
in oranje gehuld, de school had 
er een oranjefestijn van gemaakt 
met veel activiteiten. 
Zo was er een rad van fortuin, 
de kinderen konden een partij-
tje voetballen, en er was een mo-

deshow, met de meest prachti-
ge oranje creaties. Alle groepen 
waren vertegenwoordigt, en zo-
wel de kinderen als de ouders 
hadden hun best gedaan om de 
kinderen zo mooi mogelijk aan te 
kleden. 
Ook was er de mogelijkheid om 
iets lekkers te eten, zodat ieder-
een aan het einde van de dag 
moe maar voldaan naar huis kon 
gaan.
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‘Met de groeten van 
Paulus’ goed ontvangen
IJmuiden - De musical ‘Met de 
groeten van Paulus’ werd in het 
weekend van 4, 5 en 6 juni suc-
cesvol en met groot enthousias-
me uitgevoerd door de Oecume-
nische Musicalgroep Jakob in de 
Ichthuskerk in IJmuiden.
De groep, die hiermee haar vijf-
de musical uitvoerde, heeft met 
‘Paulus’ zeker niet voor de ge-
makkelijkste musical gekozen.  
In de musical krijgt een recla-
mebureau van de Protestant-
se Kerk Nederland de opdracht 
om Paulus ‘op de kaart te zetten’. 
De medewerkers van het recla-
mebureau reageren schamper, 
want ze kennen Paulus niet en 
zijn niet  geïnteresseerd in hem 
of de bijbel. Maar ze moeten zich 
gaan verdiepen in hem. Door 
toch maar in de bijbel te gaan le-
zen raken ze dan zo geboeid dat 
ze een succesvolle reclamecam-
pagne. Door flashbacks krijgt 
het publiek de belevenissen van 
Paulus te zien. Hoe hij opkwam 
voor de slaven, voor vrijheid 

van meningsuiting en geloofs-
overtuiging en hoe hij daarvoor 
meerdere keren in de gevange-
nis belandt.
De spelers en zangers verdienen 
stuk voor stuk grote complimen-
ten. Uitstekend spel van de spe-
lers van het reclamebureau, van 
Paulus, Lucas en Silas. Veel jon-
gelui en kinderen speelden vol 
overgave hun rollen als soldaten, 
klasgenoten van de jonge Pau-
lus, of statische godenbeelden 
op de markt in Athene. De re-
gie heeft grote creativiteit aan de 
dag gelegd in eigen choreogra-
fie, door passages in te voegen 
of aan te passen in het originele 
stuk, waardoor juist ook voor de 
kinderen mooie rollen en liedjes 
waren weggelegd. Tenslotte de 
aankleding van het geheel: een 
levensecht reclamebureau aan 
de ene zijde en een wisselend 
decor waar de verhalen van Pau-
lus zich afspelen aan de andere, 
de kleding, alle rekwisieten: het 
was tot in de puntjes verzorgd.

FNRS-proeven verreden 
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag werden 
bij manege Hippisch Centrum 
Velsen de FNRS-proeven verre-
den. Het was weer een spannen-
de en drukke dag. Achtender-
tig combinaties hadden zich in-
geschreven voor deze dressuur-
wedstrijd. Na elke rubriek werd 
de uitslag bekend gemaakt.
De eerste rubriek F1 en F2 werd 
gewonnen door Iris Agterberg op 
Lucky. De tweede prijs, het rode 
rozet, ging naar Vera de Vries 
met Red Rabbit en Julia Roele-
veld met Icara mocht de derde 
prijs mee naar huis nemen.
De tweede rubriek F3 en F4 had 
als winnaar Madelon van der 
Leden met Mistral en de twee-
de prijs werd gewonnen door  
Bianca Swager met Panthera. 
Een fraaie derde prijs ging naar 
Grace de Munk met Rodeo.

Daarna waren de combinaties 
van de F5 en F6 aan de beurt. 
Kirsten Broek won met Rodeo de 
eerste prijs en tweede werd Jan-
neke Hogendoorn met Mistral. 
Naomi Visser met Evita won de 
derde prijs.
Tot slot de laatste rubriek F7 tot 
F11. Een knappe eerste plaats 
was voor Frouke Stienstra met 
Mistral. Julie Baas en Orlando 
behaalden een tweede prijs en 
Michelle Kraaijenoord met Iska 
mocht de derde prijs mee naar 
huis nemen. Ingrid Mooij werd 
uiteindelijk vierde met Verago.
Aanstaande zondag vindt de 
jaarlijkse Carrouselwedstrijd 
plaats. Leerlingen uit alle licht-
gevorderde en gevorderde po-
ny- en paardenlessen zullen dan 
(st)rijden om de HCV wisselbe-
ker.

IJmuiden - Inwoners van Velsen 
met een laag inkomen hebben 
misschien wel recht op financië-
le steun. De Formulierenbrigade 
Velsen helpt gratis bij het invullen 
van de formulieren en kijkt naar 
de regelingen en voorzieningen 
die van toepassing kunnen zijn. 
De kosten van een dagje uit kun-
nen bijvoorbeeld via het formu-
lier Sociaal Culturele Activitei-
ten worden teruggevraagd. Ver-
der is er categoriale bijzondere 
bijstand mogelijk voor chronisch 
en gehandicapten en kan er een 
beroep worden gedaan op kwijt-
schelding van de gemeentelij-
ke -en waterschapsbelastingen. 
Bel om een afspraak te maken 
met de Formulierenbrigade Vel-
sen tussen 9.00 en 17.00 uur te-
lefoonnummer 0255-533885. Of 
loop even binnen in Loket Velsen 
voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
gebouw de Delta, Rijnstraat 2 in 
IJmuiden of maak een afspraak 
maken via formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. De consu-
lenten van de Formulierenbriga-
de Velsen komen ook bij mensen 
thuis die niet mobiel zijn.

Formulieren-
brigade

IJmuiden - Gemeenteraadsle-
den van Democraten 66 Velsen, 
Velsen Lokaal en LGV discussië-
ren over de actuele politieke za-
ken in de gemeente Velsen. Het 
gesprek met het dagelijks be-
stuur van de Harddraverijvereni-
ging Santpoort met eindredac-
teur Jac. Zuurbier is deze week 
het andere bestanddeel van de 
komende dagelijkse Tv-uitzen-
dingen van Seaport. Op vrijdag 
18 juni starten deze program-
ma’s, die de gehele week iede-
re dag om 17.00 en 21.00 uur uit-
gezonden worden. Kijkers kun-
nen deze uitzendingen van Vel-
sen Centraal onder regie van Pe-
ter Denkema bekijken via het 
analoge Ziggokanaal  (12++), 
het digitale kanaal 951. Op de 
teletekstpagina’s 331 en 332 van 
Seaport TV en op de website van 
Seaport TV staan deze TV- pro-
gramma’s vermeld.

Velsen
Centraal

Afrikaanse zomer
met zanggroep Kuzola  
Velsen-Noord - Veel voetbal-
liefhebbers hebben de focus de-
ze zomer op het WK in Afrika. Dit 
bijzondere continent krijgt daar-
door veel aandacht. 
De Afrikaanse zanggroep Kuzola 
heeft deze Afrikaanse zomer een 
aantal optredens gepland: op za-
terdag 26 juni om 15.30 uur op 
het Dorpsfeest in Velsen Noord. 
Op zondag 4 juli om 14.00 uur 
een gezamenlijk benefietconcert 

(ten behoeve van het onderhoud 
van de kerk) met het koor van de 
Evangelische Broeder Gemeen-
te in genoemde kerk aan de 
Parklaan in Haarlem. Op zondag 
12 september tijdens het Koren-
lint en het museumweekend op 
twee locaties in Haarlem.
Liefhebbers van Afrikaanse rit-
mes, klanken, sfeer en muziek 
zijn van harte welkom. Voor meer 
informatie: www.kuzola.nl.

Zwarte band voor
judoka Steve Bakker
IJmuiden - Zondag behaalde 
Steve Bakker uit IJmuiden zijn 
zwarte band bij judo. Bij de dis-
trictsexamens van Judo Bond 
Noord-Holland deed hij voor de 
eerste keer een volledig tech-
nisch judo-examen, waarvoor hij 
direct slaagde. 
Steve Bakker, 18 jaar, traint al 
tien jaar onder leiding van Jos 
Kops bij de gelijknamige judo-
school ABC Kops. In het laatste 
jaar had hij eindelijk een goede 
partner in de persoon van Nick 
Verhagen, die zelf al twee jaar 
een zwarte band draagt. 
Steve is een mooi voorbeeld van 
een recreatieve judoka die zon-
der interesse voor het wedstrijd-
circuit, toch een eerste dan weet 
te behalen. Zijn echte ambitie 
ligt bij het hardlopen, waarvoor 
hij ook bij Suomi traint en waar-

mee hij in de top van Nederland 
meedraait. Dat hij ondanks een 
druk trainingsprogramma toch 
een goed zwarte band examen 
weet af te leggen, is een mooie 
prestatie.

Recreatief 
volleybal
IJmuiden - Dit jaar bestaat 
OMC, een kleine club enthou-
siaste mannen (dertigplussers),  
50 jaar. Iedere dinsdagavond van 
19.00 tot 21.00 wordt er gespeeld 
in de Heerenduinensportzaal, te-
genover het zwembad. Er kun-
nen, vóór het nieuwe seizoen dat 
begint na de zomervakantie, een 
aantal leden bij. Niveau en leef-
tijd spelen geen rol, ontspan-
ning en spelvreugde des te meer. 
Meer informatie: Dennis Meyer 
(voorzitter), 023-5257397 of 06-
50526519. Een keer komen kij-
ken of meespelen mag natuurlijk 
ook: het verplicht tot niets.

Open dag Kuba Moskee
IJmuiden – Zondag vindt de 
jaarlijks terugkerende Open Dag 
in de Kuba Moskee plaats. 
Dit is altijd weer een bijzon-
der gebeuren en iedereen is er 
van harte welkom, van 12.00 tot 
18.00 uur. Wie altijd al eens de 

moskee van binnen heeft willen 
bekijken, krijgt nu de kans. Loop 
gewoon eens vrijblijvend binnen. 
Verder staat de ontmoeting cen-
traal, zal er een optreden zijn en 
ook aan de inwendige mens is 
gedacht.
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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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: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
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

Dolf, de musical: super!
IJmuiden – Zondag werd in de 
Stadsschouwburg door leerlin-
gen en oud-leerlingen van het 
Ichthus Lyceum en de Duin- 
en Kruidberg Mavo de musical: 
‘Dolf, de musical’ gebracht. Dit 
als verrassing voor muziekdocent 
Dolf Schelvis, die aan zijn laatste 
schooljaar bezig is en dan met 
vervroegd pensioen gaat. Judy 
Kesnar en Alma Wolfs hadden 
de regie en schreven de musical 
ook. Hierbij kregen zij hulp van 
Hanneke Drenth, Rebecca Bak-
ker en Arjan Odijk. De muzikale 
leiding was in handen van Han 
Bruinenberg. Alma schreef 73 
voormalige hoofdrolspelers aan, 
53 deden er uiteindelijk mee.
Al jaren liep Alma Wolfs, die al-
tijd de regie doet van de school-
musicals, met het plan, om iets 
te gaan doen voor Dolf, als hij 
met pensioen zou gaan. Ze was 
al aan het schrijven in de ver-
onderstelling dat Dolf in 2011 
met pensioen zou gaan, toen 
ze hoorde dat hij er dit jaar mee 
zou stoppen. Even was ze in pa-
niek: ze had nog maar een jaar 
en dat, terwijl de ‘gewone’ musi-
cal ook ingestudeerd moest wor-
den. Maar dankzij een fantasti-
sche samenwerking is het prima 
gelukt.
Dolf werd zondag van huis ge-
haald. Hij was in de veronder-
stelling dat hij naar school ge-
bracht zou worden, waar zijn af-
scheidsfeest plaats zou vinden. 

Een totaal overdonderde Dolf 
kwam de afgeladen schouw-
burg binnen, waar het publiek 
ging staan en hem welkom heet-
te met een groot applaus. ,,Deze 
avond is voor jou, Dolf. Ga maar 
zitten en geniet er van’’, zegt Al-
ma. Dan begint het. Het publiek 
ziet de gymzaal van school, waar 
de repetities voor de musicals al-
tijd plaats vinden. Thomas de la 
Mar zet Dolf Schelvis neer als 
een echte bullebak, die tekeer 
gaat tegen de leerlingen. (,,Ziek? 
Pas als je dood bent heb je een 
reden om niet naar de repeti-
tie te komen.’’) Dan komen veel, 
heel veel mooie liedjes voorbij uit 
bijna alle musicals van de afge-
lopen twintig jaar. Er zitten ech-
te kippenvelmomenten bij. Tus-
sen de liedjes door is Dolf (Tho-
mas de la Mar) aan het moppe-
ren: hij verveelt zich en weet zich 
geen raad met al die vrije tijd. 
Zijn vrouw Irene (Rebecca Bak-
ker) sust hem. Deze twee weten 
het echtpaar Schelvis heel raak 
en komisch neer te zetten. Na af-
loop wordt Dolf op het podium 
gehaald. 
,,Jullie hoeven je geen zorgen 
te maken als ik met pensioen 
ben, ik vermaak me wel’’, zegt 
hij. ,,Thomas heeft me herken-
baar neergezet. Ik ben soms een 
mopperkont, maar ik heb wel 
vaak gelijk gehad. Het resultaat 
staat hier op het podium.’’ (Car-
la Zwart)

Eén op de vijf 
Velsenaren stemt PVV
Velsen - Het stemgedrag van 
Velsenaren bij de Tweede Ka-
merverkiezingen in 2010 laat 
een belangrijke verschuiving 
zien ten opzichte van die in 
2006. 

De VVD kreeg in Velsen de 
meeste stemmen, gevolgd door 
de PvdA en de PVV. Het CDA is 
met haar vierde plaats ook in Vel-
sen een grote verliezer. Zij gingen 
van 22,8 procent van de stemmen 
naar 9,8 procent. In 2006 kreeg 
het CDA nog de meeste stem-
men in Velsen, 22,8 procent.
De Partij voor de Vrijheid is in Vel-
sen een grote winnaar. Met 19,4 
procent van de stemmen, zorgen 
zij voor een grote verschuiving. 

Maar ook de VVD is een win-
naar in Velsen, zij gingen van 17,3 
naar 22 procent en gingen van 
een derde plaats naar een eer-
ste in Velsen. De PvdA behoudt 
met haar 20,3 procent haar twee-
de plaats.
De SP verloor in Velsen ook flink 
wat stemmers, slechts 9,6 pro-
cent stemde op de SP, dat was 
in 2006 nog 17 procent. D66 
en GroenLinks wonnen in Vel-
sen enkele procenten aan stem-
men. ChristenUnie en Partij van 
de Dieren verloren licht. De op-
komst van kiezers in Velsen op 9 
juni was iets hoger dan het nati-
onale gemiddelde, namelijk 75,3 
procent, maar nog altijd vijf pro-
cent lager dan in 2006.
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Zonnige Beeckestijn Pop
Velsen-Zuid – Zaterdag vond 
de 32e editie van Beeckestijn 
Pop plaats, in een prima sfeer en 
onder grote publieke belangstel-
ling. Op het hoofdpodium was er 
voor elk wat wils: het program-
ma werd geopend door de regi-
onale band Against all Odds en 
afgesloten door het Zwitserse 
Mad Manoush. Het Kabouterpo-
dium kende een heel eigen sfeer, 
hier stonden bands met klinken-
de namen als Bombay Show Pig 
en Palalalaka. Hier liep Rita van 
Aalst (60) uit Haarlem genietend 
rond. ,,Het is voor mij alweer heel 
wat jaren geleden, dat ik Beec-
kestijn Pop meemaakte. Ik wist 
niet goed wat ik verwachten 
kon, ik dacht een hoop house en 
herrie. Maar ik vind het gewel-
dig’’, zegt ze. Op het Oxypodium 
gaf de skaband De Skatjes een 
swingend optreden weg. Eelco 
de Bruin uit Castricum ging voor 
het podium helemaal uit zijn dak: 
,,Ik hou erg van skabandjes, daar 
zijn er niet veel meer van.’’ Me-
rel Neuzerling verhuisde acht aar 
geleden van Velsen-Noord naar 
Goeree-Overflakkee, maar ze is 
nog elk jaar op Beeckestin Pop 
aanwezig: ,,Ik moet altijd even 
het sfeertje opsnuiven en ik kom 

altijd veel oude bekenden tegen. 
Het is hier altijd heel gezellig, er 
is bijna altijd mooi weer en er zijn 
leuke bandjes.’’ Terwijl Betty Ser-
veert op het podium een strakke 
set speelt betreedt de regionale 
band Egghead het Oxypodium. 
Tien jaar geleden was hun laat-
ste optreden, maar voor Beec-
kestijn kwamen ze nog eenmalig 
terug. ,,Eens maar nooit meer’’, 
staat er op het shirt van de gi-
tarist te lezen. De chemie bleek 
er nog steeds te zijn. Tijdens hun 
onnavolgbare mix van diverse 
stijlen stonden de fans van het 
eerste uur al gauw voor het po-
dium te headbangen. ,,Ik voel me 
hier zo welkom, dat doet mijn 
oude hart goed’’, zegt de bas-
sist. Na afloop zegt Jack Zwart: 
,,Van de 32 edities van Beeckes-
tijn Pop maakte ik er 31 mee, 
waarvan 20 jaar als medewer-
ker. Ik vond dit de beste. Ik heb 
enorm genoten van Chef’s Spe-
cial, power funk die doet denken 
aan bands als Gotcha en Race 
Against The Machine. En Mad 
Manoush was een waardige af-
sluiter. Een mix van zigeuner- en 
klezmermuziek, waarbij je ge-
woon niet stil kon blijven staan.” 
(Carla Zwart)

Regio - Vorige week werd Kees 
Peper 65 jaar. Hij zit dan tevens 
50 jaar in het horecavak waar-
van 45 jaar in Restaurant De Uit-
kijk bij het kopje van Bloemen-
daal. In deze 45 jaar heeft Kees 
voor heel veel mensen mogen 
koken want de kookkunst van 
Kees  staat hoog aangeschreven. 
Koken doet hij nog steeds graag, 
alhoewel hij met 65 jaar gaat af-
bouwen en de zaak zo langza-
merhand aan de nieuwe genera-
tie Peper: Audrey, Judy en Jeffrey 
over gaat dragen.
Alle mensen die dit jaar 65 jaar 
worden of geworden zijn, wor-
den ter gelegenheid van deze 
drie mijlpalen uitgenodigd voor 
een gratis driegangen Jubileum 
Menu. Kijk voor meer informatie 
over deze actie en de spelregels 
op www.restaurantdeuitkijk.nl.

Volop WK-acties
bij Kumaro Kozijnen
IJmuiden - In de showroom van 
Kumaro Kozijnen, gelegen aan 
Maxwellstraat 1 in IJmuiden kan 
een uitstekende indruk worden 
verkregen van het assortiment 
kozijnen, ramen, deuren, schuif-
puien, dakkapellen, en veran-
da’s. De Z-window kunststof ko-
zijnen zijn in vele uitvoeringen en 
kleuren leverbaar en bovendien 
bijzonder onderhoudsvriendelijk.
De speciaal op maat gemaak-
te kozijnen zorgen voor een wa-
re metamorfose in zowel moder-
ne als klassieke stijl met een na-
tuurlijke uitstraling. Z-window 
kunststof kozijnen worden vol-
gens de strenge VKG-normen 
geproduceerd en gecontroleerd. 
Het hele productieproces vindt 
plaats onder Komo-keur.
Naast de Z-window kozijnen 
heeft Kumaro ook kunststof dak-
kapellen van het fabrikaat RAKU 
in het programma, waarbij de 
klant de keuze heeft uit een vol-
ledig naadloze polyester dakka-
pel of de budgetvriendelijke sa-
mengestelde kunststof uitvoe-
ring. Beide dakkapellen worden 

in een dag geplaatst. Ook het re-
noveren van bestaande dakka-
pellen, boeidelen en gevelbekle-
ding met onderhoudsarme pro-
ducten kan Kumaro verzorgen.
Kumaro is ook dealer van Aluxe 
veranda’s, door een veranda te 
plaatsen kan men langer van de 
zomer genieten, een veranda is 
al vanaf 1.795 euro leverbaar. 
Bovendien bestaat de mogelijk-
heid om de veranda af te sluiten 
met kozijnen, waardoor een ware 
wintertuin wordt gecreëerd.
Tijdens het WK voetbal heeft Ku-
maro diverse acties op de kozij-
nen, dakkapellen, en veranda’s. 
Vraag in de showroom naar de 
voorwaarden of bel. De show-
room is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 11.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.30 tot 
15.30 uur. De showroom is op 
maandag gesloten. Ook afspra-
ken buiten deze tijden zijn mo-
gelijk. Voor een vrijblijvende of-
ferte komt men bij langs om de 
mogelijkheden door te nemen. 
Meer informatie 0255-512109. 
Zie ook www.kumarokozijnen.nl.

Drie mijlpalen 
bij De Uitkijk

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

IJmuiden – In De Heerenduinen 
is er zondag een speciale actie, 
ter ere van Vaderdag. Het zwem-
bad is die dag gratis toeganke-
lijk voor vaders, mits zij begeleid 
worden door een betalend kind. 
Tussen 10.00 en 11.00 uur kan 
vader (en uiteraard ook de zoon 
en/of dochter) gratis kennisma-
ken met snorkelen en duiken. 
Het snorkelen wordt verzorgd 
door een medewerker van het 
zwembad, het duiken door leden 
van het Duikteam IJmond.

Vaderdag in 
Heerenduinen

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben vorige week woensdagavond 
rond 21.45 uur in een woning aan 
de Tussenbeeksweg een 35-jari-
ge vrouw uit Velserbroek aange-
houden omdat ze in de woning 
met meubilair gooide en de be-
woner het leven zuur maakte.

Opgepakt

Oranjekaarten bij Kasius 
Autoschade Service
Velserbroek - Bij Kasius Auto-
schade Service op de Broeker-
dreef zit de WK-stemming er 
goed in. De autoschadespecialist 
geeft gratis oranjekaarten weg. 
Deze kaart is goed voor mini-
maal 50 euro korting op de taxa-
tiekosten van een schade. Hoe 
hoger het schadebedrag hoe 
hoger de korting. Gerard Krom, 
vestigingsmanager: ,,In tijden 
van recessie moeten we allemaal 
op de kleintjes letten en als men 
dan schade rijdt is dat ten eerste 
zeer vervelend maar vaak ook 
kostbaar. Op deze manier probe-
ren we het leed enigszins te ver-
minderen. De auto is en blijft de 
heilige koe voor mensen en dat 
begrijpen wij als de beste. Het 
grote voordeel van deze oranje 
actie is dat de kaart een jaar gel-
dig blijft. Het enige wat men nu 
hoeft te doen is even langsko-
men en de kaart ophalen. Kleine 

moeite en niet geschoten is altijd 
mis, toch? De oranje kaart kan 
tot 11 juli 2010 opgehaald wor-
den.’’ Kasius Autoschade Service 
is gevestigd aan Broekerdreef 
80 in Velserbroek, 023–5376652. 
Zie ook www.recoautoschade-
groep.nl.

Nieuw programma 
Volksuniversiteit Velsen
Driehuis - Volksuniversiteit Vel-
sen verzorgt al 55 jaar cursus-
sen, lezingen en excursies. In 
september 2010 start het nieu-
we seizoen en het programma 
hiervoor is vanaf nu bekend.
Volksuniversiteit Velsen biedt 
een rijke schakering aan inte-
ressante en leerzame activitei-
ten. Zo kunt u deelnemen aan 
de taalcursussen, computerles-
sen, bridge spelen of een keuze 
maken uit het aanbod van crea-
tieve cursussen, leuke lezingen 
of excursies waardoor u Vel-
sen en omgeving op een andere 
manier leert kennen.
Zeer binnenkort valt het pro-
gramma van Volksuniversiteit 
Velsen op de deurmat. Ook is 
het programma af te halen bij 
onder andere de bibliotheek, de 
Rabobank en op diverse andere 
locaties in de gemeente.
Het programma staat ook op on-

ze website. Inschrijven kan met-
een via de website. Om nader 
kennis te maken houdt Volks-
universiteit Velsen open huis 
op maandagavond 31 augus-
tus van 19.30 tot 21.00 uur. De 
docenten en bestuursleden zijn 
dan aanwezig om alle belang-
stellenden nader te informeren. 
Het seizoen start traditioneel 
met het Groot Velser Dictee, dat 
ook dit jaar weer door Bart Boe-
le wordt geschreven. Het dictee 
vindt plaats op zondagmiddag 5 
september.
De cursuslocatie is de vestiging 
van de Duin & Kruidberg Mavo 
aan de Nicolaas Beetslaan 3 in 
Driehuis. De meeste activitei-
ten vinden daar plaats. Mocht 
een activiteit elders plaatsvin-
den dan staat dit op de websi-
te bij de desbetreffende activi-
teit aangegeven. Zie ook www.
volksuniversiteit.nl/velsen.
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Twee aanrijdingen
op Amsterdamseweg
Velsen-Zuid - Bij een aanrij-
ding op de Amsterdamseweg 
zijn maandagochtend twee men-
sen gewond geraakt. Politiemen-
sen waren rond 08.30 uur be-
zig met de afhandeling van een 
aanrijding waarbij een vrachtwa-
gen tegen een boom was gere-
den (foto) toen er op de weg nóg 
een aanrijding ontstond waar-

bij vier auto’s betrokken waren. 
Twee mensen, een 45-jarige man 
uit Velserbroek en een 58-jarige 
vrouw uit IJmuiden, raakten ge-
wond en zijn voor behandeling 
naar het ziekenhuis gebracht. 
De aanrijdingen verzoorzaakten 
een verkeerschaos op de rou-
te naar Amsterdam. (foto: Rein-
der Weidijk)

Lage prijzen en snelle 
service bij Saake-shop
Haarlem - Bijna iedere fotograaf 
heeft het wel eens meegemaakt, 
zie je een schitterend tafereel om 
een foto van te maken, is de accu 
leeg. Weg foto-kans. Met Saake-
shop kan dit probleem definitief 
tot het verleden behoren. Al zes 
jaar lang is de webshop gespe-
cialiseerd in accu’s, opladers en 
geheugenkaarten voor foto- en 
videocamera’s.
In drie stappen is het mogelijk 
om op de site www.saake-shop.
nl de accu te vinden die voor 
jouw camera geschikt is. Hierbij 
heb je de keuze tussen een ori-
ginele accu van het betreffende 
merk, of een passende accu van 
een ander merk. 
Saake legt het verschil uit. ,,De 
kwaliteit van de accu’s is hetzelf-
de, maar de niet-originele ac-
cu’s zijn veel scherper geprijsd. 
Om een voorbeeld te geven: een 
originele Sony-accu kost 119,95 
euro, en dan is deze al scherp 
geprijsd. Wij hebben deze ac-
cu als niet-origineel voor 45 eu-
ro. Toch een besparing van zo’n 
75 euro!”
Saake-shop heeft naast de-
ze specialisatie nog een groot 
aanbod aan producten die zeer 
gewild zijn. ,,We hebben daar-
naast nog een aantal produc-

ten die erg handig zijn zoals bat-
tery-grips, filters voor diverse 
(kleur)effecten en afstandsbe-
dieningen voor fotocamera’s, om 
trillingen vanuit de hand te voor-
komen”, legt de oprichter van de 
webshop uit.
Saake vertelt verder dat de ser-
vice voor hem erg belangrijk is. 
,,Het zijn producten die mensen 
vaak pas op het laatste moment 
regelen omdat ze er vaak pas laat 
aan denken. Wij vinden het dan 
ook belangrijk dat de mensen 
de producten snel in huis heb-
ben. We bezorgen de producten 
met TNT zodat mensen alles de 
volgende dag al in huis kunnen 
hebben. Het is zelfs mogelijk om 
producten bij ons in Haarlem af 
te halen. Hiervoor moet wel via 
de e-mail een afspraak gemaakt 
worden, maar op werkdagen re-
ageren we binnen een uur op 
een e-mail, dus als mensen een 
product echt nodig hebben op 
het laatste moment is het altijd 
mogelijk om dit bij ons nog te re-
gelen. Het is gebleken dat klan-
ten onze snelle service en uitge-
breide assortiment waarderen, 
want we zijn de afgelopen zes 
jaar flink gegroeid. Door onze 
lage prijzen zijn we voor iedere 
liefhebber erg interessant.”

Aliazzo-Collezioni: 
trendy mode uit Italië
IJmuiden - Zaterdag is aan het 
Marktplein, naast de DekaMarkt,  
een nieuwe vestiging geopend 
van  Aliazzo-Collezioni.
Deze damesmodezaak is gespe-
cialiseerd in betaalbare modieu-
ze kleding gemaakt in eigen  Ita-
liaanse ateliers. Doordat Aliazzo-
Collezioni winkels  in verschil-
lende steden heeft  en omdat 
de prijs van ieder kledingstuk 25 
euro bedraagt, kan Aliazzo-Col-
lezioni  iedere twee weken een 

andere collectie aanbieden. De 
collectie bestaat uit onder ande-
re cocktailjurkjes, lange jurken, 
tunieken, jeans, tassen, schoe-
nen en sieraden in verschillen-
de stijlen.
Onze ervaren medewerkers 
staan klaar met een goeie ser-
vice en eerlijke modeadvies. Dus  
van harte welkom in de nieuwe 
winkel in IJmuiden, er zal altijd 
een heerlijk kopje Italiaanse kof-
fie klaar staan.

Kampioen-
schapkorting 
bij Iber Lengua 
Haarlem - Iber Lengua Taal en 
Cultuur BV op de Zaanenstraat 
18 opent haar deuren op 22 en 
23 juni van 19.00 tot 21.00 uur. 
Beide avonden staan in het te-
ken van ‘Taaltrainen is topsport’. 
Om de combinatie van topsport 
en taaltrainen te benadrukken 
is Iber Lengua al enkele jaren 
sponsor van het Europacup win-
nende Terrasvogels Softbal en 
verzorgen zij de taaltrainingen 
voor vele bekende voetballers. 
Maar voor het wereldkampioen-
schap voetbal gaan ze nog een 
stukje verder: De inschrijvers op 
de open dagen in juni krijgen 
voor elk doelpunt dat het Neder-
landse team maakt tijdens het 
WK (uitgezonderd de penaltyse-
ries) een korting van 2,5 procent 
op de cursusprijs. Tijdens beide 
open dagen kunt u bij de mede-
werkers van Iber Lengua terecht 
voor informatie over alle cursus-
sen, zoals commercieel gerichte 
avondopleidingen (voordien ge-
organiseerd door de Kamer van 
Koophandel), conversatiecursus-
sen voor particulieren, gezamen-
lijke talenreizen, maar ook inten-
sieve spoedopleidingen, allemaal 
in 17 verschillende talen. Voor de 
commerciële groepen is dit prak-
tijkgericht met aandacht voor za-
kelijke cultuurverschillen en met 
internationaal erkende diplo-
ma’s. De cursussen voor particu-
lieren worden voornamelijk ge-
vuld met conversatie en zijn ge-
richt op situaties uit het dagelijks 
leven en vakantie. Er zijn cursus-
sen voor verschillende niveaus 
en alle cursussen worden ver-
zorgd door ervaren (near)native 
docenten. U kunt zelf ook actief 
deelnemen aan gratis proefles-
sen in verschillende talen, op de 
dinsdag- en woensdagavond om 
20.00 uur. Wilt u graag een gra-
tis proefles volgen? Meldt u dan 
aan voor woensdag 21 juni 17.00 
uur a.s. via 023-5389849 of via 
manine@iberlengua.nl.

Et Explore Me in
het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 25 juni om 
21.00 uur staat Et Explore Me 
op de buhne van het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 
in IJmuiden. Deze vette gara-
ge band is inmiddels al wereld-
beroemd in Haarlem, maar ook 
daarbuiten weten zij de voet-
jes flink van de vloer te krijgen. 
Denk aan optredens op festivals 
maar ook in London of Antwer-
pen. Everywhere they go, a party 

starts. Het debuut van deze drie 
heren is onlangs uitgekomen op 
RaRa Records (onder andere 
Blues Brother Castro) en wordt 
gedistribueerd via Konkurrent.
Dit is geen standaard debuut, 
nee ze hebben voor een meer 
classic aproach gekozen en 
hun debuut is dan ook een heu-
ze 7” op vinyl! Opgenomen door 
Jan Schenk en met artwork van 
Claudia Hek.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘et explore me’ op 25 juni 

2010 om 21.00 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Jac Zuurbier stopt
Velsen - Jac Zuurbier stopt na 
dit seizoen met Velsen Centraal. 
De laatste twee uitzendingen 
van het dagelijkse interviewpro-
gramma zijn te zien op 22 juli. 
Daarmee komt na acht jaar een 
einde aan het tv-programma, 
dat aanvankelijk live werd ge-
maakt in de studio van Seaport 
RTV en dat toen nog Velsen Van-
daag heette. Tegenwoordig zijn 
de opnames in de bibliotheek 
Velsen. Daar worden de komen-

de weken de laatste opnames 
gemaakt.
Als redenen voor zijn besluit 
noemt Zuurbier het tijdroven-
de werk, dat hij als eindredac-
teur en interviewer verricht, en 
de veranderde opzet van Raads-
plein TV, inclusief de samenvat-
tingen die tegenwoordig van de 
raadsvergaderingen worden ge-
maakt. Daardoor zijn er volgens 
Zuurbier teveel overlappingen 
gekomen met zijn interviews.

OBA live van-
uit IJmuiden
IJmuiden - Omroep LLiNK, die 
de uitzendingen van maandag 
en woensdag verzorgt, maakt 
eind juni haar laatste uitzendin-
gen voor OBA Live. LLiNK wil op 
een bijzondere manier afscheid 
nemen van de luisteraars: door 
een uitzending vanuit een huis-
kamer van een luisteraar te ma-
ken. OBA komt dit keer Live van-
uit IJmuiden. Het thema-idee van 
Alexandra Drenth werd uitgeko-
zen uit verschillende inzendin-
gen. In deze uitzending staat de 
organisatie Sea Shepherd en het 
consumeren van vis centraal. De 
uitzending is te beluisteren op 
23 juni vanaf 19.00 uur via www.
obalive.nl, maar bent ook wel-
kom als gast de huiskamer aan 
de IJsselstraat 16. 
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Vrijliggend fietspad aangelegd
Parkeerverbod Reyndersweg
Langs de Reyndersweg in Velsen-
Noord geldt een parkeerverbod aan 
beide kanten van de weg. Dit moet de 
doorstroming van het verkeer en met 
name de hulpdiensten richting het 
strand garanderen. Auto’s mogen uit-
sluitend in de nabijgelegen parkeer-
vakken worden neergezet.

In de afgelopen maanden is langs de Reyn-
dersweg een vrijliggend fietspad aange-
legd. Zo is een veilige fietsverbinding ont-
staan tussen strand Noordpier en Wijk aan 
Zee. De aanleg van het fietspad is – van-
wege wetgeving – ten koste gegaan van 
de Reyndersweg, die nu smaller is gewor-
den.

Op zomerse dagen bezoeken veel mensen 
met de auto en de fiets de Noordpier en de 

stranden langs de Reyndersweg. Vanwege 
die grote aantallen strandbezoekers is het 
belangrijk dat hulpdiensten, zoals ambu-
lances, brandweer en politie, snel ter plaat-
se kunnen zijn. Auto’s die voor een deel op 
de rijbaan geparkeerd staan, zijn dan een 
belemmering. Daarom is parkeren aan bei-
de kanten van de weg buiten de daarvoor 
bestemde parkeervakken verboden.

Er zijn extra parkeervakken aangelegd, met 
name bij Het Bolwerk. Auto’s kunnen ook 
terecht op het reeds bestaande parkeer-
terrein bij Bad Zuid / voormalig Schevenin-
gen Radio. Het parkeerverbod zal met bor-
den herhaaldelijk onder de aandacht wor-
den gebracht. Op overtreding staat een 
boete van 60 euro. De officiële opening 
van het fietspad staat gepland voor don-
derdag 1 juli 2010. Beheerplan Kennemerstrand

Verantwoord natuurbeheer voor 
het Kennemerstrand – daar streeft 
de Stichting Duinbehoud naar. Hun 
ideeën daarover hebben zij vastge-
legd in een beheerplan, dat door vrij-
willigers wordt uitgevoerd. Twee wet-
houders van Velsen namen het plan 
in ontvangst. 

Op zaterdag 12 juni kregen de wethou-
ders Annette Baerveldt van sport, toeris-
me en recreatie en Wim Westerman van 
groen- en landschapsbeleid het beheer-
plan uit handen van Marc Janssen van de 
Stichting Duinbehoud (links op de foto). 
Ter illustratie kregen beide wethouders 
ook een rondleiding door het gebied.

Het plan maakt onderscheid in vijf deel-
gebieden, die ieder een eigen beheer be-
hoeven: de duintjes langs het strand, het 
binnenmeer, de vochtige duinvalleien, de 
duindoornstruwelen en het open droog 
duin.

Het natuurbeheer wordt gedaan door 
een groep vrijwilligers, de Vrienden van 
het Kennemerstrand. De gemeente Vel-
sen ondersteunt deze groep. De vrien-
den willen die samenwerking graag de 
komende jaren voortzetten, zodat de 
schitterende natuur van het Kennemer-
stand behouden kan blijven. (foto: Rein-
der Weidijk)

Velsertraverse-Wenckebachstraat
Werkzaamheden 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- en 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.

Rolls Royces en Bentleys 
parkeren op Plein 1945
Op zaterdag 26 juni a.s. worden er tussen 14.30 en 15.30 uur op Plein 1945 ruim hon-
derd Rolls Royces en Bentleys geparkeerd. Vereniging De Mascotte – de eigenaren – 
viert haar twintigjarig bestaan. Om 15.30 uur worden zij ontvangen door burgemees-
ter Franc Weerwind. ’s Avonds gaan de festiviteiten verder op Landgoed Waterland in 
Velsen-Zuid.
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Baggerdepot Hagelingerweg
Als het baggerdepot is opgeruimd, 
komt er ruimte voor kinderen én hon-
den om te spelen aan de Hagelinger-
weg in Santpoort-Noord. De gemeen-
te Velsen gaat een plan maken voor 
het terrein. Bewoners krijgen daar 
nog bericht over. 

Eind april is aan de Hagelingerweg in 
Santpoort-Noord een tijdelijk bagger-
depot aangelegd in verband met werk-
zaamheden in Velserbroek. Eind mei zijn 
die werkzaamheden afgerond en wordt 
er niet langer bagger aangevoerd. De af-
deling Wijkbeheer van de gemeente Vel-
sen gaat nu een plan maken voor de her-
stelwerkzaamheden. De vervuiling uit de 
bagger, zoals stenen en glas, wordt ver-
wijderd. De bagger is waarschijnlijk eind 

juli grotendeels opgedroogd. Daarna 
wordt het veld opnieuw ingericht. De hek-
ken om het depot worden begin augus-
tus weggehaald – in ieder geval vóór het 
vuurwerk van de Santpoortse feestweek.

Het terrein komt er anders uit te zien dan 
voorheen. Een deel wordt ingericht als re-
creatief terrein voor kinderen. Daardoor 
wordt de losloopplaats voor honden klei-
ner dan vroeger. Ter compensatie wordt 
het huidige kinderspeelveldje aan het 
water, dat bereikbaar is vanaf de roton-
de Santpoortse Dreef of vanaf het Kerke-
pad, als losloopplek voor honden aange-
wezen. Binnenkort zijn de nieuwe ligging 
van de losloopplaatsen en kinderspeel-
plaats voor bewoners in te zien. De ge-
meente maakt dit nader bekend.

Onderhoud pieren IJmuiden
Rijkswaterstaat voert tussen maandag 
21 juni en eind juli 2010 onderhoud uit 
aan de pieren van IJmuiden. De werk-
zaamheden bestaan uit het plaatsen 
van betonblokken op het talud van de 
pieren en zijn nodig voor het herstel 
van opgelopen stormschade.

Het werk op de zuidelijke pier start op 
maandag 21 juni aanstaande en duurt 
naar verwachting drie weken. De start 
van het werk op de noordelijke pier staat 
gepland op maandag 5 juli en duurt tot 
eind juli. Bij slechte weersomstandighe-
den worden de werkzaamheden uitge-
steld. Voor aanvoer en plaatsing van de 
betonblokken is zwaar transport en ma-

terieel nodig, wat mogelijk voor verkeers-
hinder zorgt.  Vanuit veiligheidsoverwe-
gingen is de pier waar werkzaamheden 
plaatsvinden voor alle publiek afgesloten. 
Borden ter plaatse geven aan dat er ge-
werkt wordt. Rijkswaterstaat heeft de om-
geving geïnformeerd over de werkzaam-
heden.

De pieren bevinden zich aan de noord- 
en zuidzijde van de zeehavenmonding in 
IJmuiden. Ze zijn aangelegd in 1876 bij 
de bouw van het Noordzeekanaal. In de 
luwte van de pieren kunnen schepen vei-
lig naar de havenmonding varen. Boven-
dien functioneren de pieren bij stormach-
tig weer als golfbrekers.

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

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 17 juni 2010

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



(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande 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-115-2010 Vestingplein 64 te Velserbroek; het 

veranderen van een kinderdagverblijf 
(inpandig)

BP-116-2010 Amsterdamseweg 25 te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van een ketenpark (tijdelijk)

BP-117-2010 Waterviolier 12 te Velserbroek; 
het plaatsen van een woonwagen

BP-118-2010 Duinvlietstraat 29 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-119-2010 Staalstraat 150 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een luifel

BP-120-2010 Vromaadweg 149 en Marga Klompe-
straat 37 te Velserbroek; 
het veranderen van een praktijkruimte 
en een bovenwoning

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-132-2010 Melklaan 2 te Velsen-Noord; 

het plaatsen van erfafscheidingen
BL-133-2010 Watervlietstraat 21 te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel)

BL-134-2010 Zwaanstraat 39 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker

BL-135-2010 Kennemerlaan 185 te IJmuiden; 
het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel)

BL-136-2010 Engels Gras 38 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

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:
BL-100-2010 Hoofdstraat 126 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt.

Het bezwaar dient te worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie-
balie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERGADERING 
REKENKAMERCOMMISSIE

Dinsdag 22 juni 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het 
stadhuis. Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt 
u zich tot uiterlijk dinsdag 22 juni, 16.00 uur aan-
melden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: 
griffier@velsen.nl .

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Werkprogramma 2010 / 2011 en groslijst
4. Gezamenlijk onderzoek Verkeer en Vervoer, 
 terugkoppeling van de bijeenkomst op 26 mei 2010
5. Introductiecursus voor leden Rekenkamercommissie
6. Rondvraag
7. Sluiting

BEKENDMAKING

Het college van de gemeente Velsen heeft in de ver-
gadering van 15 juni 2010 besloten de Beleidsregel 
subsidiëring Brede scholen 2010-2011 vast te stellen.
Deze beleidsregel treedt met ingang van 24 juni 2010 
in werking.

De beleidsregel ligt gedurende 2 maanden ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

 KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer  aantal en soort  
W. de Zwijgerlaan 28 2 coniferen en 1 loofboom  
Van Tuyllweg 34 1 eik en 1 iep 
(bomen mogen worden gekapt, omdat deze dood zijn)
Brederoodseweg 31 1 lindeboom  
Driehuizerkerkweg 21 2 esdoorns  
Rijksweg 88 1 kastanjeboom  
(boom mag worden gekapt worden omdat deze dood is)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 15 juni 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
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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

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

- eenrichtingsverkeer in te stellen op het oostelijk deel 
van de Willemsbeekweg tussen de Zeeweg en de 
Heidestraat, in oostelijke richting, met uitzondering 
van (brom)fietsers door middel van de plaatsing van 
de borden C2, C3 en onderborden OB54 (2x) van bij-
lage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990.  

Mogelijkheid van beroep
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 



VV IJmuiden 
jeugdscheidsrechters
Velsen-Zuid - In het kader van 
ons nieuwe jeugdplan is er aan 
onze C en B- junioren gevraagd 
of zij de pupillen scheidsrechter-
cursus wilden gaan volgen. We 
kregen een overweldigend res-
pons van 17 kinderen en dat was 
ruim voldoende om de cursus 
in de kantine bij VV IJmuiden te 
kunnen organiseren. 
De cursus werd in twee bijeen-
komsten gedaan, een theorie ge-
deelte en een praktijkgedeelte. 
In het theoriegedeelte kreeg ie-
dereen les over het scheidsrech-
tersvak hoe je moet fluiten en de 
regels.
Ook kregen de cursisten een 
werkmap en diversen scheids-
rechtersattributen van de KNVB 
aangeboden. Een week later was 
er een praktijk gedeelte, in dit 
gedeelte moesten de jongens 
het geleerde in praktijk gaan 

brengen want ze moesten dus 
een wedstrijd gaan fluiten. Daar 
werd gekeken door, assistenten 
betaald voetbal/docent KNVB, 
Gerhard Verwoort, hoe ze het 
deden. De E2 en de E3 van VV 
IJmuiden werden door de cursis-
ten gefloten, teams nog bedankt 
voor jullie medewerking. Dertien 
jongens hebben de cursus posi-
tief doorlopen,
Vier jongens moeten het praktijk 
gedeelte nog doen en als ze dat 
gedaan hebben krijgen ook die 
hun diploma. 
Door vaak te fluiten krijg je de 
nodige ervaring en we hopen dat 
jullie het daardoor ook steeds 
leuker gaan vinden. En mis-
schien is dit wel het begin van 
een mooie scheidsrechterloop-
baan. Want zonder scheidsrech-
ters kan er niet gevoetbald wor-
den.

Felison Brass volop in 
beeld in Villa Westend
Velsen - Het optreden bij Villa 
Westend aan de Westbroekplas 
op 4 juli zal voor Felison Brass 
het laatste optreden zijn voor 
de zomervakantie. Maar afgelo-
pen jaren kon het niet op bij de 
Velsense brassband. Tot oktober 
staan veel optredens gepland. 
November en december wor-
den zoveel mogelijk vrij gehou-
den, want dit zijn traditiegetrouw 
drukke tijden wat optredens be-
treft. Zaterdag 19 juni zal de 
brassband in Surhuisterveen in 
Friesland meedoen aan Survento 
Brass. Dichter bij huis is Felison 
Brass te zien zijn op het dorps-
feest in Velsen-Noord, op 26 juni 
rond 15.00 uur op het Strating-
plantsoen. Hier heeft dirigent 
Alexander Zwaan een mooi re-
pertoire voor uitgezocht. 

Aansluitend heeft de vereni-
ging de jaarlijkse barbecue ge-
pland voor haar leden en vrijwil-
ligers. Ieder draagt zijn steen-
tje bij om de vereniging goed 
te laten draaien. Het laatste op-
treden voor de vakantie, is een 
groot spektakel  aan de West-
broekerplas in Velserbroek van 1 
tot en met 4 juli bij de trendy ho-
recalocatie Villa Westend. Stich-
ting Westbroekplas  organiseert 
een vierdaags muziekevenement 
waar vele bekende artiesten zul-
len optreden. Op www.villa-wes-
tend.nl is alle informatie te vin-
den. Felison Brass zal op zondag 
4 juli de dag Cultuur en Meer af-
sluiten met een optreden rond 
16.30 uur. Deze dag is geheel 
gratis te bezoeken. Zie ook www.
felisonbrass.nl.

Getuigenoproep
Haarlem - De politie trof vori-
ge week vrijdag rond 15.45 uur 
een 29-jarige Heemstedenaar 
gewond aan op het fietspad van 
de Rijksstraatweg, nabij de krui-
sing met de Planetenlaan. De 
man bleek even daarvoor te zijn 
gevallen met zijn bromfiets òf te 
zijn aangereden door een rechts 
afslaande personenauto. Een ge-
tuige verklaarde dat de man op 
zijn bromfiets rechtdoor reed 
over de Rijksstraatweg, in de 
richting van het centrum en dat 
hij vermoedelijk was aangereden 
door een grote zwarte personen-
auto. Deze auto reed in dezelfde 
richting als de bromfietser, maar 
de auto sloeg af naar de Plane-
tenlaan. Hierbij kwam de brom-
fietser ten val. Na deze vermoe-
delijke aanrijding reed de be-
stuurder van de auto door. 
De politie wil graag mensen 
spreken die getuige zijn geweest 
van de aanrijding en die mis-
schien meer kunnen vertellen 
over de toedracht van de aan-
rijding of iets kunnen vertellen 
over zwarte personenauto. Ge-
tuigen worden vriendelijk ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in Haarlem-Noord via 
0900-8844.

Drankrijder 
Haarlem - Op de Turfmarkt werd 
vrijdagnacht rond 02.00 uur een 
19-jarige bromfietser aangehou-
den die onder invloed van alco-
hol verkeerde. De bromfietser 
werd meegenomen naar het po-
litiebureau voor een blaastest.

Haarlem - De politie in Haarlem 
heeft vorige week donderdag tij-
dens een zogenaamde rooidag 
vijf hennepplantages ontdekt en 
ontmanteld. Tijdens een rooidag 
bezoekt de politie diverse pan-
den waar een hennepplantage 
wordt vermoed. Hierbij wordt sa-
mengewerkt met een medewer-
kers van het energiebedrijf en 
een speciaal in het ontruimen 
van hennepplantages gespecia-
liseerd bedrijf. Donderdag wer-
den plantages gevonden in pan-

den in de Barendsestraat en aan 
de Botermarkt. In de Barendse-
straat stonden de planten in een 
schuur achter een woning, aan 
de Botermarkt werd er gekweekt 
op de zolder van een woning. Er 
zijn in totaal 430 planten en de 
nodige apparatuur aangetroffen 
. Alles is inmiddels vernietigd. Er 
wordt nog naar verdachten ge-
zocht. De politie onderzoekt ver-
der in hoeverre de gemaakte 
winsten van de verdachten kun-
nen worden ontnomen.

Rooidag in Haarlem
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BP-43-2010 Waterloolaan 6 te Driehuis NH; het ver-
anderen en vergroten van een woning

BP-69-2010 Hagelingerweg 92 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond en 1e verdieping)

BP-75-2010 Waterloolaan 8 te Driehuis NH; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (1e en 2e verdieping)

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 18 juni 
t/m 29 juli 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend 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 betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

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 18 juni 
t/m 1 juli 2010 ter inzage.
BL-114-2010 Velserduinweg 135 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-74-2010 Van Wassenaerstraat 7 te IJmuiden; 
het plaatsen van een dakopbouw en het 
veranderen van de achtergevel

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-104-2010 De Zeiler 82 te Velserbroek; 

het veranderen en vergroten van een 
berging

BL-105-2010 Driehuizerkerkweg 83 te Driehuis NH; 
het veranderen van de voorgevel van een 
woning

BL-109-2010 Nachtegaallaan 12 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-116-2010 Spitsaak 63 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-123-2010 Linnaeusstraat 16 te IJmuiden; 
het vernieuwen van een serre

BP-65-2010 Linnaeusstraat 12 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-67-2010 Lange Nieuwstraat 11 te IJmuiden; 

het verwijderen van schoorstenen op 
het dak

SL-68-2010 Middenduinerweg 80 te Santpoort-Zuid; 
het verwijderen van diverse asbest-
houdende materialen

SL-69-2010 Brederoodseweg 89 te Santpoort-Zuid; 
het verwijderen van een schoorsteenpijp

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


