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Drukte bij jeugdtriatlon
IJmuiden - Het was vorige 
week donderdagochtend een 
drukke bedoening bij zwem-
bad De Heerenduinen, want 
het was dit jaar voor de derde 
keer dat het startschot werd 
gegeven voor de start van de 
jeugdtriatlon. Aan deze tri-
atlon kan worden deelgeno-
men door groep 6 van de ba-
sisscholen in Velsen.

En dat het evenement de vori-
ge jaren een succes is geweest 
moge blijken uit het feit dat dit 
jaar het totaal aantal aanmel-
dingen op 557 jongens en meis-
jes uitkwam van in totaal 16 ba-
sisscholen.  Het aantal deelne-
mers lag hiermee bijna op het 
dubbele van het voorgaande 
jaar.
De drie onderdelen die de leer-
lingen moesten afwerken be-
stonden uit twee kilometer 
hardlopen door het nieuw aan-
gelegde park voor De Heeren-

duinen. Daarna moesten er op 
de ligweide bij het zwembad 
twee opblaasbare survivalba-
nen worden bedwongen en ver-
volgens moest, om de triatlon 
af te sluiten, een afstand van 
150 meter worden gezwommen 
in het buitenbad. Vanwege het 
grote aantal deelnemers werd 
er in vier manches gestart.
Cor Speelman, manager van het 
zwembad, legde de kinderen bij 
de start van het hardlopen uit 
dat dringen, bij de start, beslist 
niet nodig was. ,,Jongens’’, riep 
hij, ,,de tijd die ieder van jullie 
gaat halen wordt met een spe-
ciaal apparaatje gemeten en of 
je nu als eerste of als laatste 
start maakt niet uit, dus geen 
geduw en getrek bij de start’’. 
Een goed bedoelde raadgeving, 
maar tegen dovemansoren ge-
zegd want door de opgebouw-
de spanning wilden ze natuur-
lijk toch allemaal als eerste weg.
Aan het eind van de ochtend, 

nadat alle onderdelen waren af-
gewerkt, kon de eindscore wor-
den opgetekend. Bij de jon-
gens waren de eerste tot en 
met de derde plaats respectie-
velijk voor Joachim Aukes van 
Kompas West, Max Schopman 
van De Duinroos en gedeeld 
derde werden Dennis Klepper 
van Kompas West en Mathijs 
Veldman van De Duinroos. Bij 
de meisjes werden Jaimy Tin-
dal van De Vliegende Hollan-
der, Emmie Hartgring van De 
Toermalijn en Kubra IJildirim 
van Kompas Oost respectieve-
lijk eerste, tweede en derde. En 
in het totaalklassement bleek 
van de scholen de Toermalijn de 
snelste van de 16 deelnemen-
de scholen. Dankzij een uitste-
kende organisatie die in handen 
was van drie CIOS stagiaires, 
geassisteerd door 24 leerlingen 
van het Vellesan College, verliep 
het gehele evenement op rolle-
tjes. (Joop Waaijenberg)

Velsen - In verschillende ge-
meenten zijn leden van de vrij-
willige brandweer in actie geko-
men tegen het besluit om dit on-
derdeel uit bezuinigingsoogpunt 
op te heffen. Op de foto zijn de 
brandweerlieden aanwezig bij de 
raadsvergadering in Beverwijk. 
Velsen ging vorige week akkoord 
met het opheffen van de vrijwil-
liger brandweer. De vakvereni-
ging noemt dit ‘illegaal’.

Vrijwillige 
brandweer 
komt in actie

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

Surfinia in hangpot
potmaat 24 cm
per stuk 8,99

NU voor 5,99

023 - 512 18 00
www.brasseriedenk.nl

DenK Seizoenen 
DenK Kreeft

Maak uw 
spaardoelen 
concreet.

Kijk op 
www.rabobank.nl/velsen

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

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

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden (3IG)
Verpleegkundigen

11
.0
51

7

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

25 jaar

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
daKKaPellen

HaarleM

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

LCD-TV’S 
meT ingebouwDe DVD

nu e 99,-
TafeLmoDeL koeLkaST

e 199,-
waSauTomaTen

v.a. e 299,-
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

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

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

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

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

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

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

Haringparty HOV en OHBU
Netwerken in de vishal
IJmuiden - Vorige week don-
derdagmiddag stroomde de Vis-
hal in IJmuiden vol met onderne-
mers uit de IJmond, die dit jaar-
lijkse evenement aangrepen om 
op volle toeren te netwerken. 
Nieuw dit jaar was het feit dat 
ook de leden van de OHBU, de 
ondernemersvereniging Heems-
kerk, Beverwijk en Uitgeest aan 
deze netwerkbijeenkomst deel-
namen. Naar schatting 700 on-
dernemers, maar ook de colle-
ges en raadsleden van de be-
trokken gemeentes maakten van 
de gelegenheid gebruik om el-
kaar op informele wijze beter te 
leren kennen.
Dit werkt het beste als er ook 
aan de inwendige mens wordt 
gedacht en dat was ook dit jaar 
weer fantastisch geregeld met, 
uiteraard, ruim voldoende nieu-
we haring. Tevens aangevuld 
met koude en warme buffetten 
en een goed draaiende bar kon-
den de aanwezigen genieten van 
diverse vissoorten en kon aan-

sluitend de dorst worden gelest. 
De haringparty wordt van ouds-
her door een groot aantal onder-
nemers gesponsord die daarmee 
onder andere de mogelijkheid 
hebben om relaties voor dit eve-
nement uit te nodigen.
Namens één van de vele spon-
soren, Bannink Accountants en 
Belastingadviseurs, was Paul 
Wolfs aanwezig, die vertelde dat 
ook hij een aantal relaties had 
uitgenodigd. ,,Dit is een prima 
gelegenheid om elkaar eens in 
een andere setting, in deze hal 
waar je normaliter niet komt, 
te ontmoeten’’, aldus Paul. Ook 
Roel Huisman, voorzitter van het 
MKB-IJmond, toonde zich zeer 
tevreden over het grote aantal 
ondernemers dat op deze ha-
ringparty was afgekomen. ,,Het 
is van groot belang dat de on-
dernemers in de IJmond elkaar 
nog beter leren kennen en dit 
evenement is daarvoor een uit-
gelezen podium.’’ (Joop Waijen-
berg)

Witte Welpen: de 
kidsclub van Telstar
Velsen-Zuid – Zaterdag 30 ju-
li is er een open dag bij Telstar 
in het Tata Steel Stadion. Daar 
staat ook een stand van de 
Witte Welpen. Kinderen die lid 
worden ontvangen allerlei leu-
ke dingen, zoals een cap en een 
sjaal, het kidsmagazine en na-
tuurlijk een seizoenkaart voor 
de oosttribune. Ook worden er 

gedurende het seizoen diverse 
activiteiten georganiseerd, zoals 
een filmavond, een clinic of ont-
bijten met de spelers. Lid wor-
den van de Witte Welpen kan 
dus op de open dag, maar ook 
via www.sctelstar.nl of bij de in-
formatiebalie in het stadion. 
Deelname kost 40 euro per jaar. 
(foto: Pieter Hoogeveen)
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Bavokerk Haarlem: Dubbel-
blaaskwartet Gregale. Van 13.15 
tot 13.45 uur.
Witte Theater IJmuiden: bene-
fietconcert voor stichting A.L.S. 
met Jimmy’s Gang & Friens. En-
tree 9 euro. Aanvang 20.00 uur.
Caprera Bloemendaal:   euro. 
www.openluchttheaterbloemen-
daal.nl

Zondag 19 juni
Vaderdag 
Kennemer Fietstoertocht van-
af Villa Westend. Start tussen 
9.00 en 12.00 uur. Afstanden 25 
of 50 km. www.villa-westend.nl
Dorpsfeest Velsen-Noord met 
Zeskamp van 10.00 tot 14.00 uur 
en muziek van 15.00 tot 20.00 
uur. Locatie Stratingplantsoen.
Lezing in De Kapel, Potgieter-
weg 4 te Bloemendaal over ‘De 
Nieuwe Tijd, hoe ver is het ei-
genlijk daarmee?’, 10.30 uur. In-
fo: www.dekapel-bloemendaal.
nl.
Open water zwemwedstrijden 
in Kanobaan Spaarnwoude.
Aan de Waterkant op Zorgvrij. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. www.
spaarnwoude.nl.
IVN Zuid-Kennemerland: Wa-
terbeestjes vangen op boerde-
rij Zorgvrij, 11.00-12.15 uur. Info: 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.
Vaderdag Offroad Special 
Spaarnwoude R101. Van 11.00 
tot 16.00 uur.  Met quads. Van-
af 25 euro/uur. www.actionpla-
net.nl
Fietstweedaagse van Café 
Bartje, Hoofdstraat, Santpoort-
Noord. Vertrek vanaf 12.00 uur. 
Deelname 2,50 euro. 
De Kennemerkring geeft con-
cert in de Stompe Toren in 
Spaarnwoude, 14.00 uur. Info: 
www.stompe-toren.nl.
Luca Eten & Drinken: vaderdag 
high tea. Van 15.00 tot 17.00 uur. 
Reserveren: www.loeca.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Schatje en Scheetje, kindervoor-
stelling. Aanvang 15.00 uur. En-
tree 9,50 euro. 
 

Maandag 20 juni

Tekenweek in Kunstencen-
trum Velsen. Programma zie 
www.kunstencentrumvelsen.nl  
Stadsschouwburg Velsen: 
Huub Stapel met Mannen ko-
men van Mars. 

 Dinsdag 21 juni

Tekenweek in Kunstencen-
trum Velsen. Programma zie 
www.kunstencentrumvelsen.nl  
Gratis stadsorgelconcert in de 
Grote os St. Bavokerk, 20.15 uur.
Duinconcert Vrouwenkoor 
Elisabeth Bas in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland, Duin en 
Kruidbergerweg 74, Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Info: 
www.elisabeth-bas.nl.

Woensdag 22 juni

Donderdag 16 juni

Rozenshow bij Kwekerij Loef, 
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot 
en met 18 juni.
Workshop Kom tot jezelf: 
van 9.30 tot 12.00 uur. in Vel-
serbroek. Opgeven via nivdt@
nivdt.nl.
Feestdag 10-jarig bestaan 
Ontmoetingsschool De Triangel 
in Velsen-Noord.
Haarlem Shopping Night 
18.00-00.00 uur, zie www.haar-
lem.nl.
Caprera Bloemendaal:  www.
openluchttheaterbloemendaal.
nl

Vrijdag 17 juni

Rozenshow bij Kwekerij Loef, 
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot 
en met 18 juni.
Start Dorpsfeest Velsen-
Noord met muziek op het Stra-
tingplantsoen van 18.00 tot 0.00 
uur.
Haarlems Dagblad – Life-
Fit Grachtenloop. Start/finish: 
Nieuwe Gracht, Haarlem Cen-
trum (vanaf 18.45 uur). Info: 
www.grachtenloop.nl.
Caprera Bloemendaal:  aan-
vang 20.30 uur. Entree 28,50 
euro. www.openluchttheater-
bloemendaal.nl

Zaterdag 18 juni
Dorpsfeest Velsen-Noord met 
diverse activiteiten vanaf 10.00 
uur. Locatie Stratingplantsoen.
Rozenshow bij Kwekerij Loef, 
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot 
en met 18 juni.
Mogelijk laatste oude spul-
lenmarkt Solidariteitsgebouw, 
Eenhoornstr., IJmuiden. Van 9.00 
tot 13.00 uur.
Rozenshow bij Kwekerij Loef, 
Rijksweg 255, Velserbroek. Tot 
en met 18 juni.
Fietstoertocht Toerclub Excel-
sior. Info: www.toerclub-excel-
sior.nl.
Start verkoop Project Land 
woningen aan het Spaarne in 
Haarlem. In Villa Westend, van 
10.30 tot 13.30 uur. www.land-
in-zicht.nu
Fietstweedaagse van Café 
Bartje, Hoofdstraat, Santpoort-
Noord. Vertrek vanaf 12.00 uur. 
Deelname 2,50 euro. Ook op 
zondag.
Lunchconcert Grote of St. 

Tekenweek in Kunstencen-
trum Velsen. Programma zie 
www.kunstencentrumvelsen.nl   
Caprera Bloemendaal: Saskia 
Noort en Jan Heemskerk met 
de Sas en Jan zelfhulptoeur/le-
zing. 17,50 euro. Aanvang 20.00 
uur.www.openluchttheaterbloe-
mendaal.nl
Stadsschouwburg Velsen: uit-
voering dans Kunstencentrum 
Velsen. Tot en met zondag.

Donderdag 23 juni

Tekenweek in Kunstencen-
trum Velsen. Programma zie 
www.kunstencentrumvelsen.nl  
Kreeftenavong bij Loeca Eten 
& Drinken. Reserveren 0255-
540738, Kennemerlaan 93b, 
IJmuiden.
Duoconcert koren Voices en 
Decibel in de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan 12, Santpoort-
Noord. Kaarten 8 euro. Aanvang 
20.15 uur. Tel: 0255-536720.
Stadsschouwburg Velsen: uit-
voering dans Kunstencentrum 
Velsen. Tot en met zondag.
Witte Theater: muziek Plug-In 
met Michelle, Get Back to... Ook 
op vrijdag en zaterdag. Aanvang 
20.30 uur. 

Project Land in zicht
heeft wind in de zeilen
Regio - Het project Land in 
Zicht heeft de wind in de zeilen. 
Na een succesvolle start verkoop 
van de waterwoningen type Co-
balt, de watervilla’s type Azurri 
en de havenappartementen ty-
pe Turkoois, gaan nu ook de ap-
partementen Aquaverde en Be-
ryl op 18 juni aanstaande offici-
eel in verkoop. 
De belangstelling voor dit unie-
ke project aan de oevers van het 
Spaarne in Haarlem is groot. De 
verkoopdagen worden druk be-
zocht. Inmiddels is van de water-
woningen type Cobalt en de wa-
tervilla’s type Azurri ruim 90 pro-
cent verkocht. Ook de verkoop 
van de havenappartementen ty-
pe Turkoois verloopt voorspoe-
dig. Op dit moment is ruim 60% 
van de appartementen verkocht. 
De gemeente Haarlem heeft het 
bestemmingsplan goedgekeurd 
en de benodigde (bouw)vergun-
ningen verleend en onherroepe-
lijk verklaard. Het contract met 
Boskalis, die de eilanden zal rea-
liseren, is getekend. Dit betekent 
dat gestart is met de eerste voor-
bereidingen voor de bouw van 

het project. Deze maand wor-
den de eerste damwanden ge-
slagen, ten behoeve van de rea-
lisatie van de eilanden.
Op zaterdag 18 juni start de ver-
koop van de laatste fase van het 
project in Villa Westend te Vel-
serbroek. Vanaf 10.30  tot 13.30 
uur staan Mooijekind Vleut Ma-
kelaars en Puur Makelaars klaar 
om alle details over het project 
toe te lichten en de verkoop-
brochure te overhandigen. Tij-
dens de bijeenkomst wordt een 
goed beeld gegeven van het ma-
ritieme karakter van de nieuwe 
woonomgeving.
Het prachtige woonproject in 
Haarlem bestaat uit 167 wonin-
gen en appartementen in mari-
tieme sfeer. De locatie heeft  een 
schitterend uitzicht over het  wa-
ter. Het contact met het water, 
de langs varende schepen op 
het Spaarne, maar ook de toe 
te passen materialen geven een 
puur maritiem gevoel in dit nieu-
we stukje Haarlem. Een rustige 
plek met alle gemakken van de 
stad op steenworp afstand. Zie 
ook www.land-in-zicht.nu.

IJmuiden – In het artikel over 
de Vaderdagactie bij herenmo-
dezaak Patrick van Keulen aan 
de Lange Nieuwstraat, waar-
bij klanten kans maken op een 
BMW voor de deur geduren-
de een weekeinde, stond een 
fout. Een oplettende lezeres liet 
de redactie weten: ,,Op de fo-
to staat een BMW Z4 en niet 
een BMW 24. Dat is een mo-
torfiets.’’ Het gaat hier niet om 
een motorfiets, maar toch echt 
om een sportwagen: de BMW 
Z4 dus.

BMW Z4 bij 
Van Keulen

Bruiloft bij binnenmeer
IJmuiden aan Zee - Drie jaar 
geleden leerden ze elkaar ken-
nen op het strand van Bloe-
mendaal, tijdens een feest van 
Woodstock: Mahalia van Vliet 
en Nils Tabois. In september 

vorig jaar gingen ze samenwo-
nen in Badhoevedorp, vrijdag 
trouwden ze officieel in het 
Polderhuis in Hoofddorp. Dat 
was een bescheiden, klein ge-
houden aangelegenheid. Za-

terdag vierden ze hun brui-
loft met een spetterend feest 
in Ibiza stijl in paviljoen Nova 
Zembla aan het binnenmeer in 
IJmuiden aan Zee. 
Rika, de vriendin die destijds 
in Bloemendaal voor koppe-
laar speelde en het stel sa-
menbracht, verbond ze daar 
in de echt als ambtenaar van 
de niet-burgerlijke stand. Ma-
halia: ,,Ik ben een echte IJmui-
dense, dol op het strand. Ik 
vond het hier aan het meer 
een mooie en romantische lo-
catie.’’ Waarom ze voor Nils 
viel? ,,Alles is leuk aan hem. 
Hij is spontaan en eerlijk.’’ La-
chend: ,,Nils is netjes, ik ben 
een rommelkont. Hij ruimt al-
le troep op, die ik maak. Ide-
aal.’’ Nils over Mahalia: ,,Ze is 
altijd vrolijk, heeft een heerlijk 
gevoel voor humor. Ze is een 
geweldige persoonlijkheid. We 
zijn gelukkig en uit liefde ge-
trouwd. Mahalia en ik zijn al-
tijd onszelf, waar we ook zijn. 
Ik zie onze toekomst vol ver-
trouwen tegemoet.’’ (Carla 
Zwart)
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De Lekkerste Nacht
Bijzonder netwerkevent 
voor mensen uit horeca
Velsen - Op maandag 14 fe-
bruari vond de eerste edi-
tie plaats van de Lekkerste 
Nacht. Ruim 100 relaties en 
vaste gasten van Grand Ca-
fé La Belle beleefden een 
onvergetelijke avond waar 
nog steeds over wordt nage-
praat.

Een dag na de Lekkerste Nacht 
ontstonden de eerste ideeën 
over een tweede editie. Niet in 
La Belle, maar op een andere 
locatie in de IJmond. De orga-
nisatoren van het feest hadden 
meteen voor ogen welke kant 
het op moest. ,,Dit feest moet 
uitgroeien tot een netwerk-
avond waar je in een informe-
le sfeer collega’s uit de horeca 
beter leert kennen, maar ook je 
leveranciers, vaste gasten en je 
eigen personeel’’, aldus Sidney 
van Leeuwen, eigenaar van La 
Belle en mede-bedenker van 
de Lekkerste Nacht. ,,Los van 
de netwerkfunctie denken wij 
met de Lekkerste Nacht één 
van de leukste feesten van het 
jaar te organiseren waar je ge-
woon bij moet zijn geweest. 
Daarnaast nodigen wij hore-
cavrienden uit het verleden uit. 
Het is dus ook een reünie.’’

De tweede editie van de Lek-
kerste Nacht vindt plaats op 
maandag 20 juni. Hiervoor is 
een samenwerking aangegaan 
met Dana Reek en Bob Zand-
berg van Villa Westend. Op de-
ze trendy horecalocatie aan de 
rand van de Westbroekplas in 
Velserbroek is plaats voor maar 
liefst 500 bezoekers. Was het 
thema tijdens de eerste editie 
nog vrij algemeen (‘kom ver-
kleed’), de tweede Lekkerste 
Nacht staat in het teken van 
Circus Burlesque. Van Leeu-
wen: ,,Denk aan ouderwets cir-
cus, Moulin Rouge, kant, jar-
retels en warme kleuren zoals 
rood en paars.’’ 
De Lekkerste Nacht wordt een 
chique, exclusief verkleedfeest 
met sprankelende drankjes, 
overheerlijk fingerfood en veel 
glitter & glamour. Er zijn tra-
vestieten, vuurspuwers, stelt-
lopers en slangenbezweerders 
ingehuurd en de muziek wordt 
verzorgd door Mr. Mephisto’s 
Spectacular Pianoshow. 
Alleen genodigden met een 
verzilverde uitnodiging heb-
ben toegang tot de Lekkerste 
Nacht. Meer weten? Bel 0255-
515307 of mail naar info@la-
belle.nl.

Jeugd Stormvogels 
ontmoet Zinédine Zidane
IJmuiden - Woensdagochtend 1 
juni om 03.00 uur vertrokken 16 
Stormvogels C junioren en vier 
begeleiders per luxe touringcar 
naar het Zuid Franse Marseil-
le. Een bekend veld, aangezien 
Stormvogels al voor de 23ste 
keer deelneemt aan dit inter-
nationale toernooi. De donder-
dag werd er eerst gezamenlijk 
ontbeten en daarna koers gezet 
naar het sportcomplex voor een 
groots opgezette opening van 
het toernooi. Bij de parade van 
de spelers werd luid gejuicht. Er 
waren diverse speeches van bur-
gemeesters en er werden elftal-
foto’s gemaakt. Dit alles, naar 
Frans gebruik, onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
De wedstrijd tegen Olympique 
werd zeer verdiend, ondanks 
zeer veel gemiste kansen, door 
Stormvogels met 2-1 gewon-
nen door doelpunten van Ramin 
en  Melvin. De eerste overwin-
ning werd groots gevierd en het 
bleef nog lang onrustig in chalet 
La Baume.
Na een pastamaaltijd, bereid 
door chefkok Amber, begon vrij-
dag om half zes de wedstrijd te-
gen de Luxemburgse club Belvil-
le Belvaux. Ook deze wedstrijd 
werd gewonnen, met maar liefst 
4-1, door dubbele doelpunten 
van Bjorne en Alex. Kortom een 
prima prestatie en de leiding in 
de poule. 
Op zaterdag bracht ex Wereld- 
en Europees kampioen Zinédine 
Zidane een bezoek aan het toer-
nooi. Nadat hij had verteld dat 
hij volgend seizoen technisch di-
recteur van Real Madrid wordt, 
werd een teamfoto met hem ge-

maakt enwerden diverse hand-
tekeningen uitgewisseld. 
Daarna eindigden de laatste 
twee wedstrijden tegen Aixoise 
en Saint Etienne, mede door het 
zeer slechte weer, onbeslist, en 
was Stormvogels geplaatst voor 
de finalepoule op zondag. 
Op zondag bleek dat het weer 
niet verbeterde. Gigantische  re-
gen-, hagel- en onweersbuien 
maakten het verder spelen on-
mogelijk, waardoor de finalepou-
le helaas werd afgelast. Ondanks 
deze teleurstelling kan Stormvo-
gels terugkijken op een, door Di-
neke Ulehake, perfect georga-
niseerde buitenlandse trip, die 
in een prima sfeer is verlopen. 
Daarnaast waren de sportieve 
prestaties uitstekend te noemen 
dus iedereen kijkt terug op een 
onvergetelijke reis. 
De spelers van Stormvogels 
C:Floris Serne, Jef Krabben-
dam, Jim Berghuis,  Bjorn Slob-
be, Berry Willemse, Madeleine 
de Ruijter, Patrick Bruinink, Jari 
van Westen, Alex Barzilay, Mel-
vin Huizinga, Niels Stoker, Dion 
Cifuentes, Ramin Azizi, Ian Hil-
le, Dani Rengers, Joey Verdikt en  
de begeleiding Dineke Ulehake, 
Amber van Dommelen, Henk van 
de Berg en Jelle Anker bedan-
ken de sponsors die de buiten-
landse reis naar Marseille moge-
lijk maakten: Cornelis Vrolijk BV , 
Zebra Uitzendbureau, Swanlake, 
Iskes Sleepdiensten, Klooster-
boer IJmuiden, Oliehandel Klaas 
de Boer, Hollandse Visveiling, 
Havenbedrijf IJmuiden, Noord-
borgh Verzekeringen, Chiel 
Langbroek, klaverjasclub Storm-
vogels en YVV Stormvogels.

Cornelis Vrolijk BV, 
Zebra Uitzendbureau, 
Swanlake, 
Iskes Sleepdiensten, 
Kloosterboer IJmuiden, Oliehandel Klaas 
de Boer, Hollandse Visveiling, Havenbedrijf 
IJmuiden, Noordborgh Verzekeringen, 
Michiel Langbroek, Klaverjasclub 
Stormvogels, YVV Stormvogels

De spelers van de C1 van YVV Stormvogels bedanken 
onderstaande sponsors voor het mogelijk maken van 
de buitenlandse reis naar Marseille.

Benefietoptreden
voor stichting A.L.S.
IJmuiden - Op zaterdag 18 
juni geeft Jimmy’s Gang and 
Friends een benefietoptreden 
in het Witte Theater. 
In de jaren ‘80 en ‘90 was Jim-
my Sterman nationaal en inter-
nationaal bekend. Met zijn dy-
namische mix van rock, soul 
en funk was de ‘gang’ op me-
nig podium een graag geziene 
gast. Jimmy deelde het podium 
met tal van grote namen in de 
scene. 
Nu zet Jimmy zich in voor de 
stichting A.L.S. met een be-
nefietconcert waarvan de op-

brengst voor een deel naar de 
stichting gaat. Samen met zijn 
‘gang’ and friends onder an-
dere zangeres Yori Swart, zor-
gen zij voor een lekkere, ver-
rassend swingende avond met 
een breed repertoire, waaron-
der mooie ballads van Willy de 
Ville. Een gedeelte van de op-
brengst gaat naar de stichting 
A.L.S. A.L.S. is een zeer ernstige 
spierziekte met fatale gevolgen.
De aanvang van het concert is 
om 20.00 uur. Toegang 9 euro. 
Locatie: Witte Theater, Kanaal-
straat in IJmuiden.

Buiten 
vergaderen 
bij Duin & 
Kruidberg
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg beschikt sinds 
kort over de unieke mogelijkheid 
om buiten te vergaderen. De En-
gelse landgoedtuin, waarin een 
geheel van loungesets, zitzak-
ken en aanvullende voorzienin-
gen is gecreëerd, biedt de zake-
lijke gast een combinatie van in-
spanning en ontspanning. Bui-
ten vergaderen op het Land-
goed te midden van de prachti-
ge omgeving zorgt voor een ex-
tra dimensie en is voor vele gas-
ten een welkome afwisseling ge-
durende de dag.
De omgeving van het Land-
goed maakt ook de mogelijkhe-
den voor uiteenlopende outdoor 
activiteiten oneindig, een uitste-
kende aanvulling op het buiten 
vergaderen. Het Landgoed or-
ganiseert, in samenwerking met 
Goesting, uitdagende activiteiten 
en dynamische trainingen waar-
in de begrippen bewustwording 
en discipline centraal staan.
Landgoed Duin & Kruidberg is 
een viersterren Deluxe hotel met 
75 hotelkamers, 9 conferentieza-
len, 5 stijlkamers, Restaurant De 
Vrienden van Jacob bekroond 
met een Michelinster en Bras-
serie & Loungebar DenK. Gele-
gen in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, nabij Amsterdam 
en Haarlem, is Landgoed Duin & 
Kruidberg een unieke toploca-
tie waar het buitengevoel over-
heerst.

Santpoort-Noord - Op zater-
dag 18 en zondag 19 juni houdt 
Café Bartje, zoals ieder jaar, weer 
een heerlijke fietstweedaagse. 
Beide dagen kan men 40 kilo-
meter fietsen door onze prach-
tige omgeving. Starten kan van-
af 12.00 uur. Deelname kost 2,50 
euro per persoon.

Fiets2daagse 
bij Café Bartje

IJmuiden - Een 14-jarige IJmui-
dense fietsster is dinsdagmiddag 
omstreeks 17.30 uur op de Plane-
tenweg gewond geraakt na een 
aanrijding met een personenau-
to. De bestuurder was uitgestapt 
om te vragen hoe het met haar 
ging maar stapte hierna weer in 
de auto en reed weg. De fiets van 
het meisje is beschadigd, haar 
kleding is kapot en zij heeft een 
wond aan haar knie opgelopen. 
De politie is op zoek naar de be-
stuurder, een man van ongeveer 
60 jaar, normaal postuur, grijs 
haar, had een snor en een baard 
en droeg een bril. Bel 0900-8844 
als u iets heeft gezien.

Auto rijdt door
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Op 80km afstand van 
IJmuiden ligt Amersfoort, 
slechts 1 uurtje autorijden.
Daar ligt de enige koopgoot 
van Nederland die is te 
vergelijken met de geplande 
koopgoot in IJmuiden.
Rotterdam heeft ook een 
koopgoot maar dat is appels 
met peren vergelijken.
Feestelijk geopend in 2001 
heeft de Amersfoortse 
koopgoot Amicitia alleen 
maar ellende gebracht.

Resultaat na 10 jaar koopgoot: 
van de 32 winkels zijn er nu 
nog slechts 11 over.
Alle andere winkels zijn of 
bezig met leegverkoop of al 
gesloten. Dit is de afgelopen 
10 jaar gebeurd en in deze tijd 
was het een redelijk  goed de-
tailhandelsklimaat te noemen.
Dus dames en heren van de 
gemeenteraad, ga eens kijken 
naar de uitwerking van uw zo gekoesterde koopgootplannen en vraag uzelf af of u dit ook IJmuiden wil aandoen.
U bent gewaarschuwd! De komende 10 jaar zullen bijzonder slecht worden voor omzetontwikkeling in de winkels gezien de vooruitzich-
ten op koopkrachtvermindering en explosieve groei van webwinkels. Het eindresultaat van al uw ongewenste plannen is dus nu te zien 
in koopgoot Amicitia in Amersfoort.

Ingezonden mededeling

Waarschuwing voor 5 wethouders 
en 23 raadsleden van gemeente VELSEN!

Amicitia ligt in het verlengde van 
het winkelcentrum, aan de stads-
ring, 2 zijdig winkels, uitstraling 
zelfde als IJmuidense plannen.

√ Naargeestig opgesloten gevoel
 in de koopgoot, gevolg geen 
 klanten!!!!!
√ Wij willen graag met een ieder 

van u met een hart voor IJmuiden 
praten over ons plan, dat wel door 
alle winkeliers  wordt gedragen.

√ Uw koopgoot wil niemand!
√ U bent over 8 jaar weg, wij blijven 

zitten met de rotzooi.
√ TIP!!  Neem uw verlies, verlaat uw 

regentencultuur en stop met de  
verloedering van onze woon en 
werkplaats!

Deze adviezen worden u gratis 
aangeboden door  winkeliersver-
eniging STADSCENTRUM  
IJMUIDEN.

Foto’s genomen 9 juni 2011 16.00 uur. 
Geen consument te zien.

Bespaar ons deze armoede 

Eindresultaat bij het doordrammen 
van uw plannen

Dit is wel wat anders dan u wordt 
voorgespiegeld door Multi-Vastgoed
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Velsen-Zuid - Even zag het er 
somber uit voor Beeckestijn-
pop, want zaterdagochtend 
kwam de regen met bakken 
uit de lucht. Geen ideale om-
standigheden voor een pop-
festival in de open lucht. Ge-
lukkig klaarde het weer in het 
begin van de middag weer op 
en de zon deed de rest van de 
dag goed zijn best. 

Het festival wordt net als voor-
gaande jaren druk bezocht. Er 
zijn diverse soorten festival-
gangers naar Velsen-Zuid ge-
komen. Er zijn mensen die een 
kleed op de grond leggen, zich 
daarop neervlijen en zo genie-
ten van de sfeer. Er zijn er ook 
die op hun gemak over het fes-
tivalterrein kuieren en daar blij-
ven hangen waar het ze bevalt. 
Dan zijn er nog de fanatiekelin-
gen, die een spoorboekje heb-
ben gemaakt van welk optre-
den ze op welk podium willen 
zien en dat minutieus afwerken. 
En dan zijn er nog mensen zo-
als Paul van Egmond: ,,Ik ben ge-
boren en getogen in Santpoort, 
ging in Driehuis naar de middel-
bare school maar ik woon nu al 
weer heel wat jaren in Amster-
dam. Beeckestijnpop sla ik nooit 
over. Goede sfeer en lekkere mu-
ziek en het is net een reünie. Ik 
kom hier elk jaar weer oude be-
kenden tegen, samen onder het 
genot van een biertje even bij-
kletsen, hartstikke gezellig.’’ 
Veel mensen zijn speciaal voor 
de Nijmeegse poprockband Go 

Back To The Zoo gekomen en 
hun optreden is een groot suc-
ces. Er wordt hevig geswingd. 
Als de band als laatste toegift 
de hit Beam me up inzet, staan 
er mensen vlak voor het podium 
letterlijk en figuurlijk te stuiteren 
van plezier. 
Florian en Fraukje uit Zandvoort 
staan na afloop na te genieten: 
,,Leuke band, het swingt de pan 
uit.’’ Het stel komt al jaren naar 
Beeckestijnpop: ,,Leuk festival, 
altijd onwijs gezellig en het is 
niet vernieuwend’’, zegt Fraukje. 
Ze legt uit: ,,Sommige festivals 
proberen zichzelf elk jaar op-
nieuw uit te vinden. Soms pakt 
dat goed uit, maar soms ook 
totaal niet. Bij Beeckestijnpop 
weet je wat je kunt verwachten: 
een prima sfeer en altijd goe-
de muziek. Een soort van con-
stante kwaliteit, zeg maar.’’ Flori-
an grijnst: ,,En het is gratis, niet 
onbelangrijk.’’ In de tent van het 
Oxy Podium is het ook druk. Lex 
de Ruiter uit Beverwijk beweegt 
zijn  hoofd ritmisch op de stevige 
klanken van de band Meloma-
niacs. Het is de eerste keer, dat 
hij Beeckestijnpop bezoekt. La-
chend vertelt hij: ,,Het kwam er 
nooit van, ik steek niet zo graag 
het kanaal over. Maar ik heb er 
geen spijt van, ik heb het onwijs 
naar mijn zin. Volgend jaar ben ik 
weer van de partij.’’ Vlak voor het 
Kabouterpodium gaat een jon-
ge vrouw helemaal uit haar dak 
op de muziek van Capital Sen-
timental: ,,Het is psychedelische 
rock, erg goed.’’ Het blijkt Gerti 

uit Oostenrijk te zijn. Vorig jaar 
was ze in de buurt op vakantie 
en kwam ze bij toeval op Beec-
kestijnpop terecht. Dat beviel zo 
goed, dat ze er dit jaar speciaal 
voor terugkwam. Ze is helemaal 

weg van het Kabouterpodium: 
,,Er heerst hier een fijne sfeer en 
er spelen heel aparte bands, ook 
erg divers. Het is hier puur ge-
nieten.’’ (Carla Zwart, foto’s: Car-
la Zwart en Michel van Bergen)

Uitstekende sfeer op 33ste editie Velsens popfestival

Beeckestijnpop geslaagd
Velsen-Zuid - Tijdens Dance 
Valley zal een officiële ambte-
naar van de burgerlijke stand 
van Velsen paraat staan om 
aanstaande echtparen te trou-
wen. Elkaar de ring om schui-
ven, terwijl de beats van de fa-
voriete DJ de versnelde hartslag 
volgt? Trouwen in een grote op-
blaasbare kerk in het bijzijn van 
de burgervader van Velsen? Een 
intiem eigen feestje bouwen tus-
sen tienduizenden lachende en 
dansende Dance Valley figuran-
ten? Ja, het kan. Eeuwige trouw 
op Dance Valley.
Wat vorig jaar als een grap be-
gon, is dit jaar realiteit gewor-
den; trouwen tijdens Dance 
Valley met alle familieleden en 
vrienden. De huwelijken worden 
officieel voltrokken door een bui-
tengewoon ambtenaar burgerlij-
ke stand van de Gemeente Vel-
sen,  in het bijzijn van de burge-
meester. De buitengewoon amb-
tenaar burgerlijke stand verzorgt 
het ceremoniële gedeelte, waar-
na de burgemeester het reste-
rende programma voor zijn re-
kening neemt.   Naast een BABS 
– buitengewoon ambtenaar bur-
gerlijke stand – en de burge-
meester zal er ook een begelei-
der aanwezig zijn. Deze zal zorg-
dragen voor praktische zaken; 
meenemen van de stukken, zit-
plaatsen getuigen, ouders en 
vrienden regelen, welkomst-
woord, ringen, etc. De trouwe-
rij op Dance Valley wordt geheel 
verzorgd. De bruid kan kiezen 
uit verschillende themajurken en 
de bruidegom uit themapakken: 
Traditioneel, Las Vegas, History, 
Fantasy en Dance Valley stijl. De 
koppels mogen 20 gasten mee-
nemen naar hun trouwerij.   Het 
huwelijk is officieel en dus ook 
bindend. Met een limousine 
wordt men naar het festivalter-
rein gebracht en hier wordt men 
opgewacht door de crew van 
Dance Valley. Zij verzorgen de 
kleding, styling etc. Van de kop-
pels en eventueel het gehele ge-
zelschap. Alles is mogelijk. De 
koppels kunnen zich aanmelden 
via het e-mailadres info@udc.nl. 
De gegevens die moeten worden 
opgestuurd zijn: volledige voor-
namen, achternaam, geboorte-
datum, woonplaats, adres, tele-
foonnummer, nationaliteit en e-
mailadres. Het is belangrijk dat 
er contact met de koppels opge-
nomen kan worden. Ook moeten 
koppels een reden geven waar-
om juist zij op Dance Valley wil-
len trouwen.   Er kunnen maxi-
maal twee huwelijken plaatsvin-
den op Dance Valley en de offici-
ele huwelijken worden van 13.00 
tot 16.00 uur voltrokken. De (ori-
gineelste) aanmeldingen die-
nen voor vrijdag 1 juli 2011 bin-
nen te zijn bij UDC.    Datum 
Dance Valley:  zaterdag 6 au-
gustus 2011  Lokatie: Velsen Val-
ley.  Tijd: van 12.00 uur tot 23.00 
uur.  Tickets: 69 euro. Zie ook 
www.dancevalley.com.

Trouwen op 
Dance Valley

Alpenzusjes bedwingen Alpe d’Huez
IJmuiden - Het is ze gelukt, de 
Alpenzusjes Gerda Vrolijk, Nel 
Heilig, Joke van der Aar, Mar-
ry van der Aar en Ellen van Nis-
pen tot Pannerden - Pien Ham-
merstein moest helaas vanwege 
omstandigheden thuis blijven. 
De 22 bochten tijdens de super-
steile 13 kilometer lange klim 
hebben de dames niet kunnen 
breken. Een topprestatie!
Zes maanden zware trainings-
arbeid stond er borg voor dat 
de dames samen met hun 
coach Gerfred Greveling de bij-
na angstaanjagende berg be-
dwongen hebben. Dit mede 
dankzij de fanatieke aanmoe-
digingen van de vele duizenden 
Nederlanders die in alle boch-
ten weer aanwezig waren om 
de Alpenzusjes aan te moedi-
gen. ,,Het is zwaar geweest’’, 
riepen de dames in koor nadat 
ze de finish waren gepasseerd, 
,,maar we hadden dit geweldige 
evenement nooit willen missen. 
Het heeft zo’n indruk op ons ge-
maakt, dat we er nu al over den-
ken om volgend jaar weer deel 

te nemen.’’ Moe, maar zeer vol-
daan keerden de Alpenzus-
jes zaterdag 11 juni weer terug 
richting IJmuiden. In het sport- 
en orthopedisch beweeg- en 
zorgcentrum Careworx onder 
de tribune van het Tata Steel 
stadion hadden familieleden 
geheel spontaan nog een sur-
priseparty opgezet ter afslui-
ting van een ‘sportieve’ periode. 
De catering werd verzorgd door 
Restaurant De IJmond, de plek 
waar in juni 2010 het plan werd 
gevat om met de Alpenzusjes 
deel te nemen aan de jaarlijkse 
beklimming van de vermaarde 
alpenreus. De dames werden 
bedolven onder de bloemen en 
als herinnering kreeg een ie-
der een fraaie teamfoto over-
handigd. Woordvoerster Joke 
van der Aar van de Alpenzus-
jes vertelde alle aanwezigen dat 
het een onvergetelijke en uiterst 
indrukwekkende ervaring is ge-
weest en dat alle dames heel 
veel gezien, gehoord en geleerd 
hebben over de gevreesde ziek-
te kanker. ,,Een berg beklim-

men als de Alpe d’Huez mag 
een prestatie worden genoemd, 
wij hebben nu met eigen ogen 
kunnen aanschouwen dat om-
gaan met kanker van een com-
pleet andere dimensie is.’’
Met hun sportieve prestatie 
hebben de Alpenzusjes ruim 
20.000 euro aan sponsorgeld 
bijeen gefietst en nog dage-
lijks komen er stortingen bin-

nen. Het uiteindelijke bedrag zal 
worden geschonken aan Stich-
ting Tegenkracht. Deze stichting 
stelt sporten centraal in de strijd 
tegen kanker en stimuleert pa-
tiënten tijdens de behandeling 
om toch maar vooral te gaan 
sporten. Het spreekt voor zich 
dat de Alpenzusjes alle sponso-
ren zeer dankbaar zijn voor hun 
gulle giften
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Kievit bezorgt wel 
maaltijden Velsen-Noord
Regio - Per 1 juni is de maal-
tijdbezorging van Tafeltje Dek-
je IJmuiden overgenomen door 
Kievit BV uit Haarlem. Dit bedrijf 
bestaat al sinds 1970 en is ge-
specialiseerd in het verzorgen en 
bezorgen van warme maaltijden 
en Apetitomaaltijden.
De bezorging van de war-
me maaltijden vindt plaats van 
maandag tot en met zaterdag 
van 11.00 tot 13.30 uur en van 
maandag tot en met vrijdag van 
16.00 tot 18.00 uur. In Velsen-
Noord worden de maaltijden al-
leen tussen de middag bezorgd. 
Tafeltje Dekje bezorgde alleen 
tussen de middag. Wie de bezor-
ging wil wijzigen naar eind van 
de middag kan daarvoor bellen.  

Vriesverse maaltijden staan in de 
brochure van Apetito. Men kan 
een ‘vast’ diner bestellen of zelf 
een maaltijd samenstellen. De 
doos met vriesverse maaltijden 
wordt bezorgd op dinsdag tus-
sen 9.00 en 11.00 uur. Mocht dit 
niet schikken dan kan altijd een 
ander tijdstip worden afgespro-
ken.
Bestellen van maaltijden kan van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 8.30 en 14.30 uur uw bestel-
ling telefonisch opgeven. Of men 
kan de ingevulde bestelbon aan 
de chauffeur meegeven. 
Kievit is telefonisch te bereiken 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 14.30 uur op tele-
foonnummer 023-5517734.

IJmuiden - De goudprijs blijft 
hoog. Daarom heeft Juwelier Ris 
besloten om de klant hiervan 
te laten profiteren door een ex-
tra hoge prijs te geven voor oud 
goud. Oud goud is eigenlijk geen 
goede benaming. Goud kan ui-
teraard ook nog zo goed als 
nieuw zijn, maar het wordt niet 
gedragen, omdat het niet naar 
de smaak is, of er zit een verhaal 
aan vast waar men liever niet 
meer aan herinnerd wordt.  Oud 
goud kan worden ingelevered en 
u kunt dan iets terugkopen wat 
u wel met plezier draagt. Contant 
geld terug kan natuurlijk ook. Ga 
eens vrijblijvend langs om sie-
raden te laten taxeren op inruil-
waarde. Juwelier Ris adviseert u 
graag.
Belangstellenden kunnen dan 
dan meteen kennismaken met de 
zomerhit van 201: Ice Watch. Wat 
maakt deze horloges nu zo spe-
ciaal? Wel, ten eerste zijn ze ver-
krijgbaar in alle soorten,  kleuren 
en verschillende combinaties. 
Ze zien er enorm leuk uit met 
hun siliconen of rubberen band-
jes. En ze zijn simpelweg erg be-
taalbaar! De prijzen schomme-
len tussen 59,00 en 299,00 eu-
ro. Juwelier Ris is niet de enige 
die helemaal in de ban is van de 
Ice Watch. Zo heeft David Guetta 
een rood exemplaar, Paris Hilton 
een witte met Swarovski steen-
tjes, Stephanie Clerckx heeft een 
bruin exemplaar en zelfs Prins 
Filip loopt rond met een rode Ice 
Watch. Dus ga gerust eens kij-
ken en passen in bij Juwelier Ris 
aan het Marktplein in IJmuiden. 
Via de website www.risjuwe-
lier.nl en Facebook kunt u op de 
hoogte blijven van de nieuwtjes 
op sieraden en horlogegebied.

IJmuiden – Op een regenach-
tige dag in april bedacht Loe-
ca hoe gaaf het zou zijn om een 
kreeftenavond te organiseren 
met mensen, die ook van de-
ze goddelijke delicatesse hou-
den.  Loeca plaatste op de Fa-
cebook Fanpage en de Loe-
ca Twitterpage een bericht over 
deze ‘brainwave’. Er kwamen 
veel leuke en positieve reacties 
van mensen, die, net als Loe-
ca, graag samen genieten van 
mooie producten. 
Voor de nieuwe kok van Loeca 
was het idee van een kreeften-
avond een grote uitdaging en hij 
ging meteen aan de slag om een 
vier gangen verrassingsdiner sa-
men te stellen.  
Maar hoe kwam Loeca eigen-
lijk op het idee van deze kreef-
tenavond? Uiteraard niet alleen 
tijdens die regenachtige dag in 
april en omdat kreeft een heerlij-
ke delicatesse is. Tijdens een in-
spiratietour door Nederland voor 

het concept Loeca Eten & drin-
ken kwam Loeca terecht in een 
heel gezellige straat in Valken-
burg bij collega’s van het gewel-
dige restaurant Latino’s. Daar 
is in een Cubaanse omgeving 
heerlijke kreeft gegeten. Toen 
enige tijd daarna, tijdens een 
‘break’ op Cuba, weer heerlijke 
(ja, het kan ook op Cuba) ver-
se kreeft is gegeten in een di-
to omgeving met mooie tempe-
raturen, was het plaatje duide-
lijk: dit zou echt gaaf zijn in Loe-
ca Eten & drinken.  Via de ‘story 
telling’ op Facebook is er uitein-
delijk een geschikte datum ge-
vonden. Voor deze donderdag 23 
juni zijn al verschillende reserve-
ringen. Deze dag wordt het ge-
nieten van verse kreeft, die de  
nieuwe kok Patrick op verschil-
lende wijzen gaat bereiden. Re-
serveren is geboden voor de-
ze bijzondere avond. Bel 0255-
540738. Loeca Eten & Drinken, 
Kennemerlaan 93/b, IJmuiden.

Ricky Rivaro heeft er zin in
‘Turn Up The Beach 
voelt als thuiswedstrijd’
IJmuiden - Over drie weken 
vindt in IJmuiden aan Zee 
de eerste editie plaats van 
Turn Up The Beach, een groot 
strandfeest van Radio 538. 
Naast Afrojack, Sidney Sam-
son, Sunnery James & Ryan 
Marciano, Quintino en Hard-
well staat local hero Ricky Ri-
varo (foto) ook in de line-up. 
De IJmuidenaar woont op het 
strand en kan het dus lopend 
af.

Hoe staat het er voor met je car-
rière? ,,Deze zomer draai ik weer 
volop, maar daarnaast ben ik 
ook veel tijd kwijt aan mijn an-
dere bedrijf genaamd True Con-
nection, een digitaal agendaplat-
form dat we wereldwijd willen 
uitrollen. Het is een zeer presti-
gieus plan geworden, dus stilzit-
ten komt even niet in mijn woor-
denboek voor. Ik moet eerlijk toe-
geven dat het produceren daar-
door op een laag pitje is komen 
te staan. Ik heb daar nu simpel-
weg de tijd niet voor.’’

Wat vind je ervan dat Radio 538 
zo’n groot festival in jouw home-
town organiseert? ,,In de eerste 
plaats vind ik Radio 538 een dy-
namisch en vooruitstrevend be-
drijf. Ik ken veel van hun werkne-
mers al vele jaren. Daardoor voelt 
het letterlijk en figuurlijk als een 
thuiswedstrijd. Erg leuk dus!’’

Het is alweer een tijdje geleden 
dat je in IJmuiden hebt gedraaid. 
Hoe speciaal is het om terug te 
keren? ,,Er is natuurlijk niets zo 
leuk als thuiskomen in je eigen 
woonplaats en dit geval hebben 
we het letterlijk over mijn eigen 
tuin: het strand van IJmuiden. 
Wat wil je nog meer! En ik vind 
het heel cool dat het een Radio 
538-event betreft!’’

Wat maakt draaien op een open air 
festival op het strand zo bijzonder? 
,,Je hoopt natuurlijk altijd op de 
combinatie met mooi weer en als 
dat het geval is kun je het vergelij-
ken met op vakantie gaan... Ieder-
een is dan gewoon heel vrolijk!’’
 
Waarom gaat dit festival de bom 
worden? ,,De line up is het neusje 
van de zalm, dus ga ervan uit dat 
dit alleen al een uitzinnige menig-
te trekt. Daarnaast is de hoeveel-
heid aandacht die er inmiddels 
aan dit evenement besteed word, 
vrij bijzonder te noemen! Ik ga uit 
van een volle bak!’’

Turn Up The Beach op zaterdag 9 
juli duurt van 15.00 tot 23.00 uur. 
Er zijn nog enkele tickets verkrijg-
baar via www.538ticketshop.nl en 
bij de Primera-winkels. Tickets 
kosten 22,50 per stuk. Wil je kans 
maken op 2 x 2 vrijkaarten die de-
ze krant in samenwerking met 
Radio 538 weggeeft? Stuur dan 
uiterlijk dinsdag 21 juni een e-
mail met als onderwerp ‘Turn Up 
The Beach’ naar info@jutter.nl. 
Winnaars krijgen persoonlijk be-
richt. Over de uitslag van de ac-
tie wordt niet gecorrespondeerd.

Leuke, betaalbare 
mode bij Inge en Fran
IJmuiden – Sinds kort is er in 
de Celciusstraat 27 (schuin ach-
ter Primera aan de Planetenweg) 
een nieuwe zaak: Inge en Fran. 
Leuke, betaalbare mode, acces-
soires en woonaccessoires. Fran-
ces de Goede is eigenaar van de 
zaak, ze wordt bijgestaan door 
haar moeder, Ingrid Schaap. 
Beide dames zijn hun hele leven 
lang al geïnteresseerd in mo-
de en volgen alle trends op de 
voet. Frances organiseerde sinds 
een jaar kledingparty’s en toen 
de winkelruimte leeg kwam, aar-
zelde ze geen moment. Er hangt 
leuke, eigentijdse mode in de 
rekken, voor alle leeftijden. Het 
aanbod is heel divers. Frances 
en Ingrid kopen zelf in en gaan 
niet alleen op hun eigen smaak 
af, maar zorgen voor afwisseling. 
En dat allemaal tegen leuke, be-
taalbare prijzen. De modecollec-

tie wordt aangevuld door leuke 
accessoires zoals mooie slipper-
tjes, sieraden, hoeden en shawls. 
Naast de mode is er nog een 
mooie collectie woonaccessoires 
in barokke, romantische stijl. Veel 
kleinmeubelen en fraaie cadeau-
artikelen. 
Er zijn regelmatig leuke aanbie-
dingen, dat maakt een bezoekje 
aan Inge en Fran extra de moei-
te waard. Ook wordt de collectie 
elke week aangevuld. Frances en 
Ingrid zijn erg trots op hun leu-
ke winkel met de fraaie collectie 
en iedereen, die vrijblijvend eens 
een kijkje wil komen nemen, is 
van harte welkom.
Inge en Fran is op maandag ge-
opend van 13.00 tot 17.30 uur, 
van dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 17.30 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. Ie-
dereen is er welkom!

Donderdag 23 juni
Kreeftenavond bij 
Loeca Eten & Drinken

Juni ‘oud goud 
maand’ bij 
Juwelier Ris

Regio - Luilak is dit jaar rus-
tig verlopen in de gehele re-
gio. Voor zover nu bekend is het 
aantal vernielingen beperkt ge-
bleven. Mogelijk dat er nog aan-
giften binnen komen van ver-
nielingen die nog niet zijn ge-
meld. Wel hebben agenten van 
een aantal jongeren ‘smeer-
middelen’ in beslag genomen. 
Het gaat om onder meer eieren, 
zeep, boter en scheerschuim. 
Diverse jeugdigen zijn doorver-
wezen naar HALT. Uit de he-
le regio zijn een aantal meldin-
gen binnengekomen dat jonge-
ren met eieren aan het gooien 
waren.

Rustige luilak
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Dit weekeinde Dorpsfeest in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Het wordt een 
heel druk weekeinde voor de 
inwoners van Velsen-Noord 
met een groot Dorpsfeest dat 
drie dagen duurt. Het Dorps-
feest start vrijdag om 17.00 
uur met een ondernemers-
borrel. Tevens wordt dan be-
kend gemaakt wie de spon-
sors van de Vriendenbus van 
Velsen-Noord zijn. 

Van deze Vriendenbus kan elke 
deelnemende vereniging of or-
ganisatie een maal per jaar gra-
tis gebruik maken. Zowel het 
Dorpsfeest als de organisatie 
rondom de bus gebeurt in sa-
menwerking met Vrienden van 
Velsen-Noord, Stichting Welzijn 
Velsen, waaronder buurtcen-
trum de Mel, wijksteunpunt Wa-
tervliet, ontmoetingsschool de 
Triangel, FC Velsenoord, de ge-
meente en natuurlijk vrijwilli-
gers die zich belangeloos inzet-
ten voor de leefbaarheid in Vel-
sen-Noord. Op dit moment zijn 
er bijna 900 donateurs, die zeer 
belangrijk zijn, want een breed 
draagvlak is nodig om in Vel-
sen-Noord op een fijne manier 
samen te leven, te werken en 
te wonen. De bus gaat binnen-
kort rijden, met de namen van de 
sponsors erop. Voor de sponso-
ring dankt men de bedrijven en 

Herman Slotman, Arjan Pater en 
Marjon Koks, die dit succes op 
hun naam mogen schrijven.

Vrijdagavond begint het Dorps-
feest goed met van 18.00 tot  
00.00 uur optredens van de 
bands: Analyse, Sixtie-Six, Gum 
Guv’nors, No One, The Relic en 
de Gasten van de Waard.

Zaterdag 18 juni is van 10.00 tot 
16.00 uur de Thuismarkt. Het 
thema is ‘Kunstzinnig en Crea-
tief Velsen-Noord’. Kunstzinnige 
en creatieve mensen krijgen de 
kans hun ‘kunsten’ aan het pu-
bliek te tonen, aangevuld met 
optredens van lokale verenigin-
gen en organisaties.
Kinderen kunnen op het kinder-
plein met een strippenkaart van 
1 euro van alles doen. Kinderen 
vanaf 10 jaar worden uitgedaagd 
om een prachtig bouwwerk te 
maken van latten, net als bij 
Kapla maar dan groot. Alle kin-
deren maken samen een groot 
schilderwerk. Er zijn workshops, 
waaraan gratis of tegen een klei-
ne bijdrage kan worden meege-
daan, zoals: goochelen, djembé, 
ballonfiguren maken, T-shirt ver-
sieren, enz. 
’s Middags tijdens de tropische 
muziekworkshop kunnen jong 
en oud aanschuiven in de grote 

tent. Kinderen kunnen voor 1 eu-
ro een plekje reserveren voor de 
kindervrijmarkt bij de thuismarkt. 
De kindervrijmarkt is alléén voor 
kinderen, ouders kunnen een 
kraampje reserveren op de in-
fo/rommelmarkt. Reserveren via 
Buurtcentrum de Mel, 210050.

Handbalvereniging SB Groep/
HCV ’90 houdt een aantal ac-
tiviteiten in de voetbalkooi op 
het Stratingplantsoen: van 10.00 
tot 10.30 uur is er een onderlin-
ge demonstratiewedstrijd tus-
sen de D-junioren. Tussen 10.30 
en 11.00 uur kan er door kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar mee 
worden gedaan met een proef-
training; van 11.00 tot 11.30 uur 
is er een onderlinge demonstra-
tiewedstrijd tussen de B-junio-
ren en tussen 11.30 en 12.00 uur 
kan er mee worden gedaan aan 
een aantal balspelletjes, voor 6 
tot en met 12 jaar. Voor de activi-
teiten hoeft niet ingeschreven te 
worden. Deelname is gratis. 
Ouderen vanaf 55+ kunnen om 
10.30 uur een gokje wagen bij 
de bingo. Er is voor hen een spe-
ciaal arrangement: voor 2 euro 
koffie met cake en advocaat met 
slagroom.
Nog voor de bingo wordt de 
Speciale Velsen-Noorder bekend 
gemaakt.

De grote, gezellige dorpsbar-
becue is zaterdag van 17.30 tot 
19.00 uur. Barbecue-bonnen zijn 
voor 8,50 euro te koop bij buurt-
centrum de Mel, Wijkermeerweg 
1; bij bloemenkiosk L. Aarden-
burg aan de Wijkerstraatweg en 
vanaf donderdag tussen 14.00 
en 01.00 uur bij Café de Grote 
Hout. 
Muziek is er zaterdag van de 
bands Road Gang en King Fis-
her. Er is een dj van Sweder 
Show Equipement. Velsen Noord 
mag aan de karaoke. En bij The 
Voice of Velsen-Noord gaat men 
zoek naar hét zangtalent van Vel-
sen Noord. Er zijn vier kandida-
ten: Melissa Cejas, Sophie Vos, 
Iris van Dijke en Jordy Janssen. 
De avond wordt afgesloten door 
Franklin’s & Friends, met disco-
muziek, dresscode: disco. En na-
tuurlijk kan er gedanst worden.

Zondag 19 juni is de traditionele 
Zeskamp van 10.00 tot 14.00 uur. 
Twaalf teams hebben zich inge-
schreven; zij gaan er een fantas-
tisch spektakel van maken, met 
uitdagende spellen die leuk zijn 
voor het publiek. De prijsuitrei-
king van de Zeskamp is om 15.00 
uur. Informatie over de Zeskamp 
via Johnny Lans: 06-13456715 of 
Ed de Graaff: 06-38756546; e-
mail: zeskamp@svvvn.nl.

’s Middags kan er van 15.00 tot 
20.00 uur uit volle borst worden 
meegezongen op de Amster-
damse middag met vooral Ne-
derlandse muziek met mede-
werking van John Eeltink, Robin 
Mooijen en Rocky Vosse. 
Ook ’s middags is een opstelling 
van diverse Mercedes oldtimers 
met medewerking van  de Oude 
Benz Club.
Om 20.00 uur is het Dorpsfeest 
Velsen Noord 2011 weer voorbij.

De Vriendenbus heeft de afgelo-
pen periode verschillende busrit-
ten verzorgd. Er zijn inmiddels al 
35 ritten geweest, waarbij 1.000 
mensen werden vervoerd. Bij-
voorbeeld verschillende keren 
met de schoolkinderen naar ten-
nis; met de Mel naar Lineaushof;  
naar de Keukenhof met 30 ou-
deren, met de vrijwilligers van 
de Schulpen naar Van der Valk, 
Akersloot en met FC Velsenoord 
naar Sevenum voor een drie-
daags voetbalkamp. Voor de ko-
mende periode staan er tal van 
uitstapjes op stapel. 
Busreserveringssysteem.; info@
svvvn.nl  

Informatie over sponsoring is 
verkrijgbaar bij Arjan Pater, 06-
22934758, e-mail: arjan.pater@
svvvn.nl 

Velsen - Een motoragent heeft 
vorige week vrijdagochtend na-
bij de Velsertunnel vijf automobi-
listen aan de kant gezet die niet 
handsfree aan het telefoneren 
waren tijdens het autorijden. Zij 
kregen allemaal direct hun be-
keuring van 180 euro mee.

Bekeuringen 
voor niet-
handsfree bellen

Regio - Een 27-jarige automo-
bilist die onder invloed van al-
cohol verkeerde heeft zondag 
rond 01.50 uur een aanrijding 
veroorzaakt op de A9 ter hoog-
te van het Rottepolderplein. De 
Haarlemmer kwam hier in bot-
sing met een 45-jarige plaatsge-
noot. Niemand raakte gewond. 
De verdachte stapte na de aan-
rijding uit, gaf zijn visitekaart-
je en ging er vervolgens van-
door. Politiemensen hebben uit-
gekeken naar het voertuig en 
dat zagen zij rijden op de Laan 
van Berlijn in Haarlem. De Haar-
lemmer is vervolgens aangehou-
den. Uit een ademanalyse op het 
politiebureau werd duidelijk dat 
hij een promillage had van 1.59. 
Ook werd duidelijk dat het rijbe-
wijs van de man al ingevorderd 
was. De drankrijder is aange-
houden en ingesloten in een po-
litiecel.

Aanrijding A9

IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 22 juni 19:30 uur in de Spil

Op 22 juni aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare 
vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. U kunt vanaf 19:30 
uur, zonder aanmelding vooraf, binnenlopen met uw vragen, opmerkingen 
of problemen uit uw omgeving. Uiteraard bent u ook welkom om de gehele 
vergadering bij te wonen. U kunt dan meepraten over onder andere de volgende 
agendapunten.
Bij deze vergadering zal ook wethouder Arjen Verkaik aanwezig zijn.

•  Voortgang Winkelcentrum IJmuiden
•  Voorstel aanpak geluidsoverlast Velserkom
•  Voortgang herinrichting  
    Averijhaven tot Lichterhaven

Heeft u geen tijd langs te 
komen maar toch iets op 
te merken, stuur dan een 
e-mail naar johan.zwakman@
ijmuidennoord.nl of bel naar 
06-46332239

Johan Zwakman
Voorzitter
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Don Groos weer 
glansrijk op ereschavot
IJmuiden - Na een zware trai-
ning was Don Groos uite IJmui-
den de snelste watergekoelde 
man op de minibike bij de vijf-
de NK in Staphorst, met nog 
twee luchtgekoelde bikes voor 
hem.

Bij de start van de eerste race 
ging hij als derde de eerste boch-
ten in. De baan was nog kletsnat 
van een korte maar stevige on-
weersbui. Het was niet makke-
lijk om de tweede man te passe-
ren, maar dat lukte na een twee-
tal ronden. Maar de koploper was 
al te ver uitgelopen om die nog te 
bedreigen.
Het gevaar kwam vanuit het ach-
terveld. De snelle Patricia Kok was 
onderweg naar voren en liep sterk 
op de IJmuidenaar in. De reste-
rende zeven ronden zou een ge-
vecht worden om de winst bij de-
ze klassen. Het massaal toege-
stroomde publiek stond reikhal-
zend het tweetal te volgen.
Patricia heeft een heel snel brom-
mertje en weegt bijna niks,   dus 
trekkracht te over. Op de lange, 
rechte stukken kwam ze diver-
se malen langszij maar Don wist 
deze aanvallen steeds af te slaan. 
Tot aan de vlag aan toe. De twee-
de race (de baan was inmiddels 

droog), gaf hetzelfde beeld. Alleen 
pakte Don al snel de tweede plek 
over en ging hij gelijk met de kop-
man mee. Ronde na ronde werd er 
strijd geleverd om de leiding in de 
wedstrijd. De slecht gestarte Pa-
tricia was ook onderweg naar de 
kop. Tot grote schrik moest Don 
de kopman laten gaan, omdat zijn 
uitlaat lostrilde en daardoor veel 
vermogen verloor. Gelukkig waren 
er op dat moment niet veel ronden 
meer voor de boeg. Don ging nog 
net op tijd over de streep, want 
de snelle Damen zat op zijn ach-
terwiel. Door deze dubbele zege 
loopt Don Groos weer wat uit op 
de concurrentie.

Swier sponsor van SVIJ
IJmuiden - Vorige week heeft 
Swier Slot en Sleutel Service 
een sponsorcontract voor vijf 
jaar afgesloten met Voetbal Ver-
eniging SVIJ. 
Het bedrijf, gevestigd aan Plein 
1945, is gespecialiseerd in het 
maken van sloten en advies 
voor inbraakpreventie. Daarbij 
is er ook een speciale slotenser-
vice. Sinds een jaar is de zaak 
gevestigd op de nieuwe locatie. 
Daar kan men ook voor andere 
artikelen terecht, zoals: kluizen, 
deurbeslag, naamborden, sport-

prijzen en nog veel meer. Werk-
nemer en mede-eigenaar Henk 
Swier speelde de afgelopen drie 
jaar in het eerste elftal van SVIJ. 
Hij werd clubtopscoorder en af-
gelopen jaar zelfs algemeen 
topscoorder van de regio, met 
dit seizoen alleen al 36 treffers. 
Deze geweldige prestatie heeft 
Henk letterlijk en figuurlijk in de 
etalage gezet en hij komt daar-
mee in aanmerking voor een 
overgang naar een nog nader 
te noemen top amateurclub in 
de regio.

Velsen-Noord - Dit jaar is het 
tien jaar geleden dat twee basis-
scholen in Velsen-Noord werden 
samengevoegd en verder gingen 
als Onmoetingsschool De Trian-
gel. Een school die werd en nog 
steeds wordt bezocht door leer-
lingen uit veel verschillende cul-
turen. Kennis nemen van en be-
grip kweken voor elkaars ach-
tergrond is een belangrijke mis-
sie van de school. En nu is de-
ze school alweer tien jaar ver-
der. Dat wil men vieren op don-
derdag 16 juni met een spette-
rende finale van Triangel’s Got 
Talent.  Al weken wordt door de 
leerlingen hard gewerkt en ge-
oefend om de finale te behalen, 
die gaat plaatsvinden in de gym-
zaal van buurthuis De Mel. Op 
het schoolplein kunnen de cre-
atieve geesten zich uitleven met 
stoepkrijt. ’s Middags gaan alle 
leerlingen gezamenlijk picknic-
ken in de buitenlucht.  Ten slot-
te voeren de leerkrachten van de 
school ’s avonds een korte mu-
sical uit voor de leerlingen met 
hun ouders. Omdat men een 
grote opkomst verwacht, mogen 
ze gebruik maken van de aula 
van het opleidingscentrum van 
Tata Steel in Velsen-Noord.

Basisschool 
De Triangel 
bestaat 10 jaar

IJmuiden – Zaterdag 18 ju-
ni houdt Velsen voor de Derde 
Wereld een oude spullenmarkt 
in het Solidariteitsgebouw aan 
de Eenhoornstraat. Waarschijn-
lijk de laatste, want per 1 ju-
li moeten alle organisaties voor 
goede doelen het gebouw ver-
laten hebben. Nog steeds is er 
door de gemeente niet gespro-
ken over de nieuwe nota Millen-
niumdoelen, waarin de rol van 
de diverse organisaties aan de 
orde gesteld kan worden. Naar 
aanleiding daarvan zou de ge-
meenteraad kunnen beoorde-
len of deze organisaties in dat 
plan passen en of zij met subsi-
die gebruik kunnen blijven ma-
ken van de huidige ruimte. Op 
16 juni komt de gemeenteraad 
weer bijeen, de nota staat niet 
op de agenda. De volgende ver-
gadering is de laatste dag van 
juni, te laat als het gebouw op 1 
juli leeg opgeleverd moet wor-
den. Toch blijft iedereen stille 
hoop houden dat er een oplos-
sing komt. Velsen voor de Derde 
wereld doet mee aan Sams kle-
dingactie van Cordaid / Mensen 
in Nood. Ze bekostigen met de 
opbrengst hulpprogramma’s in 
probleemgebieden en noodhulp 
bij rampen. De opbrengst van 
zaterdag gaat naar de eigen re-
serves: ook opruimen kost geld.   
www.velsen3dewereld.tk.

Mogelijk 
laatste oude 
spullenmarkt

Songwriter in finale
IJmuiden - Songwriter Erik de 
Ruijter uit IJmuiden staat op 10 
juli met drie acts in de finale van 
Typisch Talent in Den Bosch. Om 
te beginnen deed Erik zelf mee 
aan de talentenjacht en hij be-
reikte de finale. Erik ging la-
ter met de jonge en talentvolle 
IJmuidense Soraya (13 jaar) aan 
een voorronde meedoen. Ook zij 

bereikte, geholpen door Josephi-
ne de Ruijter, de finale. Gesterkt 
door dit succes schreef Erik zijn 
meidengroep de Topys,  in voor 
de volgende voorronde en ook 
voor de Topys was het ‘veni, vi-
di, vici’. Zij kwamen, zagen en 
overwonnen, zodat IJmuiden op 
10 juli met drie acts in de fina-
le staat. Allemaal liedjes van Erik.

Tafeltje-dek-je gestopt
‘Ik was er elke dag’
IJmuiden - Per 1 juni stop-
te Tafeltje dek je, de maal-
tijdvoorziening waar ruim 
100 Velsenaren gebruik van 
maakten. De gemeente Vel-
sen verleende geen subsidie 
meer aan de vrijwilligersor-
ganisatie, die onderdeel was 
van Wonen Plus en gevestigd 
was in wijksteunpunt De Del-
ta. De Haarlemse firma Kie-
vit heeft de dienstverlening 
overgenomen.

Diny Zweedijk (78) was 22 jaar 
vrijwilligster bij Tafeltje dek je, 
sinds veertien jaar had ze er als 
coördinator een dagtaak aan. ,,Ik 
was er elke dag, ik hou er van 
om dingen goed te regelen en 
alles in goede banen te leiden. 
Ik hield de hele administratie 
bij, deed bestellingen en maakte 
de weeklijsten. Er stond een fij-
ne groep vrijwilligers achter me, 
sommige werkten al meer dan 
twaalf jaar voor Tafeltje dek je’’, 
vertelt Diny. 
,,Ik was er graag nog een poos-
je mee doorgegaan, maar het is 
niet anders. Nu ben ik alles net-
jes aan het afhandelen. Voor de 
mensen zelf verandert er niet 
veel, het wordt alleen iets duur-
der. Wij werkten met vrijwilligers, 
Kievit werkt met professionele 
krachten. Maar een prijsverho-
ging is natuurlijk nooit leuk, ze-
ker in deze tijd niet.’’ Ze is blij dat 
de maaltijdvoorziening doorgaat, 
maar heeft er wel een dubbel 
gevoel bij: ,,Ik vind het een kwa-
lijke zaak dat weer een kwetsba-
re groep de dupe wordt van de 
bezuinigingen. Wij deden meer 

dan maaltijden rondbrengen. Er 
was ook sociale controle. Als er 
niet open gedaan werd of als er-
gens de gordijnen nog dicht wa-
ren, dan werd er werk van ge-
maakt. We hebben door tussen-
komst van de politie wel eens 
erger kunnen voorkomen. Dit 
was een hele geruststelling voor 
de kinderen en de familie, dat 
valt nu weg. Ik sta er niet ach-
ter, maar ja, wie ben ik’’ Toch is 
ze ook dankbaar, dat ze het lan-
ge tijd heeft mogen doen: ,,Mijn 
dagbesteding valt nu weg. Maar 
ik ben ook nog lid van de felicita-
tiedienst en ik zal meer tijd heb-
ben voor mijn grote hobby: tui-
nieren. En ach, er komt vanzelf 
wel weer iets op mijn pad.’’ Dins-
dag werd Diny Zweedijk in het 
zonnetje gezet en bedankt voor 
haar werkzaamheden voor Ta-
feltje dek je, tijdens een receptie 
in verpleeghuis Velserduin. (Car-
la Zwart)

“ Uw wensen 
vertaal ik in 
een waardevol 
afscheid.”

Monique Pronk, Uitvaartleider

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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Win tickets voor Dance 
Valley of Dutch Valley
Velsen - Op zaterdag 6 augustus 
barst Dance Valley los in Spaarn-
woude en een week later, op za-
terdag 13 augustus, gaat het op-
nieuw los tijdens Dutch Valley, 
een nieuw festival met de bes-
te artiesten en bands van eigen 
bodem. Van rock tot Nederpop, 
van après ski tot megapiraat, van 
hip hop tot Hollandse helden en 
van goud van oud tot smartlap. 
Om dit allemaal mogelijk te ma-
ken werkt de organisatie van bei-
de festivals nauw samen met de 
gemeente Velsen.
Dit jaar maken inwoners van Vel-
sen niet alleen kans op een tic-
ket voor Dance Valley, maar ook 
voor het gloednieuwe evenement 
Dutch Valley. Met ingang van de-
ze week bieden de deelnemen-
de winkeliers en horecaonderne-
mers hun klanten bij een beste-
ding vanaf 15 euro een speciaal 
kraslot aan. Kras de drie vakjes 
open en wie weet heb jij wel een 
gratis ticket voor één van de twee 
festivals te pakken! Op de ramen 
van de deelnemende winkels en 

horecazaken hangen posters om 
aan te tonen dat de ondernemer 
mee doet aan de actie. 
De krasactie is onderdeel van 
de wens van de gemeente Vel-
sen om de evenementen in Vel-
sen beter te benutten voor zo-
wel de promotie van de gemeen-
te Velsen, als het vergroten van 
de economische spin-off. De 
gemeente heeft hiertoe MKB 
IJmond, Horeca Nederland afde-
ling Velsen en de winkeliersver-
eniging Stadscentrum IJmuiden 
in contact gebracht met de orga-
nisatie van Dance Valley en Dut-
ch Valley. Hieruit is onder andere 
deze actie voortgekomen.
Niet alleen Stadscentrum IJmui-
den doet mee met de krasloten-
actie. De deelnemende winkel-
centra zijn Stadscentrum IJmui-
den, Kennemerlaan, Driehuis, 
Santpoort-Noord, Velserbroek, 
Velsen-Noord en IJmuiden aan 
Zee (het strand en de Kennemer-
boulevard). Zie ook www.dance-
valley.nl en www.dutchvalley.nl. 
(foto: Dance Valley)

Regio - Op zaterdag 25 en zon-
dag 26 juni is er van 11.00 tot 
17.00 uur een expositie in het 
atelier van de maritieme schilder 
Joost Krab aan de Hogeweg 204 
te Uitgeest.
Geïnspireerd door Sail 2010 
IJmuiden herleeft daar het lok-
kende avontuur van de Neder-
landse zeilvaart in olie- en acryl-
verf op linnen. Een vrij avontuur 

dat Joost dit jaar wel heel letter-
lijk neemt. Namelijk door het ko-
mende schooljaar vrij te nemen 
van zijn dagelijkse baan als le-
raar aan het Maritieme Instituut 
te IJmuiden. Op 26 juni is zijn ex-
positie tevens onderdeel van de 
Kunstroute van Uitgeest. De kof-
fie staat klaar, wees welkom en 
geniet van alle zeegezichten. Zie 
ook www.joostkrab.nl.

Pinkstermarkt bij Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - ‘Joehoe, 
weet u waar de fair is?’ Een mid-
delbaar echtpaar in een au-
to vraagt de weg aan vijf jonge-
dames die vanaf het station rich-
ting de Hoofdstraat lopen. De jon-
gedames weten het eigenlijk ook 
niet, hoewel ze er zelf ook naartoe 
willen. Maar na wat deskundige 
aanwijzingen kunnen ze echt op 
weg gaan naar landgoed Duin en 
Kruidberg. Ze hoeven alleen maar 
de massa verkeer te volgen. 
Tweede Pinksterdag is dé dag 
voor (familie)uitstapjes. Dat bleek 
maandag wel weer uit de drukte 
rondom de Pinkstermarkt bij Duin 
en Kruidberg. Ondanks de mot-
regen trokken duizenden men-
sen naar deze stijlvolle, maar ook 
speelse markt. De toegangswe-
gen rondom het landgoed waren 
vanaf de opening om 12.00 uur 
zeer druk. Gelukkig was de par-
keergelegenheid weer zeer goed 
geregeld en kwamen heel veel 
mensen uit de regio gewoon op 
de fiets.
Onder het vochtige, groene lover 
op het landgoed heerste maan-
dag een aangename, beschaafde 
sfeer. Dat krijg je ervan als je alles 
goed regelt. Iedereen was tevre-
den met het aanbod van kinder-
activiteiten, culinaire hapjes en 
drankjes en interessante koopjes. 
Als je dat alles plaatst in de stijl-

volle ambiance van dit landgoed 
met hotel, restaurant en brasserie 
kan zo’n Pinkstermarkt niet meer 
stuk. 
Publiek werd rond het meer ge-
voerd waar verschillende kramen 
stonden, waaronder veel van be-
kende Santpoortse ondernemers 
met mode, lekkere hapjes en 
drankjes en nog veel meer. Het 
aanbod paste bij het landgoed 
met planten en bloemen, sieraden 
en woonaccessoires. Maar voor-
al de hapjes en drankjes kregen 
veel aandacht.
,,Proeven is beleven, ervaren,’’ zei 
Hennie Klaus van Only Pasta. Dus 
was er veel te proeven en stond 

Ook pensionplaatsen
in Kerbert Dierentehuis
IJmuiden - Het Kerbert Dieren-
tehuis is niet alleen de opvang-
plek voor zwerfhonden en kat-
ten in de regio, maar biedt ook 
pensionplaatsen aan. De op-
brengst van deze betaalde pen-
sionplekken wordt direct weer 
gebruikt voor het in stand hou-
den van het asiel. Er is deze zo-
mer nog plek in de pensionaf-
deling van de katten. De kat-
ten kunnen in een klein groep-
je in een royaal binnen- en bui-
tenverblijf van hun vakantie ge-

nieten of in een ruimte alleen. 
Voor de honden is het pension 
deze zomer al aardig druk bezet, 
maar in het voor- en naseizoen 
zijn er nog wel wat plekken over. 
De honden kunnen overdag ge-
bruik maken van de prachti-
ge boskennels die het Kerbert 
Dierentehuis tot de beschikking 
heeft. Wie langs wil komen om 
eerst een kijkje nemen of over 
de mogelijkheden te praten al-
vorens een plekje te reserveren, 
is van harte welkom.

er onder meer mooie olijfolie op 
de kraam. Ook vanuit de keuken 
van Duin en Kruidberg en brasse-
rie DenK viel culinair veel te bele-
ven. Het zag er allemaal heerlijk 
uit en vanaf alle gezichten straal-
de tevredenheid. 
Ook voor de kinderen was er veel 
te doen. Schminken, een oude 
Volvo beschilderen, een zweef-
molen en een springkussen.
Op het culinaire veldje speelt-
de een smaakvol bandje. Publiek 
leunde op de statafels, of zat aan 
de picknicktafels en liet het zich 
allemaal goed smaken. Een heer-
lijk Pinksterdagje dus. (Karin Dek-
kers)

Schilder Joost Krab 
op zoek naar vrijheid

Santpoort-Noord - Donderdag 
23 juni en vrijdag 24 juni verzor-
gen Zanggroep Voices en het 
popkoor Decibel een duocon-
cert. Dit unieke evenement vindt 
plaats in de Naaldkerk in Sant-
poort Noord. Zanggroep Voi-
ces zingt onder leiding van di-
rigent Erwin de Ruijter; popkoor 
Decibel wordt gedirigeerd door 
Aswintha Weidema. Beide ko-
ren nemen hun eigen begelei-
dingsband mee. Voices en Deci-
bel zingen niet alleen eigen re-
pertoire, maar ook een aantal 
nummers samen. Het repertoi-
re strekt zich uit van ‘golden ol-
dies’ tot hedendaagse hits. Voi-
ces brengt Love you more, Va-
lerie en Crazy. Decibel zingt on-
der andere Viva la vida, Bohemi-
an Rapsody en Kiss from a ro-
se. De nummers die tijdens het 
concert door de koren samen 
gezongen worden zijn: Bubbly, 
Everything, Umbrella en I’m out-
ta love. Het belooft een bijzon-
der muzikale avond te worden. 
Het is mogelijk via e-mail kaar-
ten te reserveren: info@zang-
groepvoices.nl. Of: decibel3hs@
hotmail.com. Telefonisch reser-
veren kan ook: 0255 – 536720 of 
0255-510982. De kaarten kosten 
8 euro per stuk. Aanvang bei-
de avonden: 20.15 uur. De deu-
ren van de Naaldkerk gaan open 
om 19.45 uur. Adres: Frans Net-
scherlaan 12, Santpoort Noord.

Duoconcert 
Voices en 
Decibel

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De 
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Puberen en rouw
Elk kind komt in de pubertijd. 
Het lichaam verandert, herse-
nen maken een grote verande-
ring door en dat betekent dat 
ook het gedrag verandert. Als 
in deze periode iemand over-
lijdt waar veel om wordt gege-
ven, is dat voor een puber extra 
zwaar.
Het tegenstrijdige is echter dat 
dit vaak niet wordt opgemerkt, 
omdat de puber het verdriet 
goed weet te verbergen. Bijna 
iedere puber wil niet opvallen 
met de gevoelens die horen 
bij rouw. Ze zijn bezig zich van 
thuis los te maken. Het zoeken 
van troost en steun bij het rou-
wen bij de ouders is voor hen 
in strijd met het streven naar 
zelfstandigheid. Ze zijn erg ge-
richt op leeftijdsgenoten. In de 
klas of in de vriendenkring zijn 
ze bang om ‘anders’ te zijn en 
ze zijn allergisch om zielig te 
worden gevonden. Ze willen de 
emoties in de hand houden en 
doen veel moeite om te voorko-
men dat het verlies wordt aan-
gekaart. Ze gaan naar school 
met een glimlach op hun ge-
zicht, want dan wordt er ten-
minste niets gevraagd. Ze pro-
beren zoveel mogelijk normaal 
te doen en op een doorsnee tie-
ner te lijken. Aan de buitenkant 
is dus niets te merken, terwijl 
het binnenin heel anders voelt. 
Daar zit wel degelijk de pijn, de 
eenzaamheid en rouw.
Omdat de puber zich zo afsluit, 
is het moeilijk om begeleiding 
hierin te bieden. Toch is het be-
langrijk alert te zijn op de sig-
nalen die kunnen worden afge-
geven. Dwingen om gevoelens 
te uiten werkt niet, maar het is 
wel goed de ruimte te bieden 
hiervoor en dit te stimuleren. 

Een therapeute zei ooit: “Pubers 
willen vooral begrip en niet zo-
zeer hulp”. Openheid en veilig-
heid bieden geeft de puber het 
gevoel er niet alleen voor te 
staan. Ze willen vooral zichzelf 
mogen zijn.
Om de rouwende puber te 
steunen, kunnen wij een spe-
ciaal hiervoor ontwikkeld ‘doe-
boek’ geven,  waarin troost kan 
worden gezocht en waarin ze 
herinneringen en gevoelens 
kwijt kunnen. Naar eigen be-
hoefte, kunnen zij er zelfstandig 
in werken. Maar ook kan het ze 
aanknopingspunten geven voor 
een gesprek met iemand. Het 
boek kan, zoals de schrijfster 
het noemt, een goede vriend 
zijn in een moeilijke tijd. Het 
uiteindelijke doel is dat het 
puberrouwmasker wordt afge-
daan en dat zij oprecht weer 
kunnen genieten. De titel van 
het ‘doeboek’ is dan ook: “Naar 
een nieuwe horizon”.

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Vijfde stakingsdag Viva! 
Thuiszorg druk bezocht
IJmuiden – Voor de vijfde keer 
legden medewerkers van Viva 
Thuiszorg het werk neer. Zij wei-
geren akkoord te gaan met een 
flinke loonsverlaging. Voor de 
350 medewerkers die weigeren 
te gaan werken voor een hon-
gerloon, zou bij het UWV een 
ontslagvergunning aangevraagd 
zijn. Vorige week woensdag lie-
ten 130 stakende thuishulpen 
zich registreren bij de organise-
rende vakbond AbvaKabo FNV, 
in zalencentrum Velserduin.
Jeroen Recourt, namens de PvdA 
in de Tweede Kamer, is aanwe-
zig om de medewerkers een hart 
onder de riem te steken: ,,Vi-
va wentelt de eigen problemen 
af op de werknemers, terwijl zij 
een contract heeft gesloten met 
de gemeente, waar zij zich aan 
moet houden. Er worden kwali-
teitseisen gesteld aan het per-
soneel, het loon moet daar ook 
naar zijn.’’ Hans van den Wijn-
gaard, bestuurder van de Abva-
Kabo FNV, stelt: ,,Deze mensen 
verlenen cruciale zorg. Zij bie-

den een luisterend oor en scha-
kelen hulp in als ze signaleren, 
dat het niet goed gaat. Zouden 
zij dat dan maar niet meer moe-
ten doen en de mensen aan hun 
lot over moeten laten? Dat kan 
toch niet.’’ Loes Smit sprak na-
mens de cliëntenraad: ,,In Zand-
voort willen ze de thuishulpen er 
uit knikkeren en laten vervangen 
door een schoonmaakbedrijf. 
Maar jullie doen veel meer dan 
schoonmaken alleen. Jullie zor-
gen voor een kwaliteitskader en 
daardoor weten cliënten waar ze 
aan toe zijn. Als jullie niet meer 
kunnen signaleren, dan komen 
mensen eerder in een verpleeg-
huis terecht. En dat staat haaks 
op het beleid, om de mensen zo 
lang mogelijk thuis te laten wo-
nen. Er zijn rare dingen aan de 
hand.’’
De volgende staking was op 
woensdag 15 juni. Er zou dan 
bekeken worden, hoe er stap-
pen richting de gemeente kun-
nen worden genomen. (Carla 
Zwart)

IJmuiden - Vorige week don-
derdag stond een advertentie 
voor een vermiste hond in de-
ze krant. Veel mensen hebben 
de oproep gelezen. Inmiddels 
is hond Bink weer terug bij zijn 
baasjes, na elf dagen vermist te 
zijn. Zaterdag werden de eige-
naren door Dierenambulance 
Velsen gebeld. Bink is die avond 
door een toevallige wandelaar 
uit Akersloot gevonden. De man 
hoorde in de duinen een zachte, 
schorre blaf en is gaan zoeken. 
In een klein hol zag hij een kop-
je. De hond zat vast in een hol. 
Hij heeft het hol uitgegraven en 
daar was Bink. Vervolgens heeft 
hij de Dierenambulance gebeld 
en hebben de eigenaren Bink 
kunnen ophalen. Bink was ui-
teraard hongerig, dorstig en ver-
moeid. Hij zat onder de teken en 
wondjes maar maakt het inmid-
dels weer uitstekend. De eigena-
ren van de hond willen iedereen 
bedanken voor het mee zoeken 
en het meeleven.

Hond Bink is 
weer terug

Kennemerfietstocht
Velserbroek - Zondag 19 juni 
is de derde editie van de Kenne-
mer Fiets Toertocht. Ook nu voert 
de Kennemer Fiets Toertocht 
via vernieuwde routes langs de 
mooiste plekjes van Zuid-Kenne-
merland. Landgoederen, Duinen 
en Buitenplaatsen,zorgen voor 
een gevarieerde- en afwisselen-
de route. Daarbij  zijn de afstan-
den zo gekozen dat iedere recre-
atieve fietser kan mee doen.
De sportieve deelnemers hebben 

de keuze uit twee verschillende 
routes van circa 25 km. Beide af-
standen zijn goed te combineren, 
zodat de totale fietsafstand dan 
circa 50 km  bedraagt. De eer-
ste  route voert via de duinrand 
deels door het Recreatieschap 
Spaarnwoude. De andere leidt 
o.a. door en langs het Nationale 
Park Zuid-Kennemerland. 
Vertrektijd 9.00 tot 12.00 uur. 
Deelname kost 5.00 euro. Start 
bij Vila Westend in Velserbroek.

Regio - Zorgeloos genieten van 
de vakantie begint met een goed 
gezondheidsadvies. Van 18 ju-
ni tot 16 juli organiseert GGD 
Kennemerland extra reizigers-
spreekuren op zaterdagochtend. 
De extra spreekuren worden ge-
houden in Haarlem, Zijlweg 200.
Andere culturen leren kennen 
en mensen ontmoeten is inspi-
rerend. Maar reizen kan ook ge-
zondheidsrisico’s met zich mee-
brengen. Meer dan de helft van 
de reizigers krijgt te maken met 
gezondheidsproblemen door on-
voldoende voorbereiding. Vaak 
heeft het te maken met hygië-
nische omstandigheden en sa-
nitaire voorzieningen. Dit geldt 
niet alleen voor verre reizen, 
maar ook voor landen in Europa 
zoals Turkije en Kroatië. 
De GGD biedt vaccinatieadvies 
en adviseert ook over het voor-
komen van ziektes. Adviezen zijn 
bijvoorbeeld: verstandig omgaan 
met water en voedsel en voor-
zorgsmaatregelen nemen tegen 
muggen en teken. Zo nemen va-
kantiegangers geen ongewenste 
‘souvenirs’ mee.
Het is aan te raden om twee 
maanden voor aanvang van de 
reis langs te komen voor een 
vaccinatieadvies. Maar ook voor 
last-minute reizigers is het zinvol 
om een afspraak te maken. Zie 
ook www.ggdkennemerland.nl. 

Extra GGD 
reizigers-
spreekuren

Vaderdag bij Beach Inn
IJmuiden aan Zee - Zondag is 
er een leuk vaderdagfeest in de 
Beach Inn op IJmuiderslag. Mei-
dengroep de Topys zal die mid-
dag twee keer optreden voor de 
kleintjes, om twee en om vier 
uur. Verder wordt er opgetreden 
door Erik de Ruijter en door het 
jonge talent Soraya Kaptein.
Vader kan dus lekker op het 

terras verwend worden, terwijl 
de kinderen zich vermaken bij 
de Topys. Natuurlijk kan het zo 
maar gebeuren dat pa het zelf 
ook leuk vindt. 
Leuke bijkomstigheid is dat de 
Topys, Soraya en Erik allemaal 
zijn doorgedrongen tot de fina-
le van de grote talentenjacht Ty-
pisch talent in Den Bosch.
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Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Scharten in Polderhuis
Velserbroek - Op vrijdag 10 ju-
ni was het zesde Schartkampi-
oenschap van Schaakclub Sant-
poort. Huizenhoog favoriet bij 
deze editie waren viervoudig 
kampioen Schouwerwou en zijn 
teamgenoot Fokkink (het kam-
pioenenteam van de vorige edi-
tie). Grote concurrentie konden 
zij verwachten van de kampioe-
nen van de eerste editie: de Roo-
de & de Roode. 
In de eerste ronde liepen Schou-
werwou & Fokkink gelijk al 
matchpunten mis tegen Kors & 
Dietvors. Met schaken werd het 
2-2, maar het darten ging voor 
hen verloren. De Roode & de 
Roode gingen furieus van start 
en profiteerden van deze mis-
stap van hun concurrenten door 
Buschman & Hoekstra met 4-0 
te verslaan. Ook Swier & Swier 
begonnen goed. In afwezigheid 
van Henk nam de familie Looij-

er de honneurs waar in de eerste 
rondes. Dave hield huis bij het 
schaken terwijl Robin voor Ge-
rard de dubbels uitgooide bij het 
darten. Na vier van de vijf rondes 
waren de Roode & de Roode al 
kampioen.
Kors & Dietvors eindigden op de 
tweede plaats door in de laat-
ste ronde de pas getrouwde Tu-
na & Dijkman met 3-1 te klop-
pen met schaken en na heel veel 
moeite ook met darten te win-
nen. Hierdoor eindigden zij een 
half bordpunt voor Schouwer-
wou & Fokkink, die na een zeer 
slechte start toch nog het podi-
um haalden.
Zoals verwacht werd Martijn de 
Roode topscoorder. Elke dins-
dagavond is er zomerschaak in 
het Polderhuis vanaf 20.00 uur 
met vrije inloop, men speelt drie   
rondes, 25 minuten pppp. www.
schaakclubsantpoort.nl

Spetterende dag aan de 
waterkant op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 19 juni 
wordt het op Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwou-
de een spetterende dag. Dan 
is het evenement ‘Aan de Wa-
terkant’ met tal van leuke en 
interessante activiteiten over 
en met water.

Kinderen kunnen met slootex-
pert Dik Vonk (IVN Zuid-Ken-
nemerland) met netjes vissen in 
de sloot. Het is altijd spannend 
om te zien wat er in het netje 
zit. Misschien vangt iemand wel 
een waterschorpioen. De vangst 
wordt bekeken en onder de mi-
croscoop gelegd zodat ook het 
kleinste leven zichtbaar wordt. In 
het waterlab worden interessan-
te proefjes gedaan. In de mu-
ziekhoek worden klanken ge-
maakt met water en er zijn di-
verse waterspelletjes. De klein-
sten kunnen een leuk hengel-
spel maken, wie vangt de vis-
sen met de meeste punten. Een 
doe-kaart voor deze activiteiten 

kost 5 euro. De Canadese fami-
liekano’s van Step en Ko zijn de-
ze dag bij de boerderij te huur. 
In ongeveer een uur maakt u 
een mooie tocht door het gebied 
Buitenhuizen.
Om 13.30 uur en 15.30 uur is er 
een spannende race met bad-
eendjes. Kinderen mogen een 
fleurig badeendje (0,50 euro) in 
de vijver zetten. De eigenaar van 
het eendje die het eerst bij de 
waterval is krijgt een prijs.
Een voormalig wedstrijdzwem-
ster komt kinderen zwemles op 
het droge geven. 
Het bijgelegen pannenkoeken-
restaurant ‘Onder de Platanen’ 
heeft deze dag diverse gerech-
ten met tonijn, schijven water-
meloen en een speciaal kinder-
menu met een pannenkoek, li-
monade en een waterijsje (www.
onderdeplatanen.nl)
‘Aan de Waterkant’ is van 11.00 
uur tot 16.00 uur. De toegang 
tot de boerderij is gratis. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl.

Santpoort-Noord - Anita Rij-
broek uit Santpoort-Noord heeft 
donderdag 9 juni drie keer de 
Alpe d’Huez op gefietst. Dat 
gebeurde in het kader van de 
fietsactie Alpe d’HuZes, waar-
bij fietsers gesponsord de im-
mense berg beklimmen. ‘Opge-
ven is geen optie’, is de leus van 
de deelnemers. Datzelfde geldt 
voor het goede doel: de zorg 
voor mensen met kanker. Ani-
ta heeft een prachtig resultaat 
neergezet met haar drievoudige 
beklimming. Anita heeft daar-
mee haar gestelde doel behaald 
en wist 5.000 euro aan donaties 
voor het goede doel bij elkaar 
te krijgen. Ook Anita’s echtge-
noot Bram Rijbroek heeft mee-
gedaan, in het team van het 
Kennemer Gasthuis. Hij heeft 
zelfs zes keer de monstertocht 
gereden. En Anita’s vader heeft 
op woensdag 8 juni meegedaan 
aan de vrijwilligersdag en ook 
de bergrit gemaakt. ,,Het wa-
ren intense dagen,’’ zegt Ani-
ta. ,,Zonder de vele vrijwilligers 
zouden wij dit niet hebben ge-
red. En natuurlijk niet te verge-
ten de vele supporters langs de 
kant.’’

Anita Rijbroek 
fietst drie keer 
Alpe d’Huez 

Santpoort-Noord - De lekke-
re ijsjes die vorige week bij het 
Santhappen te koop waren, zijn 
verkrijgbaar bij Scoop Alicious 
aan Hoofdstraat 198. Per abuis 
stond in ons artikel van vorige 
week dat het om Otelli ijs ging. 
Scoop Alicious verkoopt ech-
ter zeer beslist geen Otelli ijs, 
maar wel overheerlijk ambach-
telijk kwaliteitsijs dat dagelijks 
in achttien variëteiten verkrijg-
baar is. 

Ambachtelijk 
ijs bij Scoop 
Alicious

Zonnige straatspeeldag 
in Velserbroek
Velserbroek - Vorige week 
woensdag vond voor de vijf-
de keer de Straatspeeldag Vel-
serbroek plaats aan de Johan-
na Westerdijkstraat. Dankzij 
het mooie weer en de massa-
le opkomst van bijna 300 kin-
deren werd de straatspeeldag 
weer een echt buurtfeest voor 
de jeugd.  
De organisatie van deze straat-
speeldag was weer in handen 

van een buurtcomité in samen-
werking met Buurtsport Velsen 
van de Stichting Welzijn Velsen.
Tesamen met een twintigtal 
buurtbewoners en stagiaires 
van Buurtsport werden tal van 
sport- en spelactiviteiten be-
mand.
Op http://www.youtube.com/
fjmproducts is een filmpje te-
rug te vinden van deze leuke 
dag.

Schildpad in zijn element
Velserbroek - Vorige week was 
in onze krant een fotoverslag van  
Ron Engelaar die zomaar een 
waterschildpad aan zijn hengel 
had. Dat gebeurde in de sloot bij 
de bussluis. 
Deze week kregen we deze fo-
to en een bericht van J.P. Lange-

veld dat hij een schildpad heeft 
gespot in de sloot langs het wei-
land bij de Grote Buitendijk. Als 
het om dezelfde schildpad gaat, 
heeft deze geen gevolgen over-
gehouden van zijn vishaakavon-
tuur. Hij lijkt prima in zijn (water)
element. 

Regio - – De politie hield deze 
week dinsdagmorgen een snel-
heidscontrole in de Zeestraat in 
Beverwijk, de weg naar Wijk aan 
Zee. Tussen 09.00 uur en 11.00 
uur bleken van de 545 bestuur-
ders er maar liefst 109 te hard 
te rijden.  De hoogste snelheid 
was 81 km per uur terwijl 50 km 
per uur is toegestaan. Gezien de 
grote hoeveelheid overtreders 
zal de politie de komende tijd 
op deze locatie vaker snelheids-
controles  houden. De betreffen-
de bestuurders krijgen binnen-
kort hun bekeuring keurig thuis-
gestuurd.

Veel snelheids-
overtreders in 
Beverwijk
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

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

Colofon

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

Cursusbureau 
van start
SWV - De invoering van Welzijn 
Nieuwe Stijl betekent concreet 
dat er ruimte moet worden ge-
creëerd voor de agogische me-
dewerkers die hun werkzaam-
heden meer dan vroeger het ge-
val was naar buiten toe  richten. 
Het cursusaanbod zal nu cen-
traal worden geregeld. Aan de 
ene kant wordt het activiteiten-
aanbod gegarandeerd en aan de 
andere kant zullen de agogen 
zich op andere taken kunnen 
storten. Coördinator van het cur-
susbureau-project voor 20 uur in 
de week is Daniella van Delft die 
de afgelopen jaren verbonden 
was als agoog aan Buurtcen-
trum de Brulboei. Wat betekent 
de nieuwe werkwijze voor de in-
dividuele bezoeker van de buurt-
centra? Daniella van Delft: ,,Voor 
de deelnemers/cursisten ver-
andert er weinig. Je kunt zowel 
via het programmablad (medio 
juli in de brievenbussen, hopen 
we), digitaal of in de buurthui-
zen inschrijfformulieren invul-
len om je op te geven voor een 
cursus. Die formulieren gaan nu 
centraal verwerkt worden door 
mij,” aldus Daniella die wel nog 
even iets kwijt wil over de hoog-
te van de cursusprijzen. ,,Inder-
daad, door de nieuwe manier 
van werken, zullen de prijzen ge-
middeld tussen 5 en 10% gaan 
stijgen. Daar ontkomen we he-
laas niet aan.” Daniella van Delft 
sluit af: ,,Omdat één persoon nu 
verantwoordelijk wordt voor het 
cursusbureau zullen we met al-
le macht gaan proberen het aan-
bod te verbreden en verbeteren. 
We zullen veel meer dan in het 
verleden inspelen op hypes en 
trends. Dat zal mede dienen te 
gebeuren omdat wij de cursisten 
ook de komende jaren adequaat 
willen bedienen. Ten alle tijden 
zullen we moeten beseffen dat 
we er voor hen zijn!”

Huttenbouw Velserbroek
De Koe/Buurtsport - Op 
maandag 23 juli start de 2e edi-
tie van de Huttenbouw Velser-
broek. Dit jaar is de Huttenbouw 
nog groter georganiseerd dan 
vorig jaar en het is deze keer 4 
dagen (in plaats van 3 dagen). 
We beginnen op maandag-
middag om 13.00 uur en stop-
pen weer op donderdagmid-

dag (28 juli) om 13.00 uur. Er 
zal weer een hele grote stapel 
hout klaarliggen voor de deel-
nemers. Naast het bouwen van 
de hutten zullen er verschillen-
de sportieve activiteiten plaats-
vinden waar je aan mee kan 
doen, als je dat leuk vindt. Zo is 
er op woensdag is er een klim-
rots van 8 meter! Huttenbouw 

is voor Velserbroekers vanaf 10 
jaar. Het is de bedoeling dat je 
zoveel mogelijk zelfstandig je 
bouwwerk in elkaar timmert. De 
kosten zijn slechts 10 euro voor 
4 dagen. Haal nu een schrijffor-
mulier bij Jongerencentrum de 
Koe of op straat bij Buurtsport. 
Meer weten? Bel 06-11883720 
(Ad Otten).

De Dwarsligger - Kom woens-
dag 22 juni, tussen 13.00 en 
15.30 uur, picknicken bij De 
Dwarsligger en neem zelf een 
hapje en een kleedje mee. Wij 
zorgen voor limonade en leuke 
activiteiten. Je kunt allerlei spel-
letjes doen, zoals blikgooien en 
sjoelen. Rosa Maria geeft een 
workshop trommelen en Cara-
melo verzorgt een workshop ca-
poeira. Clown Pépé komt optre-
den op het veld. Ook is er een 
modeshow van kleding uit ver-
schillende landen en we eindi-
gen met een mini disco op het 
veld. Kortom: één groot kinder-
feest! Een stempelkaart kost  1 
euro en ouders / opa’s en oma’s 
zijn ook van harte welkom. Meer 
weten? Bel 0255-512725.

Buurtpicknick 
voor kinderen

De Spil - Misschien wist u het 
nog niet maar er is nog steeds 
een mogelijkheid voor buurtbe-
woners om oud papier in te le-
veren bij Buurtcentrum de Spil 
in plaats van het in de papierbak 
te gooien. Van de opbrengst van 
het oude papier kan Buurtcen-
trum de Spil weer extra of bijzon-
dere activiteiten  organiseren. 
Voor zowel kinderen / volwasse-
nen of voor de vele vrijwilligers. 
Buurtcentrum De Spil is gele-
gen aan de Frans Halsstraat 29 
te IJmuiden en is iedere dag ge-
opend van 8.30 uur tot 17.00 uur 
en tevens de meeste avonden 
tussen 19.00 uur en 22.00 uur. 
Wij hopen dat veel personen ge-
bruik willen maken van deze mo-
gelijkheid. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Jan 
Starink (beheerder van De Spil). 
Meer weten? Bel 0255-510186.

Oud papier

De Brulboei - Ook dit jaar is de 
Brulboei-fietsdriedaagse. Drie 
avonden een mooie tocht fiet-
sen van ongeveer 30 km voor al-
le leeftijden. Starten tussen 17.00 
en 19.00 uur bij De Brulboei 
op maandag 20, dinsdag 21 en 
woensdag 22 juni. Kosten 4 euro. 
De laatste avond wordt het sei-
zoen feestelijk afgesloten. De in-
schrijving is al begonnen. Meer 
weten? Bel 0255-510652 of kijk 
op www.buurthuisdebrulboei.nl

Fietsdriedaagse

Anders zijn 
is niet gek
De Spil – ‘Anders zijn is niet 
gek’ is een fototentoonstel-
ling in Buurtcentrum de Spil in 
IJmuiden. 
Deze fototentoonstelling gaat 
over mensen met een psychia-
trische kwetsbaarheid. Het doel 
van de tentoonstelling is voor-
oordelen en discriminatie uit 
de wereld te helpen door mid-
del van foto’s  die in samenwer-
king met ervaringsdeskundigen 
tot stand is gekomen. Er zijn 
persoonlijke verhalen aan toe-
gevoegd om te verduidelijken 
dat iedereen zoiets kan overko-
men. De foto’s zijn nog te zien 
tot dinsdag 29 juni in Buurtcen-
trum de Spil open op werkda-
gen van 9.00 tot 17.00 uur. Wil 
je een rondleiding neem dan 
contact op met Context: 0251-
276458 of 075-6814450 of www.
context.nl
(Fotograaf: Jos Dijkhuizen & 
Vormgeving: Naomi Verheij)

Thuismarkt in het hart 
van Velsen-Noord
De Mel – Op zaterdag 18 ju-
ni van 10.00 tot 16.00 uur is 
er weer de Thuismarkt in Vel-
sen-Noord. Deze staat dit jaar 
in het teken van kunst en cre-
ativiteit. Er is ook ruimte voor 
tweedehands goed en infor-
matiekramen. 
Kinderen kunnen deelnemen 
aan workshops (voor sommi-
ge workshops wordt een ver-
goeding gevraagd) en met een 
strippenkaart kunnen zij mee-
doen aan allerlei activiteiten. ’s 
Middags tijdens de tropische 
muziekworkshop kunnen jong 
en oud aanschuiven in de gro-
te tent. Handbalvereniging SB 
Groep/HCV ’90 organiseert 
een aantal activiteiten in de 
voetbalkooi: van 10.00 tot 10.30 
uur is er een demonstratiewed-
strijd. Tussen 10.30 en 11.00 
uur kunnen kinderen mee-
doen met een proeftraining 
(voor 6- t/m 12-jarigen); van 

11.00 tot 11.30 uur is er weer 
een demonstratiewedstrijd  en 
van 11.30 en 12.00 uur kan er 
mee worden gedaan aan een 
balspelletjes (voor 6 t/m 12 ja-
rigen). Voor deze activiteiten 
hoeft niet ingeschreven te wor-
den en is deelname gratis. 
Ouderen vanaf 55+ kunnen om 
10.30 uur een gokje wagen bij 
de bingo; voor hen een speci-
aal arrangement voor 2 euro: 
koffie met cake en advocaat 
met slagroom! Speciale Velsen 
Noorder: voor de bingo wordt 
die bekend gemaakt; wie staat 
er dit jaar in het zonnetje? 
Het Dorpfeest en de Thuis-
markt worden georganiseerd 
door SVvVN i.s.m. De Mel, Wa-
tervliet, De Triangel, FC Velsen-
oord, de gemeente en vele vrij-
willigers die zich belangeloos 
inzetten voor de leefbaarheid 
in Velsen Noord. Meer weten? 
Bel 0251-210050.
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Lekker wonen met minder energie

Subsidie voor 
isolatiemaatregelen
Isoleren van uw woning betekent 
besparen op uw energierekening. 
Door uw dak, vloer of gevel te iso-
leren, verbetert ook uw wooncom-
fort. Deze maand is de energiebe-
sparingscampagne BespaarDaar 
gestart.

De campagne richt zich op de moge-
lijkheden van energiebesparing in wo-
ningen door isolatie. Particuliere wo-
ningeigenaren kunnen zich via de 
website www.BespaarDaar.nl laten in-
formeren over het toepassen van ener-
giebesparende maatregelen en daar 
ook direct subsidie voor aanvragen.

Een belangrijke voorwaarde om voor 
subsidie in aanmerking te komen is 
dat u eigenaar en bewoner bent van 
uw huis. De subsidieaanvragen wor-
den op volgorde van binnenkomst 
beoordeeld en kunnen vanaf 8 ju-
ni 2011 tot uiterlijk 31 oktober 2011 
aangevraagd worden. Kijk voor ove-
rige voorwaarden op de website 
www.BespaarDaar.nl.

Evenementen in Velsen
• 17 t/m 19 juni: Dorpsfeest Velsen-Noord
•  Vrijdag 24 juni: Midzomernachtfeest (i.h.k.v. 25 jaar Velserbroek)
• Zaterdag 25 juni: Smartlappenfestival (i.h.k.v. 25 jaar Velserbroek)
• Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni: Dorpsfeest Driehuis
• Zondag 26 juni: Braderie IJmuiden aan Zee

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Mededelingen
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Adres

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

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

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

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 

vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

Burgerzaken

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

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

Ondernemersloket

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

 Meldingen Openbare Ruimte

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huis-
houdelijk afval en grofvuil of vragen over straatreini-
ging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

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

Voor vragen over:

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

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

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

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

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

 Indeling wijkwethouders:

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

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

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

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Kennisgeving inspraakmogelijkheid 
voor aanwijzing van een routering 
gevaarlijke stoff en van de gemeente 
Velsen

Routering vervoer gevaarlijke stoff en

De gemeenteraad van Velsen heeft in 2003 een route 
over haar grondgebied aangewezen waar transpor-
teurs van (routeplichtige) gevaarlijke stoff en gebruik 
van moeten maken. Deze route staat bekend als 
‘routering vervoer gevaarlijke stoff en’.
De uitbreiding van de bestaande routering heeft tot 
doel de gemeente Beverwijk zoveel mogelijk te ont-
lasten van de risico’s die samenhangen met het 
vervoer van gevaarlijke stoff en over de weg en dus 
veiliger te maken.

Een uitbreiding van de bestaande routering is nood-
zakelijk, omdat er door de aanleg van de Westelijke 
Randweg (N197) een veiliger alternatief is ontstaan 
voor de huidige routering in de gemeente Beverwijk. 
De gemeente Velsen draagt er zorg voor dat haar 
routering aansluit op het landelijke wegennet, het 
provinciale wegennet en de wegen (of weggedeelten) 
in de aangrenzende gemeenten.

Voordat het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen zich hierover uitspreekt 
krijgt u als inwoner van Velsen of als belanghebbende 
anderszins, de gelegenheid uw mening over dit voor-
stel mee te laten wegen.

Voorgestelde besluiten

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen heeft besloten
• Het wegdeel ‘Westelijke randweg N197’ tussen de 

Wenckebachstraat/Rijk de Waalweg en de 
gemeentegrens van Beverwijk aan te wijzen en 
deel te laten uitmaken van de routering gevaarlijke 

stoff en in de gemeente Velsen.

Inspraakprocedure

De inspraaktermijn is van 16 juni tot en met 28 juli 
2011 (6 weken). U kunt tijdens deze periode de docu-
menten inzien bij de receptie van het gemeentehuis 
in Velsen, de Openbare Bibliotheek in de gemeente 
Velsen en bij de receptie van de Milieudienst IJmond, 
Wijkckermolen 2 in Beverwijk.

Eventuele zienswijzen en bedenkingen kunt u uiter-
lijk tot en met 28 juli 2011 schriftelijk of mondeling 
kenbaar maken bij de Milieudienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk t.a.v. mevrouw 
P.G.M. de Wit. Aan het einde van de inspraakperiode 
worden de reacties samengevat en samen met de bij-
behorende documenten aangeboden aan het college 
van burgemeester en wethouders.

WET GELUIDHINDER

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat zij bij 
besluit van:
- 24 december 2008, kenmerk BSV 2008124990, 

met toepassing van artikel 90, tweede, derde en 
vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft 
vastgesteld die de gevels van woningen gelegen 
aan de wegen ‘Beekvlietstraat, Broekbergenlaan, 
Dijkzichtlaan, Hoofdstraat, Paramaribostraat, 
Rijksweg, Santpoortsedreef, Slaperdijk, Velser-
broekstraat’ te Santpoort-Noord en Velserbroek, 
gemeente Velsen, vanwege de weg ‘A208’ mogen 
ondervinden;

- 10 augustus 2010, kenmerk BSV 2010017573, 
met toepassing van artikel 90, tweede, derde en 
vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft 
vastgesteld die de gevels van woningen gelegen 
aan de weg ‘Hoofdstraat’ te Santpoort-Noord, 
gemeente Velsen, vanwege de weg ‘A208’ mogen 
ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet 
geluidhinder heeft zij bij voornoemde besluiten 

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 

ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

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

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

toewijzing en urgenties

 Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot 
het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de 
weg ‘A208’, op de gevels van de betrokken woningen 
tot de vastgestelde waarden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet 
geluidhinder heeft zij bij voornoemde besluiten 
tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot 
het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege 
de weg ‘A208’, binnen de woningen voor zover niet 
wordt voldaan aan de in artikel 111, derde lid, van de 
Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

De besluiten en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken liggen met ingang van 17 juni 2011 gedurende 
de bezwaartermijn ter inzage bij:
- de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 

IJmuiden, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en;

- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Bever-
wijk, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en;

- het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 
te Woerden) gedurende werkdagen van 08.30 tot 
17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid 
gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch 
contact op te nemen met het Bureau Sanering 
Verkeerslawaai (0348) 487450.

Tot de besluiten behoren een lijst van de betrokken 
woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het in-
dienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van 
artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes 
weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag 
na die waarop het besluit door middel van publicatie 
bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden 
gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat 
ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar is gericht en de gronden van het 
bezwaar.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Duinvlietstraat 88, te Velsen-Noord

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6 juni 
tot en met 10 juni 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000391 Da Costalaan 5, Driehuis                                                                                                            
 het veranderen van een winkel naar  
 woonhuis (07/06/2011)
w11.000390 Nicolaas Beetslaan 17, Driehuis                                                                                                  
  het plaatsen van een dakkapel  
 (07/06/2011)
w11.000389 J.P. Coenstraat 135-137, IJmuiden                                                                                              
                                het plaatsen van een dakopbouw 
 (07/06/2011)
w11.000388 Hoofdstraat 185, Santpoort-Noord  
  (gemeentelijk monument)                                                          
                                het veranderen van een kaaswinkel in 
 pannenkoekenhuis (07/06/2011)
w11.000387 Stephensonstraat 20, IJmuiden                                                                                                   
                                brandveiligheid kinderdagverblijf 
 (07/06/2011)
w11.000393 Steenbokstraat 9, IJmuiden                                                                                                         
 het vergroten van een uitbouw  
 (08/06/2011)
w11.000392 Minister van Houtenlaan 11, 
 Velsen-Zuid                                                                                      
                                het kappen van 3 bomen 
 (08/06/2011)
w11.000401 Olieweg 2, Velsen-Noord                                                                                                            
                                aanvraag aanlegvergunning 
 ten behoeve van bouw vrieshuis
 (09/06/2011)
w11.000400 Plein 1945 34, IJmuiden                                                                                                              
                                het veranderen van een entree  
 (09/06/2011)
w11.000399 Verloren van Themaatlaan 2, 
 Velsen-Zuid                                                                                     
                                het kappen van 1 denneboom 
 op het zij-erf (09/06/2011)
w11.000398        Geelvinckstraat 85, Velsen-Noord                                                                                                
                                het legaliseren van een dakopbouw 
 (09/06/2011)
w11.000397        Valeriuslaan 21, Driehuis                                                                                                            
                                het veranderen en vergroten van een 
 woonhuis (09/06/2011)
w11.000396 Driehuizerkerkweg 123, Driehuis 
 (gemeentelijk monument)                                                            
                                het herplaatsen van 10 noodlokalen 
 (09/06/2011)
w11.000394 Goeman Borgesiuslaan 11, 
 Velsen-Zuid                                                                                       
                                het kappen van een boom 
 (09/06/2011)

w11.000402  Terrasweg 63, Santpoort-Noord                                                                                      
                                het kappen van een boom 
 (10/06/2011)

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de 
rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000289 Narcissenstraat 18 Santpoort-Noord                                                                                  
 het veranderen van opslagruimte tot
                                behandelkamers (07/06/2011)

w11.000297 Floraronde 293 Velserbroek 
 het veranderen van de voor- en zij-
 gevel van een schoolgebouw
 (06/06/2011  )
w11.000304 Eemstraat 28-30 IJmuiden
                                het verbouwen van een kerkgebouw
 (10/06/2011)
w11.000306         Wüstelaan 76 Santpoort-Zuid
                                wijziging veleende bouwvergunning
 BP-265-2006 (09-06-2011)
w11.000331 Velserduinweg 172 IJmuiden
                                het plaatsen van een dakopbouw
 (09/06/2011)

Evenementen

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

i.11.003907  op het strand van IJmuiden aan Zee 
het gedeelte bij de IJmuiderslag een 
strandfeest, genaamd Turn up the 
Beach van Radio 538 op 9 juli 2011, 
verzonden op 9 juni 2011.

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor 
het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i11.005638  Breesaapstraat nabij het Thalia 
theater IJmuiden
fi lm foto-opnamen 22 juni 2011, 
verzonden op 8 juni 2011

i11.005697 Oud-Velsen 
  fi lm foto-opnamen 16 juni 2011, 
   verzonden op 9 juni 2011
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Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor 
het innemen van een standplaats:

i11.001566 Ster Bastion, ongenummerd 
  Velserbroek
  ‘IJs’ van maandag, dinsdag, vrijdag  
  en zaterdag ingangsdatum 1 juli 2011  
  tot 31 december 2011 
  verzonden op 10 juni 2011

Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken 
na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft 
(de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders of de burgemeester).
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet 

het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn 
ter post worden bezorgd aan het adres Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Het is dan bovendien nood-
zakelijk dat het niet later dan een week na afl oop van 
de termijn is ontvangen. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en voorzien van:
a.  uw naam en adres;
b.  de dagtekening;
c.    een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektro-
nische weg, kunt u gebruik maken van het hiervoor 
bestemde elektronische formulier op onze website 
www.velsen.nl. Dit formulier werkt alleen in combi-
natie met het inloggen via DigiD. Ook hier geldt dat 
het bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken 
moet zijn ontvangen. 

Een bezwaarschrift schorst de werking van het 
besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR  Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening 
te treff en indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat u ook bezwaar heeft aangetekend. 

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u 
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.
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IJmuidens DNA staat 
centraal op Havenfestival
IJmuiden - Op zaterdag 27 en 
zondag 28 augustus is de IJmui-
dense Vissershaven weer het 
decor voor het Havenfestival, al 
acht jaar het grootste culture-
le en nautische festival in de re-
gio. Naast allerlei ‘zeewaardige’ 
zaken, de bezichtiging van oude 
vissersschepen en moderne be-
drijfsschepen, biedt het Haven-
festival ook een omvangrijke cul-
turele programmering met inter-
nationale straattheaterartiesten, 
(jeugd)theater, wereldmuziek en 
popmuziek.
Dit jaar heeft het Havenfesti-
val het thema ‘IJmuidens DNA’ 
meegekregen. Culturele, nau-
tische en toeristische organi-
saties uit de IJmond maken in 
een wervelende en verrassen-
de festivalprogrammering dui-
delijk waar het IJmuidense DNA 
voor staat. Vaar mee met de Ha-
vensafari en bezoek plekken die 
normaal gesproken gesloten zijn 
voor publiek. Bekende IJmuide-
naren als Connie Braam nemen 
u met prachtige verhalen mee op 
een reis door de lokale geschie-

denis. In het Portugese straat-
je kunt u de geuren, kleuren en 
muziek ontdekken van de Por-
tugese zusterhavensteden. Op 
zondagmiddag kan er genoten 
worden van enerverend straat-
theater waarbij ‘toevallig’ passe-
rende auto’s veranderen in een 
fabelachtige draaimolen.
Het Havenfestival wordt op za-
terdagavond afgesloten met een 
spectaculair optreden van Gio-
vanca (foto), gevolgd door het in 
de Nederlandse theaters laaiend 
enthousiast ontvangen show-
spektakel Motownhead, waarin 
de grootste hits uit de beroem-
de Motown-stal over de kade 
zullen schallen. Op zaterdag én 
zondag vindt in de nostalgische 
Spiegeltent de ‘IJmuider DNA 
show’ plaats. In de tent kan niet 
alleen meegezongen worden 
met bekende IJmuidense haven-
liederen maar ook genoten wor-
den van een keur aan artiesten 
met als een van de hoogtepun-
ten een speciaal voor het Haven-
festival gemaakt Cornelis Vrees-
wijk-programma.

De Jonge 
Stem zingt in 
Velserduin
IJmuiden - Vorige week maan-
dagavond was er in Velser-
duin IJmuiden een optreden 
van musicalvereniging De Jon-
ge Stem. Een programma met 
als titel ‘Oud door jong’. Veel-
al oude liedjes gezongen door 
jonge mensen. Het koor en de 
verschillende solisten brachten 
het publiek nummers als Sam-
my van Ramses Shaffy, Wim 
Sonneveld’s Het Dorp, Do-Re-
Mi bekend van de musical The 
Sound of Music, Ome Jan van 
Willeke Alberti en De Speeltuin 
van Marco Borsato. Het optre-
den werd zeer goed ontvangen 
door de bewoners en bezoe-
kers van Velserduin en was een 
groot succes. Ook het nieuwe 
repertoire zoals ‘Ons huis’ uit de 
nieuwe voorstelling Our House 
maakte het publiek zeer en-
thousiast. Een dame in de zaal, 
geëmotioneerd door de jonge 
zangstemmen, riep: ‘Jullie doen 
het fantastisch!’ en ‘Hier maken 
jullie oude mensen als wij heel 
blij mee!’ Zie ook www.dejonge-
stem.nl.

De Raddraaiers 
organiseren tweede 
Festival Perron Zee
Velsen - Na het succes van 
afgelopen jaar kon het niet 
uitblijven, het tweede Festival 
Perron Zee is in aantocht en 
daarvoor hebben de Raddraai-
ers weer twee geweldige ko-
ren uitgenodigd.
Even voorstellen: het Dronter 
Piratenkoor, samengesteld uit 
dolende zielen in Dronten, die 
een gemeenschappelijke hob-
by hebben; zingen, drank en 
vrouwen en tijdens hun op-
tredens dan ook alle moeders 
adviseren om hun  dochters 
achter slot en grendel te hou-
den en als tweede groep het 
gerenommeerde Heeren Ze-
ventien uit Akersloot. 
De Heeren XVll, het bestuur 
van de Vereënigde Oostindi-
sche Compagnie bleek niet 
in staat haar belangen te be-
schermen tegen de Engelse 
invloed en ook dit koor ont-
kwam er niet aan met hun fo-

rebitters, seasongs, long haul- 
en capstan shanty’s.
Samen met zeemanskoor De 
Raddraaiers, welke niet alleen 
landelijke bekendheid ge-
niet maar ook internationaal 
steeds meer gevraagd wordt 
en dit jaar hun nieuwe en mo-
derne repertoire ook over de 
Zwitserse Alpen zullen laten 
galmen, gaan zij de uitdaging 
aan om het succes van 2010 
niet alleen te evenaren maar 
er een nóg groter feest van te 
maken.
Het evenement start op zon-
dag 26 juni om 13.00 uur en 
daarvoor heeft Grandca-
fé Kruiten, de locatie waar 
zich ooit het station van Oud 
IJmuiden bevond, haar podi-
um weer beschikbaar gesteld. 
De toegang is gratis en rond 
18.00 uur zullen de koren ge-
zamenlijk afsluiten met enkele 
bekende en vrolijke liederen.




