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Komt uw project in
aanmerking voor het
Coöperatiefonds?
Zie advertentie elders in deze krant.
Het is tijd voor de Rabobank.

Iedere week

Burgemeester Peter Cammaert tijdens zijn speech

in deze krant:

Nieuwjaarsreceptie in stadhuis

Informatie
van de
gemeente
Velsen
De trieste aanblik van verschrompeld Lego (foto www.reinderweidijk.nl)

Informatiebijeenkomst Parnassiaschool

‘Snel weer over tot
de orde van de dag’
Santpoort-Noord - Maandag, de
eerste schooldag na de kerstvakantie, was er een informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen van
de Parnassiaschool in de Naaldkerk. Zij werden hier geïnformeerd
over de brand, die de school trof en
hoe het nu verder moet. Het was de
tweede keer dat de school uitbrandde, het gebouw was net weer in gebruik genomen.
Als iedereen een plekje heeft gevonden neemt directeur Jan Vink plaats
achter de microfoon. Hij overziet de
menigte en constateert: ,,Zo’n volle
kerk maken ze niet iedere zondag
mee.’’ Dan vertelt hij over de brand,
die op oudejaarsdag om 15.30 uur
uitbrak. De politie heeft de zaak nog
in onderzoek, maar de vermoede-

lijke oorzaak is vuurwerk. De brand
begon linksonder in het gebouw, in
de kleutergroep van juf Sandra en
juf Esther. Al snel sloegen de vlammen door naar boven, naar de lerarenkamer. De hitte was zo groot, dat
hier de ramen van kunststof smolten. Hierna kwam er zuurstof bij het
vuur en was er geen redden meer
aan. De brandweer en de politie, die
snel ter plaatse waren, konden weinig uitrichten.
De verslagenheid was aanvankelijk groot. Maar er kwamen veel
hartverwarmende
steunbetuigingen. Leerlingen wilden hun spaarpot omkeren, speelgoed doneren,
ouders wilden inzamelingsacties op
touw zetten.
De leerlingen krijgen voorlopig on-

derdak in de voormalige MTS aan
de Roos en Beeklaan, na de vorige
brand konden ze daar ook terecht.
Alle groepen gaan hier naar toe,
ook de leerlingen die les kregen in
de dependance. Dinsdag startte de
bovenbouw er, donderdag volgt de
onderbouw. Het team gaat er alles
aan doen, om het daar tot een veilige en vertrouwde plek te maken. En
ze zijn er van overtuigd dat dit gaat
lukken, samen met de kinderen en
de ouders zullen ze er hun schouders onder zetten.
De hele inventaris is verloren gegaan. Boeken, schriften en speelgoed: het is allemaal opnieuw besteld. De bedrijven die het leveren
hebben beloofd dat de Parnassiaschool voorrang krijgt. Als alles
meezit, is het meeste er donderdag weer. En wat er niet is, wordt
beschikbaar gesteld door andere
scholen. Een meisje vroeg verschrikt
aan haar juf: ,,Als we nieuwe boeken krijgen, moeten we dan helemaal opnieuw beginnen, bij bladzijde één?’’ Juf stelde haar gerust: ,,We
gaan gewoon verder waar we gebleven waren.’’ En dat is wat het hele team wil. Verder gaan waar ze gebleven waren. Er is ruimte voor vragen van de kinderen, maar ze willen
snel over tot de orde van de dag.

Tieners gaan
koken in de Koe
Velserbroek - Wil jij leren koken?
Vind jij het gezellig om met een aantal leeftijdgenootjes samen te eten?
Wil jij dat je vader of moeder ook
een keer aan kunnen schuiven zonder dat ze in de keuken hebben gestaan?
Geef je dan snel op voor de Tienerkookcursus in Jongerencentrum de
Koe in Velserbroek.
De cursus duurt zes weken en vindt
plaats op dinsdagmiddag van 17.00
tot 19.00 uur. De deelnamekosten
bedragen 22 euro voor zes lessen.
Tieners in de leeftijd van 12 tot en
met 15 jaar kunnen aan deze cursus
deelnemen. Wacht niet te lang met
reageren want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!
Bel meteen Jongerencentrum de
Koe. Het telefoonnummer is 0235491817.

Burgemeester Cammaert:
‘Velsen is sterk in handelen’
IJmuiden – Woensdagavond werden in het stadhuis in IJmuiden over en weer heel wat goede wensen voor 2008 gewisseld.
Voor alle mensen die zich betrokken voelen bij het wel en wee van
de gemeente stonden de deuren
naar de burgerzaal wijd open. Het
is elk jaar dé kans om ongedwongen in gesprek te komen met burgemeester en wethouders en politiek Velsen, wat dan ook volop
gebeurt op zo’n bijeenkomst.
Burgemeester Cammaert stelde bij
zijn speech dat hij 2007 met een gerust hart afsloot, daar veel zwaar beladen dossiers succesvol waren afgesloten, zoals Forteiland, Beeckestijn en het onderzoek naar asbest
in publieke gebouwen. Dat niet alle
partijen het daarmee eens zijn, net
zomin als met de ingeleverde begroting, mag bekend genoemd worden.
Maar het college van B&W kijkt
hoopvol naar 2008 waar de bouwplannen voor Groot Helmduin en het
stadscentrum in IJmuiden uiteindelijk concreter worden. Waar ook hard
aan wordt gewerkt zijn de plannen
voor een nieuwe publieksdienst, die

in januari 2010 van start moet gaan.
Hier zullen de burgers van Velsen zo
klantgericht mogelijk service ontvangen op elk gebied wat betreft administratieve zaken. Maar natuurlijk is
het ook heel goed mogelijk tegen
die tijd allerlei zaken via internet af
te wikkelen.
In de toekomst zal het college van
B&W zich van hun meest strategische kant moeten laten zien, want
op het gebied van samenwerking
valt veel te doen. Zowel in de regio
IJmond, als in de Noordvleugel en
richting Amsterdam, wachten belangrijke ontwikkelingen. Wat zal de
positie van de gemeente zijn omtrent
de Zeesluizen. Burgemeester Cammaert zal samen met de wethouders
de positie van Velsen centraal stellen en zich krachtig inzetten om de
beste resultaten te bereiken bij onderhandelingen. ,,We moeten geloven in onze eigen kracht en ons eigen product,’’ sprak hij zelfverzekerd.
De burgemeester bedankte de ambtenaren voor hun inzet en wenste alle
aanwezigen een gezond en succesvol nieuw jaar.
(Karin Dekkers)

Eén lichtpuntje: de nieuwe gymzaal
aan de Terrasweg bleef gespaard,
die blijft gewoon in gebruik. En ook
Monkey is er nog, de logeeraap
van de kleuters. Die was tijdens de
brand juist aan het logeren bij Sep.
(Carla Zwart)

Winterpret op de ijsbaan
Sinds 1932...!
Eigen servicedienst...!

al 75 jaar veilig en
vertrouwd kopen!
Lcd, audio, witgoed,
huishoudelijk
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden,
Tel.: 0255-515726

Zie onze advertentie verderop in deze krant

Schreeuwend bij
ex voor de deur
IJmuiden - De politie heeft op
nieuwjaarsdag omstreeks 23.05 uur
een 52-jarige vrouw uit Velserbroek
aangehouden. De vrouw stond op
de Schoutenstraat, voor de deur van
haar ex, te schreeuwen. Zij bleek
onder de invloed van alcohol. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

Velserbroek - Van 3 tot en met 20 januari kan er heerlijk geschaatst worden in het winkelcentrum van Velserbroek,
waar tijdelijk een kunstijsbaan is opgesteld. Zaterdag werd de ijsbaan officieel geopend door ijshockeyer Ron Berteling die aansluitend een ijshockeyclinic gaf. Komende zaterdag geeft ex-schaatster Barbara de Loor een demonstratie. En op zaterdag 19 januari is de afsluiting met een disco door dj Michiel Swart. De ijsbaan is dagelijks geopend van 12.00 tot 18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur. Voor 2,75 kunt u meeschaatsen, inclusief schaatshuur.
Van elke entree gaat 25 cent naar Fonds Gehandicaptensport. De ijsbaan is mogelijk gemaakt door Corio Nederland
Retail. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Jongens verbranden kerstbomen
Velserbroek - Politiemensen zagen
vorige week donderdag omstreeks
20.30 uur tijdens surveillance een
drietal kerstbomen branden op de
parkeerplaats aan de Dammersweg.
Drie jongens gingen er bij het zien
van de politieagenten vandoor. De
drie minderjarige verdachten, twee
13-jarige en een 14-jarige, werden
op de Westlaan alsnog aangehouden. Eén van hen gaf oorspronkelijk een valse naam op, hij kreeg ook
daarvoor een proces-verbaal. De
jongens hebben een HALT-verbaal
gekregen.

ZONDAG 13 JANUARI 14:00 UUR

SPORTPARK “DE HOFGEEST”

V.S.V.
S.V.IJ.
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Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250
info@velsen.nl / www.velsen.nl

MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het 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.

wethouder Margo Bokking,
secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,
Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

RAADSPLEIN

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

Donderdag 17 januari 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad
weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

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

Sessie 1-1
19.00 - 20.25 uur Ontwikkelingen rond Stationsplein Beverwijk
Locatie: Raadzaal
Sessie 1-2
20.30 - 21.30 uur Milieubeleidsplan 2008 - 2012
Locatie: Raadzaal
Sessie 2-1
20.30 - 21.00 uur Aanpak actualisering APV
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-2
21.00 - 21.30 uur Vrijstelling ex art. 19 aanleg paardenbak
Groenelaantje
Locatie: commissieruimte 1

vrije inloop
vrije inloop.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97
Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register
van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde
rechten
- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen, Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden):
voor een afspraak, tel. (0255) 56 78 50
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp
bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24 of (0255) 56 78 88.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 56 77 14,
e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burgemeester, telefoon (0255) 56 72 48.
Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur.
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.
Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van
de desbetreffende wethouder, onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp waarover men wil spreken.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u
zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer,
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugdzorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot
wethouder Annette Baerveldt,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid,
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg,
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot
wethouder Carel Ockeloen,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.
- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTS-masten
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Over de volgende agendapunten kan worden ingesproken: 1-1 (ontwikkelingen stationsgebied Beverwijk) en 2-2 (aanleg paardenbak
Groenelaantje). Om te kunnen inspreken moet u zich uiterlijk woensdag
16 januari a.s. 16.00 uur melden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of
via e-mail: griffier@velsen.nl.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via
e-mail: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering
Aanvang 21.45 uur
Locatie: Raadzaal
Agenda
1R Opening
2R Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 13 december 2007
- besluitenlijst raadsvergadering 13 december 2007
3R Afhandelen:
lijst van aan de raad gerichte brieven
Debatstukken
Besluitvorming
4R Amendement tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing
5R Bestemmingsplan Noorderstrand-Zuid
6R Nota Vastgoedbeheer
7R Grondbeleid; Nota grondprijzen
8R Beleidsnotitie wegbeheer
9R Vrijstelling art. 33 WRO herzieningsplicht bestemmingsplannen
10R Controleprotocol inclusief normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007
11R Benoeming extern voorzitter van de rekenkamercommissie
Inspreken in de raadsvergadering is niet meer mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook
via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf worden vanaf
19.00 uur live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda
en een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen bij
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl.

INSPRAAK LANDSCHAPPELIJKE EN ECOLOGISCHE
VISIE DE BIEZEN E.O.
In de Structuurvisie Velsen 2015 staat aangegeven dat de landschappelijke kwaliteit van de bufferzone tussen Driehuis en Santpoort-Noord
versterkt moet worden, waarbij de ecologische betekenis verder vormgegeven dient te worden.
De structuurvisie geeft ook aan dat de 3 tuincentra in de Biezen
mogen doorgroeien naar een bebouwd oppervlak van maximaal 5000 m2
per centrum. In de voorliggende visie wordt aangegeven hoe de voorgenomen uitbreiding van de bebouwing in samenhang met de voorgestane landschappelijke en ecologische verbetering kan worden
gerealiseerd.
Wilt u de visie inzien?
De visie ligt met ingang van vrijdag 21 december 2007 gedurende
6 weken voor eenieder ter inzage op de volgende locaties:
1. bij de Klantenservice in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De
receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur;
2. bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, gedurende de gebruikelijke
openingstijden;
3. bij het dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 te SantpoortNoord, gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend
gedurende bovengenoemde termijn. De reacties kunt u onder vermelding van ‘De Biezen’ richten aan Burgemeester en Wethouders van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Inloopbijeenkomst en informatieve fietstocht door het gebied
Op 17 januari 2008 wordt van 16.30 tot 20.00 uur een inloopmiddag/
avond gehouden. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats in dorpshuis
Het Terras, Roos en Beeklaan 2 te Santpoort-Noord.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt op zaterdag 12 januari 2008
van 10.30 tot 12.30 uur een informatieve fietstocht door het gebied
georganiseerd. Vertrek en aankomst bij dorpshuis Het Terras. Het aantal deelnemers aan de fietstocht is beperkt. Deelname vindt plaats
naar volgorde van aanmelding.
U kunt zich aanmelden voor deze fietstocht bij Marion Cornet, telefoon (0255) 56 77 41 of per mail mcornet@velsen.nl.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DRIEHUIS EN
VELSEN-ZUID’
Burgemeester en Wethouders van Velsen zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor
Driehuis en Velsen-Zuid. Het plangebied wordt globaal als volgt
begrensd: in het noorden door het Noordzeekanaal, in het oosten en
zuiden door het spoortracé Haarlem-Beverwijk en in het westen door
de Duin- en Kruidbergerweg en het spoortracé Haarlem-IJmuiden.

De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan
op te stellen is gelegen in het feit dat de wens bestaat om het aantal
bestemmingsplannen waaruit het plangebied thans in planologisch
opzicht is opgebouwd, te reduceren tot één bestemmingsplan. Er zijn
diverse bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar, waardoor er wettelijk
gezien aanleiding is om ze te actualiseren. Daarnaast bestaat de wens
om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en te globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor
het hele plangebied.
Krachtens artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid, voor eenieder met
ingang van 11 januari 2008 gedurende zes weken ter inzage.
Wilt u het plan inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekkinghebbende stukken
zijn op werkdagen in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekkinghebbende stukken in te zien
bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke
openingstijden.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt, kan eenieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar
maken. Indien u dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan
het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Driehuis en Velsen-Zuid’.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw
S. Noorlander, telefoonnummer (0255) 56 76 37.
IJmuiden, 10 januari 2008

HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten behoeve van het
bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid, een verzoek om vaststelling
van hogere waarden ingediend bij de Milieudienst IJmond. Het Hogere
waardenbesluit heeft betrekking op weg- en railverkeerslawaai op
grond van de Wet geluidhinder.
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt, namens het dagelijks
bestuur van de Milieudienst IJmond, bekend dat er een ontwerpbesluit
Hogere waarden is genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met
ingang van 11 januari 2008 gedurende zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan, 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. Eveneens is een exemplaar
van het ontwerpbesluit samen met het ontwerpbestemmingsplan in te
zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke
openingstijden en bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te
Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de ter visie legging kan eenieder schriftelijk
dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen
kunnen kenbaar gemaakt worden bij de Milieudienst IJmond,
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbesluit tot
vaststelling hogere waarden Driehuis en Velsen-Zuid’.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken
met de Milieudienst IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de volgende kapvergunning verleend:
straat en
huisnummer

aantal en soort

Kromme Mijdrechtstraat 51 1 acer

dagtekening
kapvergunning
8 januari 2008

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunning kunt u
contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel.
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-376-2007 Starrebosstraat 9 te Velsen-Noord; het maken van een
dakterras
BP-1-2008
Linie 39 te Velserbroek; het legaliseren van 3 bergingen
BP-2-2008
Zadelmakerstraat 42 en 44 te Velserbroek; het veranderen
van bedrijfsruimte in een sportcentrum
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-367-2007 Eyndenhoefflaan 2 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een erfafscheiding (groendrager)
BL-368-2007 Ladderbeekstraat 72 te Velsen-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning met een uitbouw
BL-369-2007 Linie 26 te Velserbroek; het oprichten van een berging
BL-370-2007 Stelling 18 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-1-2008
Hofdijklaan 36 te Driehuis; het oprichten van een
berging
BL-2-2008
Beukenstraat 4 te IJmuiden; het veranderen van de
poortentree
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-323-2007 Spieghellaan 7 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw (zijgevel)
BL-344-2007 Johan Maurits van Nassaulaan 12 Santpoort-Noord; het
legaliseren van een erfafscheiding (groendrager)
BP-189-2007 Wolff en Dekenlaan 144 te Driehuis; het plaatsen van
6 lichtmasten
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 11 januari t/m 21 februari 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
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NIEUWJAARSTOESPRAAK
BURGEMEESTER CAMMAERT
Op 2 januari 2008 vond in de Burgerzaal
van het Velsense stadhuis de traditionele
nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur
plaats. Burgemeester Cammaert hield daar een
toespraak.
De tekst van deze nieuwjaarstoespraak kunt u
hierna in zijn geheel lezen.
Dames en heren,
Tijdens mijn nieuwjaarstoespraak van 2 januari 2007
stond ik stil bij het thema kwaliteit van handelen.
Ik gaf aan dat juist in het glazen huis van de
democratie kwaliteit een kernbegrip hoort te zijn.
Dames en heren, het thema van mijn vorige
nieuwjaarstoespraak hebben we in dit huis in 2007
letterlijk genomen. Het zal u niet zijn ontgaan dat er
het afgelopen jaar veel is gebeurd. Beladen dossiers
konden we, mede dankzij de medewerking van de
gemeenteraad van Velsen, afhechten of bijstellen.
Vanaf deze plek wil ik graag nog eens bij een aantal
belangrijke zaken uit 2007 stilstaan.
Na vele jaren debat konden we Beeckestijn verkopen
met als belangrijkste voorwaarde dat dit belangrijke
culturele erfgoed voor de toekomst bewaard blijft.
Onze gemeentefinanciën raakten op orde met als
resultaat een sluitende begroting. Voor 2008 konden
we zelfs een belastingverlaging aankondigen.
De invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning verloopt naar wens. In nauwe
samenwerking met het bedrijfsleven kon een
economische agenda worden ontwikkeld. Via
succesvolle ronde tafels kon een nieuwe koers voor
het winkelcentrum van IJmuiden worden ingezet.
Ook kon aan het Forteiland een nieuwe betekenis
worden gegeven. Op het gebied van toerisme
werden nieuwe ontwikkelingen ingezet. Aan een
veelheid van dossiers werd gewerkt

tot een meer klantgerichte organisatie. Ook wij! In
de optiek van de burger is de gemeente eerst en
vooral een service-instituut. Zo zetten we in op het
optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening
aan burgers en bedrijven. Enkele weken geleden
gaf wethouder Ockeloen het al aan in de media: op
1 januari 2010 moet er een volwaardige afdeling
publieksdienstverlening in de steigers staan,
gericht op een snelle bediening van onze inwoners,
instellingen en bedrijven.
2008 wordt opnieuw een belangrijk jaar. Meer dan
voorheen zullen we op strategisch niveau moeten
functioneren. Want ook in de regio zijn belangrijke
ontwikkelingen aan de gang. Hoe gedragen we
ons in IJmondiaal samenwerkingsverband, welke
positie heeft Velsen in de Noordvleugel, hoe ziet
onze samenwerking met Amsterdam eruit, welke
strategische allianties moeten wij zoeken of
versterken. Hoe positioneren we ons ten aanzien
van de tweede grote zeesluis? Kortom, op vele
ingewikkelde vragen moet in het nieuwe jaar een
antwoord komen. Hierbij staan de Velsense belangen
centraal evenals het geloven in eigen kracht. Om ook
in de toekomst positie te kunnen behouden en deze
te versterken als krachtige gemeente zal Velsen op
korte termijn gedwongen worden meer strategische
keuzes te maken, nieuwe verkenningen te doen,
nieuwe netwerken op te bouwen en daadkrachtige
lobby’s in te zetten. Ook hierbij hebben we onze
omgeving nodig. Dat staat voorop.
Moed puttend uit 2007 en vooruitkijkend naar 2008
wens ik u namens de leden van de gemeenteraad
en het college van burgemeester en wethouders een
gezond, succesvol en goed nieuwjaar toe. Ik dank u
wel.

Er waren ook moeilijke momenten dames en heren.
Regelmatig dook het verschijnsel asbest op. De
scheepsbrand hield niet alleen de bevolking, maar
ook de media en de bestuurlijke gelederen in zijn
greep. Veel energie moest worden besteed aan
dossiers als Groot Helmduin en de herstructurering
van het woonwagencentrum. Maar we kwamen er
door. Met elkaar konden we een positieve wending
geven aan de meer politiek beladen dossiers.
Gemeenteraad, samenleving en ons college konden
samen met ons ambtenarenapparaat bouwen aan de
toekomst.

Binnen tien jaar zal de gemeente voor burgers
en bedrijven de toegangsplek voor de gehele
overheid zijn. Dit is de verwachting van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
In dit kader zal de dienstverlening aan de burgers
en bedrijven voortdurend op de politieke agenda
horen te blijven staan. Kortom, de gemeente is
voortdurend aan zet in haar streven om te komen

Ondernemersloket van start
De afgelopen periode is er onder de Velsense
ondernemers onderzoek gedaan naar zowel
klanttevredenheid als bereikbaarheid van de
gemeentelijke organisatie. Eén van de uitkomsten
is dat voor ondernemers de verantwoordelijkheden
binnen de gemeente onduidelijk zijn en dat de
zoektocht naar de juiste contactpersoon als
moeizaam wordt ervaren.
Hierbij werd een duidelijke wens geuit: Gemeente,
zorg voor korte, gestroomlijnde procedures en één
aanspreekpunt. Met de start van een
Ondernemersloket is aan dit laatste voldaan.
Bij het Ondernemersloket kunnen ondernemers
terecht voor algemene informatie over wetgeving,

Op oudejaarsdag is de Parnassiaschool in
Santpoort-Noord door brand verwoest. Naar
aanleiding hiervan kwamen maandagochtend, ruim
200 ouders, verzorgers, personeel leerlingen en
belangstellenden bijeen in “de Naaldkerk” in
Santpoort-Noord. Tijdens deze informatieve
bijeenkomst werd ook stil gestaan bij de emoties
die er leefden bij zowel ouders, kinderen als bij
het personeel van de school. Het was voor velen
moeilijk te begrijpen aangezien de school in 2007
al eerder was getroffen door de gevolgen van de
brand in het aan de school grenzend buurthuis

‘Het Terras. Hierdoor moesten meerdere klassen
vorig jaar uitwijken naar de voormalige MTS aan de
Roos en Beeklaan in Santpoort-Noord. Vlak voor de
kerstvakantie waren de leerlingen weer gedeeltelijk
teruggekeerd in de nu opnieuw door brand getroffen
Parnassiaschool.
De leerlingen zullen nu weer onderwijs volgen in de
voormalige MTS. De inventaris van de Parnassiaschool
moet als verloren worden beschouwd. Deze week
zal nader onderzoek moeten uitwijzen wat de
bouwkundige staat van de school is. De toekomst van
het gebouw is mede afhankelijk van dit onderzoek.

Herstart wijkgericht werken

In eigen huis winnen we aan kracht dames en heren.
De gemeentelijke organisatie maakt op tal van
terreinen een flinke ontwikkeling door. We maken
ons op voor een moderne overheid in de 21e eeuw.
Het feit dat we onze publieksdienstverlening anders
gaan inrichten getuigt hiervan.

Vanaf 2 januari 2008, kunnen ondernemers met
al hun vragen terecht bij het Ondernemersloket
van de gemeente Velsen.

Grote opkomst bijeenkomst
Parnassiaschool

beleid en procedures. Verder wordt informatie
verstrekt over verzoeken die in procedure zijn en over
de voortgang hiervan.
De rol van het Ondernemersloket is faciliterend en
zal bij een concreet verzoek de begeleiding verzorgen
binnen de gemeentelijke organisatie.
Hoe kan contact worden gelegd
met het Ondernemersloket?
Schriftelijk: Gemeente Velsen, Ondernemersloket,
Postbus 465, 1971 AL IJmuiden
Telefonisch: 0255 - 567 436
E-mail:
ondernemersloket@velsen.nl
Meer informatie is te vinden op de website
www.velsen.nl.
Gestreefd wordt om dit jaar ook een digitaal
Ondernemersloket te lanceren.

Inloopmiddag/-avond parkeerbeleid
op maandag 14 januari
Maandag 14 januari a.s. organiseert de gemeente
Velsen een inloopmiddag/-avond over het
parkeerbeleid. Deze duurt van 16.30 uur tot 19.30
uur en wordt gehouden in het stadhuis van Velsen
aan het Dudokplein 1 in IJmuiden. Bezoekers
kunnen gebruik maken van de ingang aan Plein
1945.

tijdens de gebruikelijke openingstijden
* Openbare Bibliotheek, Maan Bastion 476 in
Velserbroek, tijdens de gebruikelijke
openingstijden
* Buurtcentrum De Mel, Wijkermeerweg 1 in
Velsen-Noord, tijdens de gebruikelijke
openingstijden

Inspraakmogelijkheid
De concept-kadernota ligt vanaf 21 december
2007 t/m 31 januari 2008 ter inzage op de volgend
adressen:
* De receptie in het stadhuis, Dudokplein 1
in IJmuiden, geopend op maandag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op
donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur.
* Centrale Bibliotheek, Dudokplein 16 in IJmuiden,

U kunt de kadernota ook inzien of downloaden via
de website van de gemeente Velsen www.velsen.nl.
Tijdens de inloopmiddag/ -avond is een aantal
medewerkers aanwezig om de kadernota toe te
lichten en uw mogelijke vragen te beantwoorden.
Schriftelijke reacties op de kadernota kunnen tot
en met 31 januari 2008 worden ingediend bij het
College van burgemeester en wethouders, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden.

In de gemeente Velsen is een nieuwe start gemaakt
met wijkgericht werken. Voor deze herstart zijn er
twee wijken als ‘pilotwijk’ aangewezen namelijk
Velserbroek en Zee- en Duinwijk in IJmuiden. De
organisaties in de wijk zoals politie, woningcorporaties,
Stichting Welzijn Velsen, Gemeente Velsen, ZorgBalans
en het wijkplatform gaan nauw samenwerken om
de kwaliteit van de woonomgeving en de sociale
leefomstandigheden op peil te houden en/of te
verbeteren.
Hiervoor is het natuurlijk belangrijk dat de inwoners
van deze wijken laten weten wat zij belangrijk vinden!
In de week van 14 tot en met 19 januari kunt u in de
winkelcentra van Zee- en Duinwijk en in Velserbroek
op een plattegrond aangeven welke plekken van de
wijk u vies, veilig of onveilig vindt. Daarnaast wordt u
uitgenodigd een vragenformulier in te vullen. Hierin
kunt u onder meer aangeven wat u bezig houdt, wat u
leuk vindt om te doen en welke contacten u in de wijk
hebt. Door het invullen van deze vragenlijst maakt u
kans op een boodschappenmand of waardebon.

De data waarop u uw mening op de plattegrond kunt
geven zijn:
Velserbroek: maandag 14 tot en met zaterdag
19 januari in de Dekamarkt in winkelcentrum
Velserbroek.
Zee- en Duinwijk: woensdag 16 januari tot en met
zaterdag 19 januari in winkelcentrum Zeewijk.
Bewonersavonden
In februari zullen de uitkomsten van deze
inventarisaties op bewonersavonden in Velserbroek
en Zee- en Duinwijk voorgelegd worden. Bewoners
van deze wijken zullen hiervoor een uitnodiging
ontvangen.
De bewonersavond in Velserbroek wordt gehouden
in het Polderhuis op maandag 11 februari aanstaande
en in Zee- en Duinwijk op maandag 18 februari 2008
in de Stadskerk aan het Gijzenveltplantsoen 32 te
IJmuiden. Beide avonden starten om 19.30 uur.

Verkiezing Velsenaar van het Jaar 2007
Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie werd
Magda van Kuijeren-Schoemaker uit Driehuis
gekozen tot Velsenaar van het Jaar 2007. Op initiatief
van de IJmuider Courant konden inwoners van
Velsen kiezen uit 10 genomineerden voor de vrouw of
man die in het afgelopen jaar veel voor Velsen heeft
betekend. Naast redactiechef Maaike Oppenkamp
en verslaggever Bart Boele was ook burgemeester
Cammaert lid van de jury.

Magda van Kuijeren-Schoemaker is medeoprichtster
van de voedselbank in Velsen. Deze geeft wekelijks
voedselpakketten aan 80 mensen (waaronder 40
kinderen), die moeilijk financieel rond kunnen
komen.
Naast haar waren ook Conny Braam, Dick Klinge,
Monica Koudstaal, Peter Luit, Frans Looij,
Job Rosenhart, Carel Schrama, Ina de Vos en
Jaap de Vries genomineerd.
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MEDEDELINGEN
STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering van 11 t/m 24 januari 2008 ter inzage.
BL-341-2007 Hofdijklaan 16 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie
worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-263-2007 Thorbeckelaan 23 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een
hekwerk

BL-273-2007 Hoofdstraat 222 te Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning met een serre
BL-279-2007 L. Springerstraat 32 te Velserbroek; het veranderen van
een erfafscheiding (zijkant)
BL-290-2007 Gildenlaan 87D te Velsen-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning met een uitbouw
BL-299-2007 Dammersweg 13 te Velserbroek; het oprichten van een
berging
BL-300-2007 Grote Beerstraat 47 te IJmuiden; het plaatsen van een
erfafscheiding (groendrager)
BL-334-2007 Roos en Beeklaan 10 te Santpoort-Noord; het veranderen
en vergroten van een woning met een erker
BL-350-2007 Plein 1945 81 t/m 102 te IJmuiden; het veranderen van
de 5e verdieping van een kantoorgebouw (inpandig)
BP-290-2007 Geelvinckstraat ong. te Velsen-Noord; het plaatsen van
bouwketen (tijdelijk)
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL

gasservice
kennemerland

Verkeersschoolpost.nl

5B6=98=B;

Als

het om

2 intakelessen
voor % 60,theorielessen

% 5,- per les
Alle theorie examens
kunnen via de rijschool
geboekt worden.
tel. 0255-536917

www.verkeersschoolpost.nl
Zuiderkruisstraat 62, iJmuiden

Alle glassoorten

o.a. glasdeuren en -wanden

Willem Rolvink
GLAS

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

Te koop:
Kicksen Adidas, blauw maat
40, 2 keer gebruikt, 40 euro. Tel. 0255-535096

Te koop:
Kaartenmolen voor op tafel, 57 cm hoogt, 5 euro. Tel. 0255-530757

Dé Taxatiespecialist
voor woningen én bedrijfspanden

Joop van Vierzen
Register-Makelaar / Taxateur o.z.
Bezoek onze website: www.joopvanvierzen.nl

Lid VBO

Tel: 0255 530689
Mobiel: 06 53535330
E-mail: info@joopvanvierzen.nl

Te koop:
Elektr. gitaar, Ibanez versterker, Yamah, gitaarhoes + snoeren, 250 euro. Tel. 023-5373413
Te koop:
Origineel worteldoek, 15 euro. Mapje met 14 Harry Potterkaarten, 3 euro. Oude blikken de Gruyter e.d. vanaf 4
euro. Tel. 0255-513891
Te koop aangeboden:
Aquariumpomp merk Eheim,
120 liter, 2 verwarm. elementen, raamwisser en schepnet, 40 euro. Tel. 023-5388017
Te koop:
Brons gegoten antieke kerk/
kloosterbel, 125 euro. Nw kinderkeyboard, 30 euro. Buitenlandse woordenboeken,
15 euro. Tel. 0255-513466
Te koop:
Mooi m. gordijn voor 12 of 6hoog lats in Zeewijk, 50 euro. Na 8 uur. Tel. 0255-520463

* Vermist:
Zit ik bij u in de schuur! Of
heeft u mij gezien na 17 dec.?
Wilt u dan mijn huisgenoten bellen op 06-19614094

veiligheid

gaat
Tel. (0251) 245454

* Gevraagd:
Wordt gratis bij u opgehaald:
tv, vido, stereotoren, dvd. lp,
cd, gsm. Defect geen be* Aangeboden:
zwaar. Tel: 06-17484847
Stucadoor nodig?
* Aangeboden:
Bel M. van Lienden
CONVERSATIE ENGELS
Tel.06-40811296
beg. en gevord. 20 euro p.m.
* Aangeboden:
E. van Royen, Cremerln. 34,
Voor al uw bestratingen
Santpoort. 023-5378204
en
* Aangeboden:
sierbestrating op maat!
Massage door gedipl. en
Bel M. van Lienden
proffessionele masseuTel. 0653-332372
se. Tel. 023-5370939
Gevraagd:
Grammofoonplaten verz. zoekt * Te huur:
lp’s, singles, ep’s, 78 toerenpla- Per 1-4 bedrijfsruimte in Velsen-Noord, 3 x8x7x6 meten uit jaren 50/60/70. Betaal
ter. Ingang via garagedeur
goede prijs. Tel. 0255-534249
aan de openbare weg, Euro 350 per maand + 1 x borg,
euro 500. Bel 06-53838888.
*Gevraagd:
Op alle 2e hands
Gebruikte kleding, speelgoed, audio/tv v. Roeme& outlet
nië. Tel. 06-53149089
winterkleding
* Gevraagd:
Ervaren gastouder aanhuis. Ma. en di. van 8.30 tot
17.30 voor 2 kinderen, 2,5 jr
en 4 mnd. Reacties na 18.00
uur. Tel. 023-5386403
Weggelopen:
Tevens weer
Wie heeft onze poes (zwart) geinbreng zomerkle- zien? Blacky, vermist sinds 1ding mogelijk.
1-08, 11 jaar oud, omg. Trompstraat. Erg lief. Tel. 0255-534353
di.-do.-vrij.
Aangeboden:
9.00-14.00 uur
Vol eikenhouten salonCederstraat 18
tafel, 130 x 60 cm, 50 euIJmuiden
ro. Tel. 0255-523484

mede als

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-87-2007 K. Zegelstraat 12 te IJmuiden; het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
SL-88-2007 Molenstraat 19 te Santpoort-Noord; het slopen van een
berging
SL-89-2007 Eridanusstraat 32 te IJmuiden; het verwijderen van
diverse asbesthoudende materialen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de
dag van verzending van de vergunning worden ingediend bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD).

Yogacentrum Ada rozemeyer
Door het doen van eenvoudige oefeningen leer
je je lichaam en geest te ontspannen.
De ademhaling te verbeteren, dit ten gunste van je
gezondheid en om bewuster om te gaan met jezelf.
Hierdoor meer ruimte te creëren in en voor jezelf.
Momenteel zijn er een paar plaatsen vrij op de
woensdagochtend.

Inl. en opgave: A. rozemeyer - santpoort
telefoon 023 - 537 66 58

Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges, cassettebandjes voor
mijn verzameling. Geen inen verkoop. Mijn dank is
groot. Tel. 0255-535400
Gevraagd:
Oude toverlantaarn (platen ) rolfilms optisch speelgoed, oude nat. wetenschap instrum. zoals demo op scholen. Tel. 0255-541244

radicale
seizoensopruiming
De gehele collectie

Gevraagd:
Oude muziektijdschriften en
Top 40 5 x. Uit jaren 60 en 70.
Goede financ beloning aangeboden. Tel. 0255-534967
Te koop:
Volgl. aquarium 80 x 40 cm,
met luchtfileter Eheim filterpomp en lichtkap, 75 euro.
Mooie poppenwagen, 15 euro. Babyschommel met kralen, 5 euro. Tel. 0255-518288

nu halve
prijs

Plein 1945 nr. 48, 1971 GC IJmuiden
Telefoon: 0255 - 516369

Pico Bello

50%
korting

IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

gArAge BV

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK KeurinGen
APK + roetmeting voor diesel

` 35,` 50,-

onderhoud en
reparatie van
alle merken
Ampèrestraat 27a iJmuiden
Tel. 0255-540321 Fax. 0255-540432

Moeders voor Moeders is onderdeel van NV Organon

Beste getest
Consumentenbond

door de
GRATIS

www.treedo.nl

TREEDO COMBI PLUS
voor soepele gewrichten en sterke botten

50xt%
ra
e

Krachtige dosering Glucosamine en Chondroïtine

2E HANDS FIETSEN
VANAF %65,MET GARANTIE

- voor het goed blijven functioneren van gewrichten
- voor de smering van gewrichten
- voor het behoud van sterke botten en tanden

The Bike Guru
Robert Egthuijsen
Planetenweg 40, IJmuiden
0255-515290

60 + 30 tabletten GRATIS  19,95

Verkrijgbaar bij:

DA Drogisterij Ritskes
Reformhuis Kuilboer
DA Drogisterij Jongejan

In het Treedo assortiment zijn ook verkrijgbaar:
Treedo Compleet Stap 1 en Treedo Compleet Stap 2.
Ga voor advies naar onderstaande adressen.

Frans Naereboutstraat 66
Raadhuisstraat 4
Zeewijkplein 115

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

OOK IN
AKKING
VOORDEELVERP
OR  29,95

VAN  39,95 VO

120 + 60 tabletten GRATIS  29,95

DA Drogisterij van Assema
DA Drogisterij Visser
DIO Drogisterij Brederode

Galle Promenade 15
Hagelingerweg 73
Bloemendaalsestraat 152

Velserbroek
Santpoort Noord
Santpoort Zuid
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Donderdag 10 januari
Filmschuur Haarlem: 19.00: Ben
X. 19.15: Sicko. 21.00: Atonement.
21.45:
Manufacturing
Dissent:
Uncovering Michael Moore.
Zang en muziek in de Dorpskerk,
Burg. Enschedélaan 65 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang
4,- incl. koffie of thee.
Oeganda Night in Ichthus College, Wolff en Dekenlaan 2, Driehuis.
Met optreden van Sjaak Verkade.
Van 20.00 tot 22.00 uur. Voor goed
doel. Entree 2,50.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Rococo. 20.30 uur: Gods wachtkamer, try-out.
Stadsschouwburg Velsen: Comedy-thriller ‘Arsenicum en oude kant’.
Aanvang 20.15 uur. Voorstelling is
inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Golden Palace speelt ‘Dolores’. Aanang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Dommelsch zaal:
Hendrick-Jan de Stuntman. Voorstelling: Happy 2012. Aanvang 21.00
uur. Toegang 15,-.

Vrijdag 11 januari
Filmschuur Haarlem: 16.45: Ben
X. 17.00: Fados. 19.00: Ben X. 19.15:
voleurs de Chevaux. 21.00: Atonement. 21.15: Sicko.
Stadsschouwburg Velsen: ‘De
Kleine Kapitein’. Aanvang 19.00 uur.
Toegang 18,50.
Après Ski Party in de Koe, Velserbroek. Voor jeugd van 12 tot en met
15 jaar. Met dj’s . Entree 1,50 euro.
Kienavond bij klaverjasvereniging
Velsen-Noord,
Wijkerstraatweg/
Doelmanstraat. Aanvang 20.00 uur.
Swingsteesjun in station Haarlem, wachtkamer 2de klasse, perron 3a. Van 20.00 tot 1.00 uur. Met
dj Danolio. Entree tot 21.00 uur 6,50,
daarna 8 euro.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Glanzen. Nederlandse première.
20.30 uur: Gods wachtkamer, première.
Klarinettiste Fleur Bouwer en pianist Martijn Willers in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Harry Sacksioni in de kleine zaal
van de Philharmonie Haarlem. Aanvang 20.15 uur. In de grote zaal: Nikolai Lugansky. Aanang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. ‘Tussenstand’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Dommelsch zaal: Epica, The Name. Aanvang 19.30 uur.
Toegang 15,-. Kleine zaal: Rocketfuel! Classic. 23.00-04.00 uur. Toegang
5,- vanaf 18 jaar. Café: Olafur Arnalds. 23.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 12 januari
Nieuwjaarswerkdag Oeverlanden
van de Liede, Haarlem. Verzamelen
om 09.30 uur bij het hek van de oeverlanden.
Gezonder worden door wandelen. Vertrek 11.00 uur bij ingang
Midden Herenduin, Duin en Kruidbergerweg Santpoort-Noord, t.h.v.
nr. 18. Kosten 10,- p.p. Aanmelden
www.npzk.nl of 023-5411129 (niet
op ma.) Om 14.00 uur Naar het wisenten uitzichtpunt (vanaf 12 jaar).
Verzamelen bij de balie van de Zandwaaier, Zeeweg in Overveen. Kosten
2,50, kinderen/65+ 1,50. Aanmelden
verplicht.
Opening tentoonstelling Focus Marokko in de Stadsbibliotheek Haarlem. Aanvang 12.00 uur. Toegang
gratis. Tentoonstelling is te zien op
openingstijden van de bibliotheek.
Kunstijsbaan Velserbroek, Vestingplein: ex-schaatster Barbara de
Loor geeft demonstratie. Aanvang
12.00 uur.
Opening expositie RC de Ruimte,
J.P. Coenstraat 51-55, IJmuiden: Expo ‘Trage Ruimte’. Om 17.00 uur.
Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland in de grote foyer van de
Philharmonie Haarlem. Aanvang
12.30 uur. Holland Symfonia (inleiding 19.15) in de grote zaal. Aanvang 20.15 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.15: Atonement. 14.30: Willie en het wilde konijn. Jeugdfilm vanaf 3 jaar. 16.45:
Ben X. 17.00: Fados. 19.00: Ben X.
19.15: Voleurs de Chevaux. 21.00:
Atonement. 21.15: Sicko.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Glanzen. 20.30 uur: Gods wachtkamer.
Swingsteesjun Dance Classics Station Haarlem, perron 3a,
wachtkamer 2e klasse. 20.00-01.00
uur. Toegang 5,-.
Stadsschouwburg Velsen: Optre-
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den Leoni Jansen met de mooiste
folkjuweeltjes. Aanvang 20.15 uur.
Kosten 22,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Popquiz. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Dommelsch zaal:
Røring Winter Edition. Anthony Pappa. 23.00-04.00. Toegang 12,-/14,vanaf 18 jaar.

tory-ijmuiden.nl
Inloopochtend voor vrouwen met
borstkanker in Kennemer Gasthuis, locatie Noord. Van 10.00 tot
11.30 uur. Info 023-5630899 of info.
afdelinghaarlem@borstkanker.nl.

Maandag 14 januari
Filmschuur Haarlem: 19.00: Ben X.
19.15: Metal: A Headbanger’s Journey MovieZone. 21.00: Atonement.
21.15: Fados.
Stadsschouwburg Velsen: Musical ‘Hair’. Aanvang 20.15 uur. Toegang 33,50.

Dinsdag 15 januari
Literaire stadswandeling Haarlem om 13.30 uur, door binnenstad. Start bij Historisch Museum
Haarlem, Groot Heiligland 47, tevens
eindpunt. Duur 1,5 uur. Aanmelden via 023-5422427 of info@historischmuseumhaarlem.nl Prijs 5 euro
p.p., incl. boekje en kopje koffie.
Cursus ‘Weer aan het werk’ bij GGZ
Dijk en Duin in Beverwijk. Start
15.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Ben
X. 19.15: Sicko. 21.00: Atonement.
21.45: Manefactring Dissent: Uncovering Michael Moore.
Informatieavond over alcoholverslaving bij de Brijder Verslavingszorg, Spaarne 106 Haarlem. 19.30
tot 22.00 uur.
Lezing met diapresentatie over Oude en Hedendaagse kunst van Marokko door Charlotte Huygens. Centrale Bibliotheek Haarlem. Toegang
5,-. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Tineke
Schouten met ‘Posi-Tien’. Voorstelling is inmiddels uitverkocht.
Golden Earring in de grote zaal van
de Philharmonie Haarlem. Aanvang
20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
IJmuiden: Klaas van der Eerden met
‘Wortels’. Voorstelling is inmiddels
uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Barr speelt ‘Het Innerlijke
Hart’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
Gods wachtkamer.

Woensdag 16 januari
Health Check bij Aerobic & Fitness Factory, Marktplein 35, IJmuiden. Info 0255-516483 of www.fac-

Rechtsextremisme vooral
in Beverwijk en IJmuiden
Regio - Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland heeft in haar werkgebied onderzoek gedaan naar de
aard en omvang van rechtsextremisme onder jongeren. Jongeren
met rechtsextremistische sympathieën zijn vooral te vinden in Beverwijk, IJmuiden en in enkele kleine kernen van de Haarlemmermeer,
zoals Zwanenburg, Lisserbroek en
Abbenes. Het gaat in Kennemerland
in totaal om circa 125 jongeren.

Zondag 13 januari
Snuffelmarkt
Heemstede
in
Sportcentrum Groenendaal, van
10.00 tot 16.00 uur.
Workshop Kaas maken bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Aanvang 10.30 uur. kosten 29,50 p.p.
Lezing over mystiek, in De Kapel,
Potgieterweg 4, Bloemendaal. ‘De
mystieke weg van Jacob Boehme’
door dr. Daniel van Egmond. Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Filmschuur Haarlem: 13.00: The
Best of IDFA on tour. 14.30: Willie
en het wilde konijn. Jeugdfilm vanaf 3 jaar. 16.30: Voleurs de Chevaux.
19.00: Ben X. 19.15: Voleurs de Chevaux. 21.00: Atonement. 21.15: Sicko.
Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt, Haarlem: Het uur van het
Hart. Muziek van To Be. Aanvang
14.00 uur. Entree vrije gift. Zie ook
www.to-be.nl
Poppentheater De Zilveren Maan,
Landgoed Elswout te Overveen, in
de aardappelkelder. Voor kinderen
van 4/5 jaar. Aanvang 14.00 uur. Info
en reserveren via 023-5362412.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Speeltheater Holland
speelt ‘Niels Holgersson. (vanaf 6
jaar). Aanvang 14.30 uur. Om 17.00
uur foyerconcert met Hap.
Stadsschouwburg Velsen: Jo Lemaire brengt een ode aan Edith Piaf.
Aanvang 14.30 uur. Toegang 21,50.
ZoMiPo in de Mel, Wijkerstraatweg
1 Velsen-Noord. Aanvang 14.00 uur.
Toegang 3,-.
ZoMiPo Zorgcentrum Schoterhof
Haarlem-Noord. Optreden Brassband Haarlem. Aanvang 14.30 uur.
Toegang 3,-.
Optreden vocalgroup Close Up met
‘Move Me’ in het Candle Theater
Haarlem. Om 14.00 en 19.30 uur.
Violiste Eveliene Trap, pianist Frans
van Tuyl en cellist Nico Trap in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Jammen in de Zeewegbar, IJmuiden. Aanvang 16.00 uur. Toegang
vrij.
Optreden Local Heroes in Café
de Halve Maan, Hagelingerweg
36, Santpoort-Noord. Van 16.30 tot
20.00 uur. Toegang gratis.
Stage Café in Witte Theater, Kanaalstraat, IJmuiden: met Hendrix
Alive Project, vanaf 17.00 uur. Toegang gratis.
Concert Doulce Memoire in de kerk
van Overveen, Korte Zijlweg 7. Aanvang 17.00 uur. Toegang vrij.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Politics (Akoestisch). 21.30 uur. Toegang gratis.

Onderzoek Bureau Discriminatiezaken

Filmschuur Haarlem: 14.30: Willie
en het wilde konijn. Jeugdfilm vanaf jaar. 14.45: Fados. 16.45: Ben X.
17.00: Manufacturing dissent: Uncovering Michael Moore. 19.00: Ben X.
19.15: Voleurs de Chevaux (zie foto).
21.00: Atonement. 21.15: Sicko.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Brommertje. 20.30 uur: Gods Wachtkamer.
Stadsschouwburg Velsen: Tineke
Schouten met ‘Posi-Tien’. Voorstelling is inmiddels uitverkocht.
St. Petersburg String Quartet in
de kleine zaal van de Philharmonie
Haarlem. 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. ‘Tussenstand’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Rae Spoon.
21.30 uur. Toegang gratis.

De jongeren (tot en met 21 jaar) die
zich racistisch of extreemrechts uiten zijn betrokken geweest bij gewelddadige incidenten, zoals bedreiging, mishandeling en intimidatie. Ze zijn in de meeste gevallen bekend bij politie en/of jongerenwerk.
Het is niet bekend of de jongeren
contacten onderhouden met extreemrechtse groeperingen of partijen, zoals Blood & Honour of de
Nationalistische Volks Beweging
(NVB). Die zijn de laatste tijd redelijk actief in Kennemerland met bijeenkomsten en demonstraties.
In de stad Haarlem spelen deze jongeren geen rol van betekenis. Bekladdingen en bijvoorbeeld mishandeling door Lonsdale-jongeren komen wel voor in Haarlem.
In de andere gemeenten is niet vastgesteld dat er groepen jongeren actief zijn met extreemrechtse sympathieën. Wel komen er signalen uit
Velsen-Noord, Velserbroek en Rij-

senhout dat een deel van de jongeren zich bijzonder intolerant uitlaat
over bijvoorbeeld Turken en Marokkanen. Een belangrijk verschil met
rechtsextremistische jongeren is dat
er geen duidelijke ideologie achter
zit. Het is de tijdgeest, maar als deze
intolerante jongeren blijvend worden gevoed met negatieve uitspraken over moslims of de multiculturele samenleving leidt dit tot polarisatie. En dan kunnen conflictsituaties ontstaan.
Het Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland heeft het vertrouwelijke rapport gepresenteerd aan het
college van B&W van gemeenten in
Kennemerland waar deze problematiek een rol van betekenis speelt.
Het onderzoek is gebaseerd op een
jaarlijkse inventarisatie van Jeugdgroepen van de politie Kennemerland, informatie van de antifascistische onderzoeksgroep Kafka en
meldingen geregistreerd door het
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Daarnaast is gesproken
met deskundigen. Dit waren gebiedsagenten van de politie Kennemerland, jongerenwerkers en beleidsmedewerkers van de gemeenten.
Het rapport is vertrouwelijk. Alleen
B&W, de contactpersonen van het
onderzoek en genodigden voor een
besloten expertmeeting ontvangen
een exemplaar van dit rapport. Wel
is een samenvatting beschikbaar.

Jacob Boehme

Lezing over
Jacob Boehme
Regio - Op zondag 13 januari houdt
dr. Daniel van Egmond een voordracht in De Kapel, Potgieterweg 4
te Bloemendaal met als thema ‘De
mystieke weg van Jacob Boehme’.
Jacob Boehme is een protestantse
mysticus, die weinig bekend is omdat zijn geschriften niet gemakkelijk toegankelijk zijn. Toch heeft hij
een zeer grote invloed uitgeoefend
op katholieke en protestantse piëtistische stromingen. Aan de hand
van een symbolische figuur zullen
in deze voordracht de hoofdlijnen
geschetst worden van de mystieke
weg die Boehme ons wijst.
De voordracht begint op 10.30 uur;
de toegang is gratis. Zoals gebruikelijk kunt u na afloop van de voordracht vragen stellen aan de spreker.

Steunfonds
Parnassiaschool

Donderdag 17 januari
MS Inloopuur in Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp: van 10.00 tot
11.30 uur. In Infopunt Zorg Spaarnepoort in centrale hal.
Infoavond voor ouders van dyslectische kinderen die bijna naar
middelbaar onderwijs gaan, in
Stadsbibliotheek Haarlem, Gasthuisstraat 32. Aanvang 20.00 uur.
Engree 5 euro. Reserveren: 0235115300.

Santpoort - Veel mensen willen
graag een gift geven om bijvoorbeeld iets gezelligs van te kunnen kopen voor de leerlingen van
de Parnassiaschool. De gedachten
gaan daarbij uit naar één of meerdere speeltoestellen op de provisorisch aangelegde speelplaats aan
de Roos en Beeklaan. Zeker nu het
er naar uitziet dat ze voorlopig nog
wel hier zullen zitten, moet er op dat
vlak iets gebeuren. Vandaar dat er
een speciale rekening geopend is:
1392.45.073 RABO-bank ten name
van J.M. Vink inzake Steunfonds
Parnassia.

Eveline Trap, Frans van Tuyl en Nico Trap treden zondag op
Filmschuur Haarlem: 19.00: Belle de jour. 19.15: 4 maanden, 3 weken en 2 dagen. 21.15: California
Dreamin’ (zie foto). 21.30: A Guide
to Recognizing Your Saints.
Literaire avond van Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 SantpoortZuid. Van 20.00 tot 22.00 uur
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Brommertje. 20.30 uur: Gods Wachtkamer.
Stadsschouwburg Velsen: Niet
Uit Het Raam speelt ‘Natuurlijke Selectie’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Amar speelt ‘Wit’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Joyfalds. 21.30
uur. Toegang gratis.

Wandeling
met arts

Santpoort - Ontspannen en op een
gezonde manier wandelen in het
mooie duinbos van Duin en Kruidberg. Met name zinvol voor mensen met klachten als rug-, nek- en
schouderpijn en ook knieklachten.
Tijdens deze wandeling krijgen houding en bewegen aandacht, evenals
spierspanning. Manueel arts Michiel Claeys helpt u hierbij met o.a.
ook een loopmeditatie. U kunt uw
specifieke wensen doorgeven via:
m.h.claeys@freeler.nl. of telefoonnummer 06-51895946.
De wandeling start op zaterdag
12 januari om 11.00 uur bij ingang
Midden Herenduin, aan de Duin en
Kruidbergerweg te Santpoort-Noord
(ter hoogte van nr 18). De wandeling duurt een uur en kost 10 euro
per persoon. Aanmelden via www.
npzk.nl of telefonisch bij Duincentrum De Zandwaaier 023-5411129.

Après-ski Party

Velserbroek - Jongerencentrum de
Koe in Velserbroek organiseert vrijdag 11 januari een après-skiparty.
Deze avond voor de jeugd van 12 tot
en met 15 jaar begint om half 8 en
duurt tot half 11. Tijdens de avond
wordt geen alcohol geschonken
maar krijgen wel alle bezoekers gratis warme chocolademelk met slagroom. De DJ’s van de Koe draaien
deze avond extra gezellige feestmuziek en houden een jodelwedstrijd
om leuke prijzen. Dus zet je muts op
en doe je sjaal om en kom naar de
Koe. De entree bedraagt 1,50 euro.
Jongerencentrum de Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 0235491817, www.dekoe.demon.nl.

‘t Mosterdzaadje

Duo klarinet-piano
en meesterlijke pianotrio’s
Santpoort-Noord - Met de klarinettiste Fleur Bouwer en de pianist
Martijn Willers heeft ’t Mosterdzaadje op vrijdag 11 januari om 20.15
uur twee bijzondere, hemelbestormende musici op het podium. Winnaars van belangrijke muziekprijzen
die binnenkort in de grote concertzalen spelen en nu als voorproefje
in ’t Mosterdzaadje een programma spelen met werken van Poulenc, Loevendie, Widmann, Francaix,
Berg, De Leeuw en Schumann.
Poulenc droeg zijn klarinetsonate op
aan zijn overleden vriend, de componist Honegger. De première vond
plaats op de begrafenis van Poulenc
zelf en werd uitgevoerd door Benny
Goodman en Leonard Bernstein.
De componist Jorg Widmann
schreef de klarinetsolo die Fleur volgend jaar op het ARD-Concours in
München moet spelen. Jean Francaix schreef in 1973 het concoursstuk voor het Conservatorium in Parijs. Vrolijk en aansprekend, opgedragen aan zijn kleinzoon, maar vol
uitdagingen voor de klarinettist.
Alban Berg schreef in 1913 Vier
Stücke opus 5 en droeg die op aan
zijn leermeester Schönberg. De
stukken zijn ook na bijna 100 jaar
nog een uitdaging voor de oren.
Ton de Leeuw schreef een hommage aan zijn vriend de hoogleraar pa-

rapsychologie Henri van Praag. Een
heel mooi werk gekenmerkt door innerlijke concentratie. Tot slot de beroemde en geliefde Fantasiestücke
van Robert Schumann.
Fleur Bouwer en Martijn Willers zijn
uitgekozen om te spelen in de serie ‘het Debuut’. Dat betekent dat ze
concerten gaan geven op alle grote podia in Nederland. Fleur Bouwer werd al in 2001 uitgeroepen tot
Jong Muziektalent Nederland en ze
heeft het helemaal waar gemaakt.
Martijn behaalde in 1998 de tweede prijs bij het Concours voor Jong
Muziektalent. Fleur Bouwer studeert
sinds 2006 in Oxford, ze kreeg een
beurs van het Prins Bernard Cultuurfonds. Daarnaast is zij studente
neuropsychologie.
Op zondag 13 januari om 15.00 uur
treden in ’t Mosterdzaadje op de violiste Eveline Trap, de pianist Frans
van Tuyl en de cellist Nico Trap.
Zij voeren twee pianotrio’s uit van
Rachmaninov en Mendelssohn en
openen het concert met de sonate
voor cello en piano van Brahms.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625. Half uur
voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Niels Holgerson
IJmuiden - Zondag 13 januari,
14.30 uur speelt Speeltheater Holland de jeugdvoorstelling Niels Holgersson in het Witte Theater aan de
Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Het boek ‘Niels Holgersson’s wonderbare reis’ gaat over een jongen
die door magische krachten nog
maar 20 centimeter hoog is. Reizend
met een troep wilde ganzen leert hij
met andere ogen naar de wereld en
naar zichzelf te kijken. Het verhaal
van de hedendaagse ‘Niels Holgersson’ wordt met spanning en humor
verbeeld door drie poppenspelers/
acteurs. Zie ook www.speeltheaterholland.nl. De toegang bedraagt
7 euro.

Aanrijding
met letsel (1)

IJmuiden - Politieagenten stelden
vorige week woensdag omstreeks
13.00 uur een onderzoek in naar een
aanrijding met letsel op Plein 1945.
Een 83-jarige IJmuidense voetgangster bleek door onbekende oorzaak
op een voetgangersoversteekplaats
te zijn aangereden door een 71-jarige automobilist uit IJmuiden. Het
slachtoffer liep een armbreuk op en
een kleine wijnproeverij, er zijn geen is voor onderzoek naar een ziekenkosten aan verbonden.
huis vervoerd.
Reserveren gewenst: 023-5374041,
santpoort.mobiel@startravel.nl
(ANVR/SGR) of kijk voor meer informatie of www.santpoort.mobiel.
startravel.nl.

Afrika info-avond
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Dinsdag 22 januari organiseert Anita Böhm, Star Travel
Mobiele Reisadviseur in SantpoortZuid, een informatie-avond over
Zuid-Afrika, Kenia en Tanzania.
,,Afrika is een fantastisch continent’’,
vertrelt Anita enthousiast. ,,In mijn
tijd als inkoper bij African Holidays
heb ik verschillende landen in Afrika mogen bezoeken. Vooral ZuidAfrika is een prachtig land dat alles in zich heeft, prachtige natuur
met indrukwekkend wild, schitterende kust en een pittoresk achterland.’’ Heeft u ook altijd al gedroomd
van een reis naar Afrika dan kunt u
zich nu opgeven voor deze informatie-avond. African Holidays en Star
Travel Santpoort nodigen u uit vanaf
19.30 uur in ’t Mosterdzaadje. Wijnhuis ten Bilt verzorgt in de pauze

Aanrijding
met letsel (2)

Velsen-Noord - Politiemensen
behandelden zaterdag omstreeks
15.50 uur een aanrijding tussen een
automobiliste en een fietster op de
kruising Wijkerstraatweg - Wijkeroogstraat. Een 57-jarige vrouw uit
Velsen reed in haar personenauto
op de Wijkerstraat en verleende op
het kruispunt geen voorrang aan de
fietster, een 20-jarige vrouw uit Velsen-Noord. De fietster is hierbij gewond geraakt en voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.
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Uitzending Velsenarij

Open brief Rob Wieleman

Kritiek op samenwerking
in de IJmond
IJmond - ‘De regiosamenwerking
in IJmond Veelzijdig is veel te ad
hoc.’ Dat is de kritiek van Kennemer Business ondernemer Rob Wieleman op de regionale samenwerking in de IJmond. ‘Het fiat is er amper of de evaluatie moet alweer de
deur uit. Teveel korte termijn denken
en handelen. In de vier IJmond-gemeenten wordt nog steeds superlokaal gedacht. Elke gemeente maakt
zijn eigen beleidsnota’s met hooguit een regionale paragraaf. En economieafdelingen bij vier gemeenten
afzonderlijk plus een regionaal projectbureau is veel te versnipperd.’
Wieleman pleit voor een structureel vijfjarenplan voor de IJmond,
inclusief beleidsplan, financiering
en jaarplannen. Daarnaast vindt hij
dat er beter regionale beleidsnota’s
met gemeentelijke paragrafen kunnen worden geschreven, dus regionaal denken en lokaal acteren. En
het lijkt hem slimmer om alle economieambtenaren onder één dak
en aansturing te brengen. De projectcapaciteit moet volgens Wieleman worden verdubbeld voor één
IJmond ondernemersloket, de regionale promotie & accountmanagement, de IJmond belangenbehartiging binnen de gehele Noordzeekanaalzone en voor startersdiensten.
Ook voor het bedrijfsleven zelf heeft
Wieleman tips. ‘Eenzijdig naar de
overheid kijken is niet genoeg. Het
bedrijfsleven kan zich naar mijn mening beter en sterker organiseren.
De huidige structuur van vier lokale
verenigingen met een federatie Fed

IJmond daarboven kan volgens mij
veel beter omgekeerd worden: één
sterke, IJmondiale ondernemersvereniging met vier lokale afdelingen
op gemeentelijk niveau. In Velsen
kunnen HOV IJmond en MKB Velsen beter fuseren. Maak daarnaast
een paar secties voor specifieke belangen (bijvoorbeeld echt havengebonden items, horeca, Bazaar/
woonboulevard).’
De open brief-schrijver bepleit een
pyramide van beleidsafweging. ‘Regionaal belang gaat boven lokaal
belang en lokaal belang gaat boven dorps- of wijkbelang. Voor sectoraal belang moet je per beleidsterrein zonodig afwegingen maken.
Voor wat betreft de betaalbaarheid
is professionele ledenwerving voor
de broodnodige contributies nodig
en moet er goed gekeken worden
naar dekking uit de algemene middelen (de ledenkas) en betaling via
het profijtbeginsel.’
Wieleman eindigt zijn open brief
met de stelling dat economie de
broodnodige werkgelegenheid en
inkomen oplevert en dat daarvan
wonen en recreëren worden betaald. Rob Wieleman is sinds 2003
actief in de IJmond regio als ondernemer en werkgever van de Kennemer Business media. In zijn zakenmedia wordt veel gepubliceerd over
de IJmond economie. Hij treedt vaak
op als mediapartner en gastpresentator voor regionale en lokale zakenevenementen. Daarnaast is hij medeoprichter en bestuurslid van Jong
MKB IJmond en betrokken bij de
IJmond startersbijeenkomsten.

Velsen - Velsenarij, het maandelijkse zondagmiddagprogamma van
Seaport TV, kijkt zondag terug op
het jaar 2007! Jogchem Jalink zal
met een van zijn creaties het programma knallend beginnen.
Aandacht wordt besteed aan theatergroep Plug In. Zij vertellen over
hun programma dat binnenkort in
het Witte Theater wordt opgevoerd.
Daarnaast is er een keuze gemaakt
uit al die leuke, mooie en muzikale
momenten die u het afgelopen jaar
in Velsenarij heeft kunnen zien. Van
deze fragmenten kunt u nogmaals
gaan genieten.

Bel Canto was tijdens het nieuwjaarsconcert de gast van het Concertorkest

Prachtig en afwisselend
nieuwjaarsconcert
IJmuiden - Zoals elk jaar vond op
de eerste zondag van het nieuwe
jaar in het stadhuis het nieuwjaarsconcert plaats van het Concertorkest van de IJmuider Harmonie, onder leiding van Bert Ridder. Te gast
was dit keer het Velser Operagezelschap Bel Canto onder leiding van
André Kaart.
Verschillende mensen stonden zondag voor een dichte deur. Er mochten 250 mensen tijdens het concert
in het stadhuis aanwezig zijn. Het
orkest en operagezelschap telden
alleen al 100 leden, er waren dus
nog 150 kaartjes te vergeven. Die
konden van tevoren gratis opgehaald worden. Dit had in alle kranten gestaan, maar niet iedereen
had dit gelezen. Om 11.45 uur ging
onverbiddelijk het bordje ‘vol’ op
de deur en die ging op slot. Tegen
twaalven stonden er dan ook heel
wat teleurgestelde mensen voor
een dichte deur. Toch waren er nog
wel wat lege stoelen. Waarschijnlijk
van mensen, die wel een toegangsbewijs hadden maar op het laatste
moment verhinderd waren. Jammer,
dat zij daardoor anderen in de kou
lieten staan.

Het concert was mooi en zeer afwisselend. Het Concertorkest speelt
voor de pauze vooral klassiek werk.
Hierbij maakte het nummer ‘Tin
Tin, prisioners of the Sun’ van Dirk
Brossé in een arrangement van Johan de Meij veel indruk op het publiek. Zware, gedragen muziek die
prachtig klonk. Daarna werd er een
wat lichter stuk gespeeld, ‘Dance
des Mirlitons’ van Tjaikovsky. Na de
pauze was het tijd voor wat vrolijke
muziek zoals ‘Mama Mia’ van Abba,
in een arrangement van Peter Kleine Schaars.
Bel Canto liet veel werk van Guiuseppe Verdi horen, vooral uit de
opera Nabucco, waarmee ze in
april in de Stadsschouwburg Velsen
staan. Solist was Hans Ritman. Het
klonk heel mooi, het operagezelschap is klaar voor de schouwburg.
Het nieuwjaarsconcert werd gezamenlijk afgesloten door het Concertorkest en Bel Canto, onder leiding
van André Kaart.
Dit werd gedaan met het hoogtepunt
uit de opera Nabucco: Va Pensiero,
het Slavenkoor, dat heel bijzonder
was om te horen. (Carla Zwart)

De onbemande Nizhnevolzskiy lag de afgelopen maanden aan de kade in de
haven van Velsen-Noord

Nizhnevolzskiy
vertrokken uit Velsen
Velsen-Noord - Op zaterdag 5 januari is het schip de Nizhnevolzskiy uit de haven van Velsen vertrokken. Het onbemande schip wordt
met hulp van een sleepboot naar
Kaliningrad versleept waar het op
scheepswerf wordt gerenoveerd en
na een volledige inspectie weer in
de vaart zal komen.
Het schip kwam in de publiciteit
nadat de bemanning in augustus
2007 materiaal van het schip had
gesloopt om te verkopen, om zo in
hun levensbehoeften te voorzien. Bij
deze sloopwerkzaamheden kwam
echter zoveel asbest vrij, dat het uit
oog van volksgezondheid noodzakelijk was dat de bemanning van
boord zou gaan. Hierna lag het onbemande schip aan de kade in de
haven van Velsen-Noord.
De Milieudienst IJmond werkte in
goed overleg met de nieuwe eige-

naar en alle betrokken partijen aan
een oplossing voor het schip. Dit
zorgde ervoor dat het schip afgelopen vrijdag, 4 januari, door lokale sleepboten naar de Felison terminal buiten de sluizen van IJmuiden
is verhaald. Daar heeft een Poolse
sleepboot de Nizhnevolzskiy vastgemaakt. Zaterdagochtend vond
er nog een laatste inspectie plaats
door het Russisch klassebureau (zij
geeft namens de Russische staat
toestemming om onder de Russische vlag te varen.) Op basis van
deze inspectie hief Port State Control de aanhouding op. Deze ging
vervolgens akkoord met een enkele sleepreis naar Kaliningrad en
verleende hiervoor het sleepcertificaat. Hierdoor kon de overheid het
schip vrijgeven. Op zaterdag 5 januari 2008 om15:00 uur koos de sleep
het zeegat.

Bloemendaal - Dinsdagochtend
rond 7.35 uur heeft een dodelijke
aanrijding plaatsgevonden op de
Bloemendaalseweg nabij de Parkweg. Hierbij is een 37-jarige fietser uit Lisse om het leven gekomen.
De afd. Verkeersondersteuning stelt
een onderzoek in naar de toedracht
van de aanrijding. De fietser kwam
in botsing met een vrachtwagen,
bestuurd door een 37-jarige man

uit Baambrugge. Na de aanrijding
overleed de fietser ter plaatse. Op
het tijdstip van het ongeval waren
mensen en kinderen getuigen van
deze dramatische aanrijding. De
politie wijst op de mogelijkheid voor
Slachtofferhulp: het telefoonnummer van Slachtofferhulp is: 09000101. Verder verzoekt zij getuigen
van de aanrijding contact met haar
op te nemen via 0900-8844.

Afscheid van Santpoort
Santpoort-Noord - De familie van
Norden was een groot gezin. Negen
kinderen, drie zussen en zes broers,
groeiden op aan de Santpoortse Hyacintenstraat. Ze speelden er. Gingen naar de school met de Bijbel of
naar de Adolf van Nassauschool. Ze
hadden er hun vakantiebaantjes: allemaal hebben ze bollen gepeld bij
Nijssen. De broers en zussen hadden er hun eerste werkkring: bij de
Coop, de Dagmarkt, Mellona, de patatfabriek bij de Overboldtweg. Allemaal zaken, die nu verdwenen zijn.
De één na de ander vloog uit en
verliet Santpoort. Toch kwamen ze
er nog vaak terug, want moeder van
Norden bleef in de Hyacintenstraat
wonen. Totdat zij in oktober vorig jaar overleed, op 82-jarige leeftijd. De kinderen van Norden waren
nu hun laatste lijntje met Santpoort
kwijt.
Broer Wil (45) kwam op het idee
om met de hele familie een fotospeurtocht te houden. Als herinnering en afscheid van ‘hun’ dorp en
ter nagedachtenis aan hun moeder. Wandelend door Santpoort, afgelopen zondagmiddag, kwamen er
heel wat jeugdherinneringen naar
boven. Hoe ze met het boodschappenboekje naar de Spar gingen. De
boodschappen werden opgeschreven en ééns per maand werd er betaald. Vaak stonden er ook koekjes
in het boekje, die moeder nooit gezien had. Die hadden de kinderen
voor thuiskomst al opgesnoept. En

bij de collecte van de zondagschool
ging de helft van het collectegeld
in het collectezakje, de andere helft
verdween in hun broekzak. Zo kwamen ze aan een snoepcentje. Eén
keer per week ging de familie naar
het badhuis aan de Wüstelaan, omdat ze thuis geen douche hadden.
In het clubhuis aan de Schipbroekerweg leerden de kinderen figuurzagen.
De kinderen van de kinderen van
Norden, die al deze verhalen kenden, zagen tijdens deze speurtocht
waar alles gebeurd was. Het gezelschap van 40 familieleden liep door
hun eigen geschiedenis en die van
Santpoort. Ze kwamen er achter,
hoe rijk die is. En na afloop van de
tocht waren ze het er unaniem over
eens: Santpoort is een dorp om lief
te hebben. (Carla Zwart)

Aanhouding
vernieler
IJmuiden - Politieagenten hielden
vorige week woensdag omstreeks
21.25 uur een 17-jarige IJmuidenaar aan op de Lange Nieuwstraat.
Hij wordt ervan veracht kort daarvoor een bromfiets van een 16-jarige plaatsgenoot te hebben vernield. Na verhoor op het bureau is
hij heengezonden. Er wordt procesverbaal tegen hem opgemaakt.

Magda van Kuijeren
Velsenaar van 2007
Velsen - Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis, vorige week
woensdag, werd bekend gemaakt
wie tot Velsenaar van het jaar 2007
gekozen is. Deze verkiezing werd
voor het eerst georganiseerd door
de IJmuider Courant. Er waren tien
genomineerden. Lezers konden hun
stem uitbrengen en er was ook een
jury.

weldig team vrijwilligers, bijdragen
vanuit het bedrijfsleven en winkeliers die gratis voeding beschikbaar
stellen. Dat is hartverwarmend.’’
Later zegt ze vooral verbaasd te zijn.
,,Er waren zoveel goede genomineerden, ik had niet verwacht dat ik
het zou worden. Maar het is gunstig
voor de voedselbank, we zijn tenslotte afhankelijk van gulle gevers.
Het zou mooi zijn als deze erkenning helpt om een breder draagvlak
te krijgen’’, zegt Magda. ,,En dat, terwijl onze subsidieaanvraag laatst is
afgewezen. We gaan hiertegen in
verweer. De burgemeester zat nota
bene in de jury. Wie weet, zijn ze nu
op het stadhuis wat dat betreft nu
ook iets gunstiger gestemd.’’ (Carla
Zwart)

Klootschietjournaal

Fietser verongelukt

De familie van Norden tijdens de speurtocht op het Broekbergerplein

Magda van Kuijeren wordt gefeliciteerd door medegenomineerde Conny
Braam

Velsenaar van het jaar 2007 werd
Magda van Kuijeren uit Driehuis.
Zij was destijds medeoprichter van
de voedselbank. Deze verstrekt wekelijks aan 80 personen, die onder
bijstandsniveau leven, een voedselpakket. ,,We zien veel ellende, maar
er zitten ook positieve kanten aan
dit werk’’, vertelt Magda aan het publiek. ,,Zoals de inzet van een ge-

Een rugzak is de stille getuige van het dramatische ongeval (foto: Michel van
Bergen)

De uitzending van Velsenarij is te
zien op Seaport TV op zondag 13 januari van 16.00 tot 17.00 uur. Herhalingen zijn op maandag 14 januari
en woensdag 16 januari van 18.00
uur tot 19.00 uur.
Velsenarij geeft mensen, organisaties en verenigingen uit de gemeente Velsen de kans om te laten
zien waar ze mee bezig zijn, waar
ze trots op zijn of wat ze hebben
meegemaakt. Heeft u iets wat leuk
is voor het programma Velsenarij,
neem dan contact op met Leny Ketting van de redactie: lenyketting@
zonnet.nl.

Velsen-Zuid - Zaterdagmorgen
5 januari zaten 16 leden van Full
Speed te wachten op de indeling
voor een partijtje klootschieten. Na
de beste wensen gewenst te hebben aan elkaar werden de ploegen
ingedeeld en ging men op weg naar
Spaarnwoude. Hier ging de strijd
beginnen. Het weer was goed dus
er was geen reden tot klagen. Het
team van Jan Schoorl zat goed, want
Jan was in goede vorm. De gehele
route bleef hij mooie ballen gooien, terwijl tegen het einde van het
parcours de moeheid toesloeg. Het
eindresultaat was dan ook dat zij als
eerste eindigden met 68 schoten en
33 meter. 4 Punten zijn hiermee behaald. Als tweede eindigde het team
van Dries Pover. Zijn team eindigde
met 69 schoten en 17 meter wat 3

punten opleverde.
Het team van Ton eindigde als derde met respectievelijk 70 schoten en
25 meter, goed voor 2 punten en het
team van Harm werd vierde met 75
schoten en 18 meter. Had Lia vorige
week nog een prachtig lang schot
deze week liep het niet zo soepeltjes bij haar. Ook bij Sonja Verdoes
ging het niet van een leien dakje deze keer. Volgende week beter.
Wilt u ook wel eens lekker meegooien in Spaarnwoude kom dan zaterdagochtend om 09.45 uur naar ons
clubhuis aan de Tolsduinerlaan. Hier
wordt u ingedeeld en kunt u zelf
meemaken wat voor een sport dit is.
Informatie kunt u inwinnen bij Dirk
Sieraad, 0255-515602 of Nico Prins,
0255-518648.

Plug-In is klaar voor het Witte Theater

Plug-In zingt Ramses Shaffy
Driehuis - ,,Als Maria haar partij
inzet, moeten wij dan blijven klappen?’’, vraagt Rika. ,,Ja, klap maar
lekker door’’, is het antwoord van repetitor Guido. Er wordt een lied ingezet en Irma en Ronald zetten na
elkaar in. ,,Dat mag ook gelijk’’, roept
Guido en begint opnieuw. ,,Ik hoor
geen tegenstem’’, roept hij even later. ,,We zijn te druk met de danspassen’’, is het antwoord van Ilona.
Zomaar een momentopname uit
de extra repetitie, die Theatergroep
Plug-In afgelopen zondag hield. Ze
zijn druk bezig de puntjes op de i te
zetten: op dinsdag 22 en woensdag
23 januari staan zij in het Witte Theater met de voorstelling ‘We zullen
doorgaan’. Stonden eerder Cornelis
Vreeswijk en Lennaert Nijgh centraal, nu is dat Ramses Shaffy. Repetitor, pianist en regisseur Guido van
der Meent is een groot fan van deze zanger. Hij arrangeerde de liedjes en schreef ook de verbindende
teksten. Deze creatieve duizendpoot
wordt terzijde gestaan door violiste
Maria Elderink en regieassistente
Anita Hühl. De toeschouwer wordt

meegenomen naar een kantoorsetting, waar de medewerkers hun dagen slijten. Natuurlijk hebben deze
mensen allemaal hun eigen eigenaardigheden die zeer confronterend
kunnen zijn.
De mensen van Plug-In moesten in
het begin wel wennen aan de liedjes van Ramses, die niet bepaald de
gemakkelijkste zijn. Maar gaandeweg kwamen ze er helemaal in en
kregen ze waardering voor zijn muziek. ‘Zing,vecht, huil, bid, lach, werk
en bewonder’, ‘ Laat me’, ‘Sammy’
en natuurlijk ‘We zullen doorgaan’,
zijn titels van bekende liedjes van
Ramses Shaffy, die Plug-In tijdens
de voorstelling in het Witte Theater
zal laten horen, op 22 en 23 januari. Prachtig meerstemmig gezongen,
in mooie arrangementen van Guido
van der Meent. Wat ze zondag tijdens de extra repetitie lieten horen,
smaakte naar meer. Echt een aanrader, ‘We zullen doorgaan.’ Kaarten zijn te bestellen via de Plug-In
kaartverkooplijn: 06 42106818 of
via het Witte Theater: 0255 521972.
(Carla Zwart)
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ABN AMRO hoofdsponsor
jubileumconcert Soli 100
Santpoort - Muziekvereniging Soli, opgericht op 26 februari 1909 en
toen nog heel klein van samenstelling is op dit moment de oudste bestaande muziekvereniging in de gemeente Velsen met een kleine tweehonderd leden. Deze bloeiende vereniging, altijd sterk betrokken bij regionale activiteiten, is vanaf de eerste maanden in 2006 bezig om het
Eeuwfeest dat op grootse wijze in
2009 gevierd zal worden, in diverse
commissies voor te bereiden. Begin
2006 was ook het moment waarop
ABN AMRO de mondelinge toezegging deed om Hoofdsponsor te
worden van een speciaal jubileumconcert, te organiseren in het najaar van 2009. Een en ander kwam
tot stand na een optreden van Soli
op een bijeenkomst van ABN AMRO relaties in hun Preferred Banking Programma. De jubileumcommissie, bestaande uit onze voorzitter de heer J.O. Baron en de penningmeester de heer N.J. Welagen,

gesteund door een comité van aanbeveling is er dan ook heel blij mee
dat ze een Hoofdsponsorcontract
met ABN AMRO is overeengekomen. Soli is verguld met deze relatie die van oudsher een goede relatie heeft met sport en cultuur. Met
de sponsoring van kwalitatief hoogstaande projecten in de aandachtsgebieden streeft de bank ernaar aan
te sluiten bij de interesses van haar
(potentiële) relaties.
De ondertekening van het contract
zal plaatsvinden op donderdag 17
januari om 17.00 uur in het kantoor van ABN AMRO in SantpoortNoord. Aanwezig zullen zijn namens
de ABN AMRO de heer L.C.M. Koning vestigingsmanager IJmuiden/
Santpoort en de heer J.C.Kwast, Directeur Preferred Banking en namens muziekvereniging Soli de heer
J.O. Baron, de heer N. J. Welagen en
de heer A. de Vries, belast met de PR
zaken van muziekvereniging Soli.

Ouderennieuws

De heer en mevrouw Marseille uit Friesland kochten hun auto in IJmuiden

Nieuwe auto voor
83-jarige heer Marseille
IJmuiden - De heer en mevrouw
Marseille mogen dan in Hindeloopen wonen, maar de oud-IJmuidenaren komen nog graag terug
naar hun oude stekkie voor familie
en vrienden.
En ook voor de aankoop van hun
nieuwe auto zijn ze naar IJmuiden gekomen. De Nissan Quashqai
die ze kochten is voorzien van de
nieuwste snufjes. Omdat de heer
Marseille zondag 6 januari 83 jaar
werd, is dit wel zijn laatste auto. Ze
hebben een heel mooie uitgekozen

in IJmuiden en hebben die vrijdag
opgehaald. Van zijn vrouw kreeg
meneer Marseille voor zijn verjaardag een TomTom om het rijcomfort
nog te verhogen.
Meneer Marseille heeft altijd een
accountantskantoor aan de Zeeweg
gehad. Mevrouw Marseille deed vrijwilligerswerk, onder andere in het
Zeeweg Ziekenhuis en voor de kerk.
Voor haar vrijwilligerswerk kreeg zij
zelfs nog een lintje. Met hun nieuwe
auto hopen zij nog vele ritjes naar
IJmuiden te kunnen maken.

waar komt die
naam vandaan?
Velsen kent een rijke historie. Op
sommige plaatsen is die rijkdom
nog duidelijk zichtbaar, maar
veel is in de loop der jaren verdwenen. Wat dikwijls overblijft
is de naam die voortleeft, veelal
als straatnaam. In deze rubriek
wordt de herkomst van die namen toegelicht. Deze keer: de
Wüstelaan in Santpoort.
In de zeventiende eeuw was de huidige Wüstelaan onderdeel van de
Heerenweg. Dit was een belangrijke
noord-zuid verbindingsweg die liep
van Alkmaar naar Leiden.
In 1822 werd de Heerenweg bestraat en werd tolweg met de naam
Bloemendaalscheweg, later Bloemendaalsestraatweg. Deze weg
verbond Bloemendaal met Santpoort. Hiermee wordt SantpoortNoord bedoeld. Santpoort-Zuid, dat
nooit officieel die naam kreeg, heette in die tijd de Jan Gijzenbuurt. In
1922 werd de tolheffing opgeheven
en kreeg de Wüstelaan zijn huidige naam. Ten oosten van deze weg
bevond zich De Leckpolder, zo genoemd vanwege het duinwater, dat
een lager gelegen gebied opzocht.
De blekerijen maakten hier dankbaar gebruik van. De Wüstelaan
dankt zijn naam aan de geschiedenis van één van deze blekerijen:
Spaarnberg. Deze gaat in 1879 over
naar de wettige erfgename, Olga
Von Gotsch. Zij is een dochter van
een Pruisische baron en getrouwd
met de Amsterdamse koopman Justus Wüste. Hij wordt in 1886 gekozen tot liberaal raadslid van Amsterdam. Architect Zocher maakte een
tuinontwerp voor het bij Spaarnberg
behorende overbos. Hier werd ook
een zomerverblijf gebouwd, dat nu
nog bekend staat als ‘het Zwitserse Huis’. Tegenwoordig is hier restaurant De Uilenboom gevestigd.
In 1884 logeerde Keizerin Elizabeth

Nieuws
uit de Koe
Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, telefoon 023-5491817, email jongerencentrum@dekoe.
demon.nl
DJ cursus op maandag of woensdag (nog nader te bepalen). Van
19.00 en 20.15 uur. Acht lessen van
één uur. Kosten 44 euro.

Kienen in
Velsen-Noord
Velsen-Noord - Klaverjasvereniging Velsen-Noord organiseert
weer de bekende kienavond en nodigt u uit op vrijdag 11 januari. De
aanvang is om 20.00 uur en de zaal
gaat om 19.00 uur open.
De kosten zijn weer 5 euro voor de
drie ronden en een staronde. Natuurlijk is er ook weer de grote verloting.
Het kienen vindt plaats in het dienstencentrum Watervliet op de hoek
van de Wijkerstraatweg en de Doelmanstraat in Velsen-Noord.

(Sissi) van Oostenrijk in het chalet.
Zij was te gast bij de familie Wüste
om hier een beroemd arts te bezoeken vanwege haar reuma. Het echtpaar Wüste was erg betrokken bij
Santpoort. De baronesse gaf in 1890
opdracht om een bewaarschool te
bouwen. In 1932 werd deze school
verbouwd tot badhuis. Ook waren zij
beschermheer en –vrouw van muziekkorps Wilhelmina.
Langs de Wüstelaan bevindt zich
een heel stuk geschiedenis. Op
nummer 88 is een voormalig houten koetshuis met stal uit 1902. Dit
behoorde bij de uit 1897 daterende
villa Santvliet, die toebehoorde aan
de arts Winkler Prins. Dit werd later gebruikt als gereformeerde kerk
met de naam Beth-el. Aan de laan
bevinden zich ook nog een oude
boomgaard, een moestuin met slangenmuur en een oud smeedijzeren
hek uit de negentiende eeuw. Het
vroegere overbos van Spaarnberg
werd rond 1930 aangekocht door
de gemeente en opengesteld als
wandelpark voor het publiek: het
tegenwoordige Burgemeester Rijkerspark.
In 1916 overlijdt Justus Wüste. Zijn
vrouw volgt acht jaar later, in 1924.
Ze hadden geen kinderen. Het echtpaar Wüste is begraven op begraafplaats De Biezen in SantpoortNoord. (Carla Zwart)
Bronnen en geraadpleegde literatuur: Secretariearchief Velsen, NHA;
Joke van der Aar en Siebe Rolle:
‘Santpoort. Twee dorpen in de schaduw van Brederode’, 1991; ‘Kastelen
en buitenplaatsen in Velsen, deel 1:
Santpoort’, J. Morren, 2002.
Met dank aan de Werkgroep Straatnamenonderzoek van de Historische Kring Velsen (www.historischekringvelsen.nl).
Contactpersoon: Erik Baalbergen (velisena@
quicknet.nl)

Nieuws
uit de Spil

Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-510186, e-mail
info@despil.nl.
Rommelmarkt verhuist naar zondag: voortaan worden de rommelmarkten op zondag georganiseerd.
Zondagochtend 20 januari van 11.00
tot 15.00 uur is er rommelmarkt. Entree is gratis. Iedere derde zondag
van de maand wordt nu de rommelmarkt georganiseerd, dus wilt u zelf
spulletjes verkopen, houdt daar dan
rekening mee.
Koppelkaarttoernooi Klaversientje: op zondag 27 januari. Koppels
kunnen zich inschrijven bij Francine voor 6,00 euro per koppel (bel:
0255 520332). Het toernooi vangt
om 10.30 uur aan.
Woensdag 6 februari kienavondmet gratis kopje koffie bij aanvang.
Deelname met kienvellen, 5 euro.
Rock and Rollcursus start op dinsdagavond, van 20.00 tot 21.00 uur.
voor beginners. Er is al een cursus
rock and roll voor gevorderden. Deze cursus bestaat uit 10 lessen en
kost 23,50 per persoon. Alleen stellen/paren kunnen zich inschrijven.

Op een bankje kan Christy Kelderman even bijkomen van haar belevenissen

Warme Winter Avondconcerten

Christy Kelderman heel
blij met kaartjes Efteling
Velsen - Christy Kelderman was
een van de vier winnaars van de
kleurwedstrijd van de Winter Efteling in onze krant. Ook zij kreeg vier
gratis kaartjes. In de kerstvakantie bracht zij een bezoekje aan dit
sprookjespretpark en daar werd een
leuke foto van haar gemaakt. ,,Bedankt dat jullie mijn kleurplaat een
van de mooiste vonden, want ik heb
vrijdag een topdag gehad in de Winterefteling,’’ liet Christy ons meteen
weten.
De Winter Efteling is nog drie weekenden in januari geopend: 12/13,
19/20 en 26/27 januari. Op de zaterdagen 12, 19 en 26 januari vinden de drie Warme Winteravonden
plaats. Het park is dan extra lang
open van 11.00 tot 22.00 uur.

Nieuw dit jaar zijn de Warme Winteravond Concerten vanaf 19.30 uur
op het grote podium op de Brink.
Deze vormen de muzikale finale
op de drie Warme Winteravonden.
Twee top-pianisten spelen alle favoriete nummers van bezoekers,
waarbij naar hartenlust mag worden
meegezongen. Alle concerten worden afgesloten met de soul-klanken
van een topzangeres.
Op zaterdag 12 januari sluit Linda
Wagemakers af met mooie gospelnummers van haar nieuwe cd. Zaterdag 19 januari is het de beurt aan
Glennis Grace. En de muzikale finale
van de laatste Warme Winter Avond
op 26 januari is in handen van het
drietal Big, Black and Beautiful. Op
de zondagen is de Efteling geopend

Twee nieuwe exposities
in RC de Ruimte

IJmuiden - In Galerie RC de Ruimte
worden 12 januari twee nieuwe exposities geopend. In de tentoonstelling met de titel ‘7 x 7’ is het werk
van 7 tekenaars en 7 beeldhouwers (Marlies Appel, Dineke Blom,
Ad van Campenhout, Lisa Couwenbergh, Rudy d’Arnaud Gerkens, Nan
Groot Antink, Floor van Keulen, Mariëtte Linders, Regula Maria Müller,
Anne van de Pals,
Liesbeth Peeters,
Harald
Schole,
Tanja Smeets en
André van de Wijdeven) te zien.
Als samensteller
van de tentoonstelling heeft Mai
van Oers gekozen
voor kunstenaars
die een eigen wereld weten te creëren op papier, in
klei, gips, kunststof, aluminium of
textiel. Een extra overweging is geweest om - gezien de kleine maat
van de ruimte - te kiezen voor werk
waar tijd en geduld in is gestoken,
werk dat soms in de buurt komt van
monnikenwerk. Werk dus waaraan
veel aandacht is besteed. Het intieme formaat van de ‘trage ruimte’
nodigt op zijn beurt uit om er ook
met aandacht naar te kijken.
In de grote ruimte, hal en kleine zaal
van RC de Ruimte gaat de tentoonstelling ‘Jesus drinkt een kopje thee
met de Boeddha’ ook open op 12
januari. Deelnemende kunstenaars

zijn: Minouk Balster (foto kopje), Philippe Vandenberg (B), Wouter, Cox (B), Frans Franciscus, Hans
van Heirseele (B), Michiel Huijben,
Brenda Kamphuis, Maaike van der
Linden, Semna van Ooy, Kim Streuer, Su Tomesen, Rogier Walrecht,
Kim de Weijer, Vera Witleer.
André Klukhuuhn schrijft in ‘De geschiedenis van
het
denken’:
Philippe Vandenberg acht
het van het
grootste
belang dat kunst
iets verplaatst,
wat betrekking
kan hebben op
een verplaatsing binnen het
bewustzijn van
de toeschouwer, maar ook
op een verdergaande
veranderingen van
ideeën. In ‘Jesus drinkt een kopje
thee met de Boeddha’ is een diversiteit aan ideeënwerelden en kunstwerken te zien, die binnen het concept van de titel vallen en die zouden kunnen bijdragen tot verandering in positieve zin.
Opening: 12 januari om 17.00 uur.
Tentoonstelling: 13 januari tot en
met 24 februari. Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag 13.00-17.00 uur en op afspraak. RC de Ruimte, J.P. Coenstraat 51-55, 0255-527435, zie ook
www.rcderuimte.com.

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek:
Pergamano
maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur.
Schilderen
donderdagochtend
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00
uur. Er kunnen weer nieuwe leden
geplaatst worden.
Wijksteunpunten en KBO afd.
Velsen.
Geen activiteiten bekend.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden,
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255510797, 06-22197237
Busreis naar De Gouden Leeuw in
Montfoort. Dinsdag 22 januari. Met
een ouderwetse erwtensoep met
een snee bruin brood met spek.
Daarna een optreden van het Montfoortse mannenkoor ‘De IJsselzangers’. Kosten 35,50 euro inclusief.
Aanmelden via 023-5384997 of 0617044490.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-42106818, mevrouw Nupoort.
Schilderen maandagmiddag, dinsdagmiddag creatief, woensdagmorgen kleding maken, woensdag tiffany, donderdag darten, vrijdagmiddag tiffany. Activiteiten worden gegeven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur
computerles.
Houthobby elke middag open
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 0642106818.
Elke donderdagmorgen is er computerles voor mensen met Afasie. Op
Vrijdagmorgen is iedereen welkom
voor computerles, de stichting werkt
met de Davilex-methode, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen tempo een
onderdeel van de computer onder de knie krijgen. De stichting is
geopend van 9.30 tot 11.30 en van
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel vrijdag 11 januari: Chinese tomatensoep, ballen van de
Radja met rijst en fruit als dessert.
Kosten 4,50 euro. Opgeven uiterlijk
2 dagen van te voren.
Restaurant is er op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een
3-gangen a la carte menu inclusief
drankje voor 6,-.
Biljart liefhebbers gezocht voor
woensdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 tot 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dinsdagochtend. Verder op alle middagen en ook in het weekeinde. Darten op maandag de gehele dag,
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend vanaf 10,-. ‘s middag op
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en
zondagmiddag.
Internetcursus voor senioren op
maandagmiddag. Kosten 10,- voor
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur.
U moet hiervoor een afspraak maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel
0255-533885 (ouderentelefoon). De
allochtone medemens kan op donderdagochtend van 09.00 tot 10.30
uur terecht.
Koersbal liefhebbers gezocht. Elke
dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30
uur.
Erwten- en bruinebonensoep op
woensdag 24 januari. Van 12.00 tot
12.45 uur. Kosten 1,- per kom.
Midwinterkienavond woensdag 13
februari. Kaartjes zijn te koop vanaf
maandag 4 februari 09.00 uur.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om
de gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf
08.45 tot 10.00 uur. De kosten bedragen 2,40 euro per keer. Gaarne
wel even vooraf aan melden bij de
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost 6 euro maandag t/m zaterdag. Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Internetcursus op maandag of vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten
3 cursusdagen 10,-. Er zijn twee cursisten per groepje zodat er maximale aandacht van de docent is. Opgeven via de receptie, telefoon 0255561500.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel dinsdag 8 januari: kip/
kerrysoep, nassi compleet met saté,
bavroise met slagroom. Vrijdag 18
januari is er geen open tafel.
Expositie Schildersclub Velserhooft
tot en met 3 maart. Toegang gratis, Geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag
11.10 tot 13.30 uur.
Toegang 2,- incl.
In januari en februari kunt u zich
aanmelden voor computerles. Drie
lessen voor 10 euro. Donderdag van
09.00-11.00 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmuiden, 0255-549549.
Geen activiteiten bekend.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele
vormen dienstverlening. Telefoon
wonenplus 0255-518888.
Nieuwjaarsreceptie zondag 6 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Terrasweg 89 Santpoort-Noord,
023-5386127.
Geen activiteiten bekend.
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023 5384997 0617044490
Vijfdaagse vakantiereizen naar Lunteren van 9 tot en met 13 juni, of
naar Valkenburg van 21 juli tot en
met 25 juli. Naar Zeddam van 9 tot
en met 13 september. Geheel verzorgd 350 euro, exclusief verzekeringen.

Nieuws uit
de Dwarsligger

Planetenweg 338 IJmuiden, telefoon 0255-512725, e-mail
dwarsligger@quicknet.nl.
Workshops voor Girls elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur,
een nieuwe meidenclub voor meiden van 10 tot en met 13 jaar. Romy en Tessa verzinnen samen met
de meiden allerlei leuke activiteiten
om uit te voeren, zoals koken, spiegeltjes versieren, sieraden maken,
spelletjes doen, make–up workshops, noem maar op. De locatie
is De Dwarsligger. De kosten zijn
slechts 1,50 euro per keer. Graag
opgeven van tevoren bij Silvia Hamersma: silvia@bcdedwarsligger.nl,
0255-512725.
Cursus Zelfmaakmode: naailessen op alle niveaus, voor volwassenen, onder leiding van een ervaren
coupeuse. Men werkt in gezellige
kleine groepen en de naaimachines
zijn ter plekke beschikbaar. Daarnaast kan men (leren) breien, voor
eigen gebruik of voor een goed
doel. Zo is er menig gebreid kleding stuk onder andere naar Roemenië en de Oekraïne gegaan. De
mensen zijn daar met het koude klimaat erg blij mee! De lessen worden gegeven op dinsdag en/of donderdagochtend van kwart over 9 tot
kwart over 11. De kosten zijn 10,50
per 10 lessen.
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VV IJmuiden-nieuws

BC IJmond competitienieuws
IJmuiden - Vorige week zijn de eerste wedstrijden van 2008 gespeeld
door de badmintonners van BC
IJmond. BC IJmond 2 verloor thuis
nipt met 3-5 van Vliegende Shuttle,
team 4 speelde met 4-4 gelijk tegen
Diemen.
Mogelijk degraderen er in de poule
van BCIJ 2 dit jaar twee clubs, zodat
het tweede team in de huidige positie twee clubs onder zich moet zien
te houden. Een ervan is Vliegende
Shuttle, dat direct onder ze staat en
in Hoofddorp met 6-2 won. De eerste partijen, de heren- en de damesdubbel, werden afgelopen donderdag in twee games verloren. Ook
Steven Rozemeijer en de voor Sophie Tromp ingevallen Daphne Kemp
verloren hun single in twee games.
Anita van der Poll won haar single in
twee games en Peter Vendel pakte
een punt door in drie games te winnen. De eerste gemengd dubbel van
Peter en Daphne kreeg net geen
derde game (14-21 en 19-21), de
mix van Steven en Anita werd wel in
drie games gewonnen (11-21, 21-14
en 21-19). Na 11 wedstrijden heeft
BC IJmond 38 punten en Vliegende
Shuttle 36. Met nog drie wedstrijden

Zorgen over tekort
aan vrijwilligers

te gaan is het spannend.
Team 4 stond nog bovenaan voor de
wedstrijd afgelopen vrijdag tegen
Diemen, maar heeft toch ieder punt
nog nodig. Harald Hutten had zich
geblesseerd afgemeld, dus speelden Vincent Baas en Ed van der Wal
de herenpartijen. Vincent won zijn
single in een zware partij, in twee
games (19-21 en 17-21). Zowel Ed
als Daphne Kemp verloren hun single. Jeannette Romeijn wist haar
eerste single van het seizoen knap
in twee games te winnen (16-21,
18-21). Bij de herendubbel werd de
eerste game gewonnen, de tweede game ging na verlenging naar
Diemen (26-24), waarna de derde
ging werd beslist in het voordeel
van BCIJ (17-21). Na de damesdubbel, die werd verloren, was de tussenstand 3-3. Ook bij de mixen werden de punten gedeeld; Vincent en
Jeannette verloren na verlenging in
de 2e game (21-17 en 22-20), Daphne en Ed haalden een punt na een
driesetter. Helaas is IJmond nu op
de ranglijst gepasseerd door Weesp,
zodat de confrontatie met Weesp,
op donderdag 10 januari, beslissend
kan zijn.

Velsen-Zuid - Het zal trouwe lezers
van de ‘v.v. IJmuiden’-rubriek in de
populaire weekbladen ‘De Jutter’ en
‘De Hofgeest’ niet zijn ontgaan dat
vanuit de achterban duidelijke redenen tot bezorgdheid aanwezig zijn
ten aanzien van de toekomst van
allerlei amateurverenigingen in z ‘n
algemeenheid tot de eigen voetbalclub in het bijzonder. Omdat sommige zusterverenigingen in de regio met eenzelfde probleem tobben
geldt die bezorgdheid feitelijk voor
veel amateur (voetbal)verenigingen
in West Nederland. Duidelijk wordt
het Westen genoemd omdat, voor
invulling van verenigingskader, een
dorpsmentaliteit toch een heel andere blijkt te zijn omdat dit probleem daar ‘lang niet zo algemeen’
kan worden genoemd.
Eind 2007 vertrokken er bij de
v.v.’IJmuiden’, na respectievelijk 21
en driemaal 11 jaar bestuurder te
zijn geweest, gelijktijdig, niet minder
dan vier bestuursleden, terwijl zich
slechts één vervangend lid kwam
melden. Het is natuurlijk een uiterst
ongezonde zaak dat vanuit een college van acht ervaren bestuurders
gelijktijdig 50 procent vertrekt en
dit had, omdat de vertrekkenden
veel voetbaltechnisch know how in
huis hadden, toch echt op een meer
praktischer manier moeten worden
ingevuld.
Onderbezet zal het overgebleven
maar gelukkig sterk gemotiveerd
vijftal nu het werk moeten gaan verrichten dat voorheen door een 8-tal
bestuurders werd gerealiseerd en
dit is beslist geen sinecure! In rustige tijden is dit voor een kortere peri-

DCIJ – nieuws

Nek aan nek race tussen
Tuytel en Bos om clubtitel
IJmuiden - Alle deelnemers aan
de onderlinge competitie van de
damclub IJmuiden starten elk
seizoen met de intentie kampioen te worden. Wanneer de ambities bijgesteld moeten worden
gaat men voor een plek in het
eerste- of tweede tiental.
Na een aantal ronden wordt vaak
al duidelijk dat de sterkste spelers
van eerdere competities opnieuw de
grootste aanspraken kunnen maken
op de belangrijkste doelen. Dat wil
helemaal niet zeggen dat de minder
sterke dammers zich vrijwillig en
zonder strijd neerleggen bij het onvermijdelijke. In tegendeel de favorieten voor de clubtitel kunnen wekelijks rekenen op felle weerstand.
Stijn Tuytel, samen met Jesse Bos
één der favorieten, stuitte op heftig verzet van Harrie van der Vossen.
Na veel en secuur rekenwerk slaagde Tuytel erin om in het eindspel
zijn tegenstander eronder te krijgen.
Minder zwaar had Jesse Bos het
die tegen Conall Sleutel door technisch hoogstaand spel een voordelige stand verkreeg. Een dergelijk voordeel is voor Bos voldoende
voor de winst. Willem Winter dook
tijdens de korte kerstvakantie maar
weer eens in de damboeken om zijn

kennis weer wat op te frissen. Voor
Nicole Schouten was dit een onaangename verrassing en ze werd het
slachtoffer van een openingsnieuwtje. De strijd tussen de veteranen
Piet Kok en Cees van der Steen
kende eveneens een winnaar. Nadat Kok een combinatie niet goed
inschatte was het snel gedaan. Marcel Doornbosch bewijst wekelijks
dat hij een aanwinst in de onderlinge is. Het wachten is hoe hij zich
weert tegen sterkere tegenstanders.
Berrie Bottelier was niet bestand tegen het goede spel dat Doornbosch
liet zien. Jan Maarten Koorn ondervond tot aan het middenspel enige
weerstand van Rick Hartman. Maar
daarna was het snel gedaan met de
tegenstand die de elfjarige Hartman
op het bord ten toon spreidde.
Kees van Nie en Paul Smit deelden
de punten na een uiterst boeiende
partij waarbij geen van beiden aanspraak konden maken op de winst.
Ook de strijd tussen koos de Vries
en Jan Apeldoorn eindigde in een
onbeslist. Door het late uur moest
de partij tussen Bram van Bakel en
Feroz Amirkhan worden afgebroken. Het is niet duidelijk welke speler over de beste papieren voor een
overwinning beschikt

Schaaktoernooi
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Het Gymnasium Felisenum organiseert op donderdagmiddag 31 januari de negentiende
editie van het jaarlijkse IFES, Interscholair Felisenum Schaaktoernooi,
van 13.30 uur tot ongeveer 16.30
uur.
Voor dit schaaktoernooi worden
leerlingen van groep 6, 7 en 8 van
de basisscholen uit de regio uitgenodigd. Gemiddeld doen er 80 enthousiaste, jonge schakers mee.

Tijdens het toernooi zal er een simultaan worden gegeven door Ilias
van der Lende, een zeer talentvolle
schaker en leerling van het Gymnasium Felisenum. Hij speelt tegen docenten en andere leerlingen.
Het schaaktoernooi vindt plaats in
de aula van het Gymnasium Felisenum aan de Van Hogendorplaan
2 in Velsen-Zuid en is toegankelijk
voor publiek tijdens de schaakmiddag op 31 januari.

Voorzitter Sjef Rosier reikt de eerste prijs uit aan snelschaakkampioen Sinclair Koelemij

Sinclair Koelemij snelschaakkampioen Kijk Uit
IJmuiden - Zelden was het snelschaakkampioenschap van Kijk Uit
zo spannend en zelden had de laatste ronde zo’n bizarre ontknoping.
De oorzaak lag in het feit dat door
de geringe opkomst er dit jaar geen
voorronden werden gehouden maar
slechts één grote finale. Door deze opzet konden de favorieten voor
de snelschaaktitel zich geen enkele misstap veroorloven. Elk verloren
halfje zou de kansen op de eindoverwinning danig doen slinken.
De druk was dus groot en dat bleek
ook wel uit het vertoonde spel.
Als eerste bezweek favoriet André
Kunst onder de druk. Tegen Dick
Wijker zou André zijn dame verliezen ware het niet dat Dick het niet
zag. Tegen André Hennipman stond
Kunst bijna mat toen Hennipman
door zijn vlag ging. En tegen Patrick
de Koning blunderde hij een volle
dame weg. Patrick had zijn zenuwen
echter niet in bedwang en werd pardoes mat gezet.

De andere twee favorieten voor
de titel, Colleen Otten en Sinclair
Koelemij, hielden zich nog redelijk
staande. Tot de laatste ronde aanbrak. Colleen en Sinclair stonden
beiden bovenaan, gevolgd door André Kunst op een half puntje achterstand. Colleen overzag een zetje
en werd door Dick Kruijff mat gezet. Sinclair stond een dame en een
toren achter tegen Sjef Rosier. Een
kwestie van tijd dus voordat Sinclair
kon opgeven.
André had intussen van Jan Jansen
gewonnen en was op dat moment
theoretisch kampioen. Sjef kon Sinclair mat in één geven maar zag
het niet. In plaats daarvan verzuimde hij de schaakgevende toren van
Sinclair te slaan waarna Sinclair de
winst opeiste. Zodoende werd Sinclair snelschaakkampioen en konden Colleen en André, verbouwereerd, hem de hand schudden.
Zie ook de website: www.schaakclubkijkuit.nl

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - De leden van Full
Speed Darts konden vorige week
dinsdag weer voor het eerst hun
krachten met elkaar meten en gingen met frisse moed het tweede
deel van het seizoen in.
Na 16 speelweken zag de stand van
de Clubcompetitie er als volgt uit:
In de eerste divisie staat Martin van
der Neut op kop met 47 punten uit
15 wedstrijden. Hij wordt gevolgd
door Albert Mol met 44 punten uit
14 wedstrijden. Bas Jonker bezet
hier de derde plek met 43 punten uit
12 wedstrijden.
De Eerste divisie wordt geleid door
Ernst Ausma met 48 punten uit 17
wedstrijden. Hij wordt gevolgd door
Mascha ter Wolbeek en Guido Meijer, beiden met 26 punten, maar

Macha heeft minder wedstrijden
gespeeld.
In de Tweede divisie staat Martin de
Vreugd stevig aan kop met 30 punten uit 12 wedstrijden. Hij wordt gevolgd door Henk Arisz met 21 punten uit 15 wedstrijden. John Roskam
bezet de derde plek met 18 punten
uit 10 wedstrijden.
Belangstellende darters vanaf 16
jaar zijn welkom bij de clubcompetitie op de dinsdagavond. Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur.
Kosten van het lidmaatschap zijn
32,00 euro per seizoen. Clubhuis de
Voltreffer is gelegen aan de Tolsduinerlaan Zie ook: www.svfullspeed.
nl of bel Mark van Loon via 0255534876; e-mail: fullspeeddarts@
quicknet.nl.

Doelman Van der Giezen
naar betaald voetbal
Velsen-Zuid - De 25-jarige doelverdediger Dennie van der Giezen, afkomstig van de amateurs van
StormvogelsTelstar, maakt per direct
de overstap naar de profsectie van
de club uit Velsen-Zuid.
De in IJmuiden woonachtige Van Der
Giezen die geboren is op 20 oktober
1982 te Haarlem begon zijn carrière als F-pupil bij EDO. Na de D-pupillen stapte hij over naar het toenmalige DCO, tegenwoordig Olympia Haarlem, waarna hij in de A-junioren koos voor Stormvogels welke in 2001 fuseerde met Telstar tot
StormvogelsTelstar. In 2001 maakte
de sluitpost zijn debuut in het eerste

amateurs van de fusieclub.
Doordat Jesper Hogedoorn tijdens
de winterstop de overstap maakt
naar FC Zwolle was er een plek vrij
gekomen voor een van de drie keepers bij de selectie van Luc Nijholt.
Van der Giezen maakte na verschillende trainingsstages en het meetrainen tijdens de huidige winterstop
genoeg indruk om aan te sluiten bij
de selectie van de Witte Leeuwen.
De overeenkomst met Van der Giezen zal lopen tot het einde van het
seizoen waarna van beide kanten
zal worden bekeken of de samenwerking voortgezet zal worden.

ode misschien nog haalbaar maar in
meer roerige tijden zal dit (weet dit
uit mijn 12-jarige ervaring als voorzitter) een te grote opgave blijken
en zo ‘n situatie wordt overal, dus
ook bij de v.v. IJmuiden, ongewenst
geacht. Uiteindelijk moet het besturen van een amateurvereniging wel
als een (leuke) hobby worden gezien. Als echter een onderbezet bestuurscollege moeite krijgt met het
aantal in de club te steken uren dan
verandert de hobby al snel in ongewilde, niet betaalde, arbeid. In de
verre toekomst zou betaald besturen trouwens wel eens alternatief
kunnen zijn als vertrekkenden niet
door enthousiaste nieuwkomers
kunnen worden afgelost.
Het gaat er overigens bij mij maar
heel moeilijk in dat een voetbalclub
waar wekelijks 10 senioren- en ouders van meer dan twintig jeugdteams actief zijn, met elkaar niet
in staat zijn om voldoende dames
en/of heren te enthousiastmeren
om voor enkele jaren voetbalclubbestuurder te willen zijn. Enkele jaren besturen zou trouwens voor een
wat kritisch ingestelde coming man
zeer verhelderend kunnen werken,
al zal hij/zij als aspirant bestuurder
wel aan een noodzakelijke samenwerking moeten kunnen voldoen.
Dit onderwerp is aan het begin van
dit jaar voor velen verbonden aan
verenigingen een belangrijke item
om daarover eens van gedachten
te wisselen, want wil een sportclub
een toekomst hebben, dan zullen
zich daarvoor wel enthousiaste verenigingsleiders moeten melden! (Sinus Baas)

Nieuwe wijksteunpuntbeheerder Marcel Stam mocht voor het eerst de afstoot
doen bij het Nieuwjaarstoernooi in De Hofstede

Marcel Stam doet afstoot

Nieuwjaarstoernooi
De Hofstede van start
Velserbroek - Zaterdagochtend
stonden om 9 uur alle betrokken
biljarters fris en fruitig klaar in wijksteunpunt De Hofstede voor de start
van het Nieuwjaarstoernooi. Na enkele mooie woorden van Piet Rozemeijer mocht de nieuwe beheerder
van De Hofstede, Marcel Stam, de
afstoot van het gezellige toernooi
nemen. En dat deed hij prima, na
het mooie voorbeeld van afscheid
nemend beheerder Rob Bakker.
Wedstrijdleider Johan Helder vertelt
dat hij al in september begint met
de organisatie van het toernooi. Dan
worden de biljartverenigingen aangeschreven. Begin december vond
de loting plaats voor de deelnemende teams, dat zijn geworden Hofstede A en B, Watervliet, Visserhuis,
Dukdalf en Moerberg. Vervolgens
was het ook nog een hele organisatie om de deelnemers van de eigen teams in te delen, want 30 van
de 40 biljarters van de Hofstede wil-

len meedoen met het toernooi. Dus
werden het twee teams van 15 enthousiastelingen, die toch minstens
twee keer mogen spelen.
Het Hofstede Nieuwjaarstoernooi
wordt op vier achtereenvolgende zaterdagen gespeeld. Zaterdag
speelden Hofstede A tegen Dukdalf,
Hofstede A won met 91-68. In Poule B won Watervliet met 86 - 78 van
Hofstede B. Stil publiek is van harte
welkom op de komende drie zaterdagen, de wedstrijden worden tussen 9 en 12 uur en 13 en 16.30 uur
gespeeld. Op zaterdag 26 januari
is rond 16.30 uur de prijsuitreiking.
Vorig jaar werd Hofstede A voor de
tweede keer eerste, terwijl Hofstede
B tweede werd. Hofstede A is daarmee grote kanshebber voor de wisselbeker. Johan Kelderman denkt
dat Hofstede B dit jaar kans maakt
op een eerste plek. Maar voorlopig
is de strijd nog niet gestreden. (Karin Dekkers)

Mark Scholten wist Daan Koetzier te pennen

Nieuws van jeugd Kijk Uit

Mark Scholten doet goede
zaken in nieuwe jaar
IJmuiden - Nu de feestdagen voorbij zijn liep afgelopen donderdagavond het schaakbastion aan de Eksterlaan weer een beetje vol. En meteen was duidelijk dat ook de echte
schaakcadeautjes niet meer werden
uitgedeeld want bij de meeste partijen moest er keihard geknokt worden.
Zeker in de partij tussen Mark
Scholten en Daan Koetzier die elkaar ruim een uur lang in evenwicht
hielden, totdat Mark een penning
uit kon voeren waardoor het paard
van Daan verloren ging. In de resterende tijd zocht Daan nog verbeten naar een beter resultaat, maar
de tijd besliste het duel definitief in
het voordeel van Mark.
Roelof Stikker had een valse start
tegen Ingmar Visser. Hij liet zijn loper opsluiten. Daarna probeerde
Roelof nog van alles maar Ingmar
posteerde zijn stukken in de vijandelijke stelling en kon de winst bijschrijven.
Dick Wijker en Maurits van Rees
hielden elkaar lang in evenwicht. Bij
het ingaan van het eindspel leek het
remise. Leek, want bij nadere be-

studering bleek Dick de winst niet
meer te kunnen ontgaan, wat dan
ook gebeurde.
Koen van de Velde overrompelde
Boy Wu. Koen uitermate goed op
dreef, sloeg zo’n beetje alle schaakfiguren van Boy van het bord.
Marco Wellinga benutte optimaal
de diagonaal a2-g8 en Armando
Noordzij liep mat.
Erin Lucassen had een knappe mataanval op Marnix van der Bijl. Met
zijn dame en paard kwam hij in de
opengeslagen koningsstelling van
Marnix, die daarop kon opgeven.
Menno Jaspers startte uitstekend
tegen Barry Broek. Hij maakte een
aantal stukken buit, maar vergat
een gaatje te maken voor zijn koning. Barry greep deze laatste strohalm door het zogenaamde mat
achter de paaltjes.
Roland de Bruin en Thomas Lichtendaal speelden een turbulent potje schaak, waarbij de kansen nogal eens keerden. Een hoop ongeloof was er toen beide heren alleen
nog hun koning overhielden, remise
dus. Zie ook: zie www.schaakclubkijkuit.nl

RKGV Velsen 75 jaar jong
Velsen - RKGV Velsen viert dit jaar
haar 75ste verjaardag. De gymvereniging waar van alles te beleven
valt, zoals peuter- en kleutergym,
turnen voor jongens en meisjes, damesconditiegym, skigym, bodyvorm
ing, kids dance, step aerobic, gym
voor hartpatiënten en volleybal.
Deze heuglijke mijlpaal wordt gevierd met een sport- en spelmiddag
op zaterdag 12 mei voor alle leden
en hun kinderen en/of hun ouders
in Sporthal-Oost, nabij het politiebureau in IJmuiden, van 14.00 tot
17.00 uur. Er is aansluitend een receptie van 18.00 tot 19.00 uur.
Tijdens de sport- en spelmiddag
worden door jong en oud demonstraties gegevens. Zo zullen de peuters en kleuters laten zien wat ze zoal op hun gymles leren, evenals de

jongens- en meisjesgroepen. Hopelijk zullen de leden van kids dance
een show geven en zal de club van
step aerobic haar kunsten vertonen. Ook zal er een volleybalwedstrijd zijn.
Voor een feestelijk tintje zal in de
sporthal een groot springkussen
opgeblazen worden en valt er iets te
grabbelen in de grabbelton. Tevens
zijn er leuke prijzen te winnen bij het
rad van avontuur.
Bij de kraampjes zijn foto’s te zien
van de afgelopen 75 jaar en ook van
alle huidige sport- en speltakken.
Zaterdag 12 mei belooft een ontzettend gezellige en feestelijke middag
te worden, komt dus allen. Voor vragen over de sport- en spelmiddag
kunt u contact opnemen met Jan en
Loes Mooij via 0255-522144.
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Veel vakanties omgeboekt

Project veiligheid op
ROC Nova College

Toerkoop Zonvaart helpt gedupeerde Kenia vakantiegangers
Regio - Toerkoop Zonvaart stelt alles in het werk om gedupeerde Kenia toeristen te helpen. Het betreft
zowel klanten die in Kenia zijn als
klanten die nog op vakantie naar
Kenia zouden gaan. ‘In totaal gaat
het bij Toerkoop om enkele honderden die wij een andere vakantiebestemming hebben kunnen bieden
en enkele tientallen die gerepatrieerd worden,’’ aldus Toerkoop Zonvaart directeur Kuijs.
Voor Toerkoop Zonvaart betreft het
zo’n 84 klanten. ,,Wij hebben het
zeer druk met het regelen van zowel de terugreis van enkele klanten
als het aanbieden en omboeken van
alternatieve vakantiebestemmingen
voor klanten die reeds een vakantie naar Kenia geboekt hadden,’’ aldus Kuijs. Omgeboekte alternatieve reisbestemmingen zijn bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Tanzania maar
ook Jamaica, Arabische Emiraten en
Thailand.
Alle Toerkoop Reisbureaus zijn lid
van de ANVR en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. ,,Een prettige
gedachte voor klanten die bij ons
een reis boeken want in geval van
een calamiteit, zoals nu in Kenia,
worden alle kosten voor repatriëring

vergoed, ontvangt men een vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen of kan men desgewenst zijn geboekte reis gratis omboeken,’’ aldus
Kuijs. De consument haalt het ‘negatief reisadvies’ van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken en de vaststelling van een calamiteit door het
Stichting Calamiteitenfonds Reizen
nog wel eens door elkaar. Alleen in
het laatste geval worden consumenten die deelnemen aan een georganiseerde reis schadeloos gesteld.
Een toenemend aantal consumenten boekt hun vakantie via Internet
vanwege een schijnbaar lagere prijs
maar dat kan zich wreken. Lang
niet alle online vakantieaanbieders
zijn aangesloten bij bijvoorbeeld de
SGR, de ANVR en het Calamiteitenfonds Reizen. ,,Wij drukken dan
ook iedereen op het hart om vooral bij een erkend reisbureau te boeken. Uiteraard is het zeer vervelend
om je droomvakantie in het water
te zien vallen, maar dubbel zo vervelend als je ook nog eens je geld
kwijt bent. Bij een Toerkoop Reisburo en Toerkoop.nl ben je altijd in
goede handen, ook tijdens onvoorziene vervelende omstandigheden,’’
aldus Kuijs.

Keurslagerij Van Haaster
voldoet aan alle eisen
Velserbroek - Bij keurslager mag u
rekenen op betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en kwaliteit! Th. G.S.
van Haaster te Velserbroek voldoet
aan alle door de Vereniging van
Keurslagers gestelde eisen en heeft
daarmee het recht zich opnieuw een
jaar lang Keurslager te noemen en
de daarbij behorende woord- en
beeldmerken te voeren. Als bewijs
hiervoor is het certificaat bedrijfskeuring 2007/2008 uitgereikt.
Slagerijen die het predikaat Keurslager voeren moeten aan hoge eisen voldoen. De kwaliteit van de bedrijven wordt gewaarborgd met behulp van verschillende jaarlijkse onaangekondigde keuringen.

Santpoort - De afdeling Toeleiding
& Toerusting van het ROC Nova College, locatie Roos en Beeklaan in
Santpoort-Noord, staat 9 tot en met
11 januari in het teken van veiligheid. Diverse maatschappelijke organisaties gaan hierover in gesprek
met de cursisten tijdens een markt.
Ook is er een theatervoorstelling
voor en door jongeren van Kikid.
Het Nova College vindt het belangrijk dat cursisten zich veilig voelen
op school en dat zij leren wat zij zelf
kunnen bijdragen aan veiligheid.
Een veilige omgeving is van belang
om cursisten de kans te geven hun

Een onafhankelijk laboratorium, het
Kwaliteit Bewakingsureau voor levensmiddelen B.V. (KBBL) onderzoekt de microbiologische kwaliteit
van vleesproducten. Ook controleert
het KBBL of de voorschriften op het
gebied van HACCP zijn nageleefd.

Kerstactie Holiday Inn

Mooi bedrag ingezameld
voor Stichting KiKa

IJmuiden - De feestdagen zijn weer
achter de rug en kerstmis in het Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach
was erg gezellig en sfeervol. En ook
succesvol, want met acties tijdens
de kerstmarkt in het centrum van
IJmuiden en tijdens de brunches op
eerste en tweede kerstdag, heeft het
hotel 269,40 euro ingezameld voor
Stichting KiKa! Ieder jaar zamelt Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach
tijdens de feestdagen geld in voor
een goed doel, omdat niet iedereen
in de gelegenheid is om de feestdagen uitbundig te vieren. Voorgaande
jaren zijn stichting De Opkikker en
Kind & Brandwond gesteund door
het Holiday Inn IJmuiden.
Er waren volop heerlijke gerechten
en hapjes tijdens de brunches, je
kon met de kerstman op de foto en
er was entertainment voor de klein-

tjes, namelijk een verhalenverteller
die een spannende voorstelling gaf
samen met zijn assistente. De kinderen konden ook meedoen aan
een kleur- en wenswedstrijd. Winnaars van de kleur- en wenswedstrijd zijn: Eline Valkenburcht met de
wens dat niemand ziek wordt en alle
mensen op aarde te eten hebben en
gelukkig zijn en Julia de Goed met
de wens dat opa weer levend was.
Beiden winnen het Lazy Sunday
Buffet voor 4 personen. De winnaars zijn al persoonlijk benaderd.
Van harte gefeliciteerd! Volgend jaar
wordt er weer een uitbundig kerstprogramma georganiseerd waarvoor u van harte welkom bent! Reserveringen worden nu alweer aangenomen. Holiday Inn IJmuiden
Seaport Beach, Kennemerboulevard
250, IJmuiden aan Zee.

Vrijdag 18 januari kunt u afscheid nemen van Rob Bakker van De Hofstede

Afscheid van Rob Bakker

Beheerder De Hofstede
gaat lekker niets doen
Velserbroek – Na veertien jaar
beheerder van wijksteunpunt De
Hofstede te zijn geweest, komt
Rob Bakker (60) er recht voor uit:
,,Ik ga lekker niks doen.’’ Beweren de meeste mensen die met
vervroegd pensioen gaan dat zij
niet ‘achter de geraniums’ gaan
zitten, Rob Bakker neemt er na
11 januari echt de tijd voor om te
ontdekken wat de toekomst hem
gaat brengen. ,,Ik zie het wel,’’
zegt hij. Vrijdag 18 januari om
15.00 uur is er een afscheidsreceptie in De Hofstede.
door Karin Dekkers

Dieneke, Gerrit en hun zoon Remy in de zaal van Café Biljart de Griffioen

Nieuw in IJmuiden

Actie Tuinsuper en McDonalds

Vuurwerkopruimers worden
bedankt met hamburger
Velserbroek – Dankzij het enthousiasme van veel kinderen en hun
ouders is de vuurwerkopruimatie
van Tuinsuper en McDonalds, in samenwerking met Welzijn en ReinUnie, een groot succes geworden.
De speciaal voor de actie bestelde
vuilcontainer was tot de nok toe gevuld.
Iedereen die vorige week donderdag een met vuurwerkafval gevulde zak inleverde bij de vuilcontainer
bij Jongerencentrum de Koe, kreeg
niet alleen een bedankje, maar bovendien een bon voor een lekkere
hamburger van McDonalds. Tuinsuper had bij de verkoop van het
vuurwerk al speciale afvalzakken
meegegeven. John van de Kolk van

de Milieupolitie hield een oogje op
de actie. Er werden maar liefst 250
bonnen uitgedeeld, gelukkig betrof
het hier McDonalds bonnen. Dat is
nog eens andere koek dan een bekeuring. Met de bon maken de opruimers bovendien kans op een van
de drie I-pod Nano’s die worden
verloot door McDonalds. Deze worden na 20 januari verloot en uiteraard zullen wij in deze krant melding doen van de winnaars.
Alle deelnemende partijen spreken
over een succesvolle actie, de ouders en kinderen ook. Goed gedrag
belonen is kennelijk gewoon nog
steeds dé manier, zeker als je wordt
beloond met een lekkere hamburger.

Moeite met invullen formulieren?

Formulierenbrigade
Velsen helpt u graag
Velsen - Bewoners van Velsen met
een laag inkomen hebben misschien
wel recht op bepaalde voorzieningen of regelingen die de financiële
situatie verbeteren. De Formulierenbrigade Velsen helpt bij het invullen
van de formulieren en kijkt naar de
regelingen en voorzieningen die van
toepassing kunnen zijn.
Wist u bijvoorbeeld dat u de kosten
van een dagje uit terug kunt krijgen
middels een formulier Sociaal Culturele Activiteiten? Of dat er bijzondere bijstand is voor chronisch zieken
en gehandicapten? Kwijtschelding
gemeentelijke-en waterschapsbelastingen? En als er sprake is van
een onvolledige AOW, kan de For-

mulierenbrigade Velsen samen met
u kijken of de mogelijkheid bestaat
op een aanvulling. Om een afspraak
te maken met de Formulierenbrigade Velsen kunt u bellen tussen 9:00
en 17.00 uur naar telefoonnummer
0255-533885. U kunt ook even binnenlopen bij Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg of een afspraak
maken via de e-mail. Het e-mailadres is formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. Voor mensen die graag
hulp willen maar niet mobiel zijn: de
formulierenbrigade komt graag bij
u thuis! Voor informatie: Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
afd. Formulierenbrigade, Rijnstraat
2, 1972 VG IJmuiden.

De volgende organisaties werken
mee aan het project over veiligheid:
GGD over soa en zwangerschap,
Brijder Verslavingszorg over drugs
en alcohol, Bureau Jeugdzorg over
reclassering en criminaliteit, Mentorenproject allochtone jongeren over
cultuurdiversiteit, politie Kennemerland over veiligheid en theatergroep
Kikid over sexualiteit en de risico’s.
Voor meer informatie over het Nova
College, telefoon 023- 5302010 en
website www.novacollege.nl

Voor kinderen was er allerlei entertainment tijdens de kerstbrunch

Een regiomanager van de landelijke
Vereniging van Keurslagers inspecteert de Keurslagerij op hygiëne,
versheid, assortiment en vakmanschap. Uitgangspunt bij alle keuringen zijn de richtlijnen vastgelegd
in het officiële Keurslager formulehandboek. In Nederland zijn 565
ondernemers bij de Vereniging van
Keurslagers.

Groot enthousiasme bij ouders en kinderen voor de opruimactie

talenten goed te ontwikkelen. In hun
beroep en als mens.

Gezelligheid troef in
Café Biljart de Griffioen
IJmuiden - Half februari zal het
nieuwe Café Biljart de Griffioen aan
Frans Naereboutstraat 9 de gezelligheid in IJmuiden sterk gaan vergroten.
Eigenaresse Dieneke VerkooijSchildmeijer is geen onbekende in
de regio, want zij heeft in de periode
van 1991 tot 2000 Eetcafé de Logger onder haar hoede gehad. Met
Café Biljart de Griffioen willen Dieneke en haar man Gerrit in een gezellige huiskamersfeer voor jong en
oud leuke activiteiten bieden, zoals
biljarten, darts en klaverjassen. Ook
zullen regelmatig muzikale feestavondjes worden georganiseerd
met optredens van regionaal beken-

de zangers en zangeressen.
Koffie, frisdrank, een biertje en wat
sterkers zijn uiteraard volop verkrijgbaar. In de toekomst wil Dieneke voor de bezoekers ook later in
de avond nog graag een sateetje of
een biefstukje serveren voor degenen die trek krijgen.
Café Biljart de Griffioen heeft een
eigen feestzaal voor feesten en partijen vanaf 30 personen. Voor het reserveren kunt u nu al contact opnemen met Dieneke, via 06-22603711.
Voor wie nieuwsgierig is naar het
resultaat na de verbouwing kunnen we verklappen dat De Griffioen
in ‘oude sfeer’ wordt ingericht, maar
wel met een prachtig nieuw jasje.

Spektakel Uganda Night
in het Ichthus College
Driehuis - Donderdag, 10 januari,
zal er een spektakel plaatsvinden in
het Ichthus College te Driehuis. Er
zal daar een benefietavond gehouden worden, waarvan de opbrengst
gaat naar het project voor de straatkinderen in Oeganda van stichting
Edukans.
De enige echte Sjaak Verkade zal
een spetterend optreden verzorgen voor dit goede doel. Naast het
optreden van deze eregast, zal ook
een loterij plaatsvinden waarbij geweldige prijzen te winnen zijn. Deze prijzen zijn geschonken door
Rob van den Berg en DA drogiste-

rij. Om de avond compleet te maken,
zal de catering voor heerlijke hapjes en drankjes zorgen, waarvan de
opbrengst ook naar het project zal
gaan. Uiteraard is iedereen welkom
op deze Uganda Night, jong en oud.
De deuren van het Ichthus College
aan de Wolff en Dekenlaan 1, gaan
om 20.00 uur open en de toegang
bedraagt 2.50 euro. Om tien uur is
dit evenement afgelopen.
De organiserende leerlingen hopen
u allemaal te zien op 10 januari. Alvast bedankt namens Uganda’s Eleven en de straatkinderen van Oeganda.

Workshop Doelstellingen 2008
Regio - Het centrum voor Homeopathie en Vitaliteit in Santpoort organiseert op zaterdag 26 januari de
workshop Doelstellingen 2008. Samen met u worden specifieke doelen zowel op persoonlijk als zakelijk
gebied voor het komende jaar geformuleerd. Hiernaast worden verschillende strategieën bekeken,
welke het beste bij u passen en hoe
deze te gebruiken. Dit alles onder

de bezielende van Betty Schouten,
Vitaliteitkundige en Coach. Stel vast
wat echt belangrijk is en maak een
goede start in 2008, is het motto.
De workshop is van 13.00 tot 17.00
uur in Duincentrum De Zandwaaier. Deelname kost 45 euro inclusief drankje naar afloop. Informatie:
www.bettyschouten.nl. Aanmelden:
023-5477755.

Rob Bakker was al vanaf het begin
betrokken bij de bouw en de inrichting van het wijksteunpunt, dat in
januari 2008 veertien jaar bestaat.
Rob werkte in de tijd dat De Hofstede gebouwd werd als mede-beheerder van wijksteunpunt de Delta. Samen met Inge Veenstra zette hij het
beheer en de activiteiten voor ouderen op in het polderdorp. Hoewel
de bouwtekening klaar was, konden
zij op het gebied van de inrichting
nog veel voor elkaar boksen. Stoffering, verlichting en meubilair werden naar goeddunken van de twee
ervaren beheerders verzorgd.
Rob Bakker werkte 23 jaar als beroepsbrandweer en werd vervolgens portier in het gemeentehuis en
was daarna actief bij verschillende
wijksteunpunten. Vanuit een kantoor in het Polderhuis werkte hij ook
met Rob Visser samen aan de toekomst van De Hofstede. En samen
met de wijkcommissie werd geïnventariseerd welke activiteiten aan
50-plussers konden worden aangeboden. Er was al bridge en Meer Bewegen voor Ouderen, die meteen na
de start van het wijksteunpunt verhuisden naar De Hofstede.
Biljarten, restaurant, open tafel, het
waren allemaal activiteiten die erg
enthousiast werden ontvangen door
de wat oudere Velserbroekers. Om
alle activiteiten mogelijk te maken,
waren er veel vrijwilligers nodig. En
die werden na een eerste oproep
in het Polderhuis volop gevonden:
maar liefst 120 mensen meldden
zich als vrijwilliger aan. Zij werkten
als klusser, verrichtten huisbezoeken en hielpen bij tal van activiteiten.
Nog steeds telt De Hofstede zo’n
honderd actieve vrijwilligers. En dat

mag ook wel met zo’n 1000 bezoekers per week. ,,Eigenlijk lopen alle activiteiten in De Hofstede goed,’’
stelt Rob Bakker. ,,Voor een aantal
clubs zijn zelfs wachtlijsten.’’ Niet
alleen bewoners van De Hofstede,
maar ook wijkbewoners, vonden in
De Hofstede een prettige ontmoetingsmogelijkheid boordevol leuke activiteiten. In de veertien jaar
dat Rob Bakker functioneerde als
beheerder heeft hij veel samengewerkt met anderen, vrijwilligers,
professionals en mede-beheerders.
Iemand aan wie hij nog steeds veel
steun heeft bij zijn werk is Annelies
Elenbaas
Hoewel Rob Bakker altijd vrolijk
overkomt en in voor een praatje,
bekent hij wel eens ‘narrig’ te zijn.
,,Als ik verschillende dingen tegelijk moet doen, moet je me niet aanklampen,’’ zegt hij met zelfkennis.
Hij kijkt terug op veertien bewogen
jaren. ,,Het was niet altijd makkelijk,’’ zegt hij. ,,Maar ik kreeg er veel
dankbaarheid voor terug. Ik zal de
gezelligheid hier erg missen.’’ Toch
is hij niet van plan vaak langs te komen als hij zelf met flex-pensioen is.
,,Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger, Marcel Stam, en ik wil hem
de ruimte geven het beheer op zijn
eigen manier te doen.’’
Marcel Stam is inmiddels begonnen
met zijn nieuwe werk. Afkomstig uit
de verpleegkundige hoek in verschillende instellingen en met ervaring als projectleider activiteiten in
het Visserhuis is hij helemaal klaar
voor zijn nieuwe werk.
De vraag die Rob Bakker en Marcel
Stam bijna dagelijks krijgen te horen is: ’De playbackshow blijft toch
wel?’ En dat kunnen zowel de oude
als de nieuwe beheerder beamen.
Marcel zal ‘het stokje van de organisatie van de nieuwe playbackshow’
van Rob overnemen.
Zaterdagochtend werd op humoristische wijze letterlijk de biljartkeu
overgedragen, waarmee voorheen
Rob, maar nu Marcel, het Nieuwjaarstoernooi van biljartclub De
Hofstede opende. Rob had voor de
gelegenheid zijn ‘apenpakkie’ maar
weer eens aangetrokken, want stijl
heeft hij zeker.
Alle belangstellenden zijn uiteraard
van harte welkom om vrijdagmiddag 18 januari afscheid te nemen
van deze (toch) goedlachse beheerder. Rob, het ga je goed!

Klaverjassen StormvogelsTelstar
IJmuiden - Afgelopen vrijdag waren 11 tafels bezet in de kantine van StormvogelsTelstar aan de
Zuiderkruisstraat in IJmuiden. De
hoofdprijs van de loterij, een boodschappenmand, ging naar de heer
J.Rutten.
De uitslag bij het klaverjassen is
als volgt: een rollade ging naar de
heer R. van Henten met 5373 punten; een paardenworst ging naar de
heer H. van Zuylen met 5149 punten; een fles disaronne ging naar
de heer Clots met 5054 punten; een
kip karbonade ging naar de heer P.
Damkat met 4993 punten; ontbijtkoek met roomboter ging naar de
heer Hotszcherr met 4988 punten;
koffie en thee ging naar de heer W.
Swart met 4974 punten; sausijsjes
won mevrouw A. Peters met 4947
punten; hamlappen gingen naar de

heer W. Weuring met 4911 punten;
een rundvleessalade won mevrouw
Kooyman met 4905 punten; een flacon dove ging naar mevrouw J. Kalkman met 4863 punten; een potje zure haring won de heer J. Leenknegt
met 4810 punten; een doos snoep
ging naar mevrouw R. v Lienen met
4770 punten. De marsen prijs ging
naar de heer C.Harms met 4 marsen. Tussenstand: 1. C. Harms met
52789 punten; 2. P. Roos met 50921
punten; 3. R.van Henten met 50527
punten. Marsen: C. Harms met 27
marsen.
De klaverjascommissie hoopt u weer
te mogen ontvangen op vrijdag 11
Januari om 20.00 uur. De hoodprijs
in de loterij is dan een elektrische
rolveger. Wilt u meer weten bel dan
met 0255-513826 of 06-34040940
of mail hj.retz@quicknet.nl.

20 december 2007
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Jo Lemaire brengt ode aan
Edith Piaf in Schouwburg

Local Heroes zondag
in De Halve Maan

Velsen - De leading-lady van het
Franse chanson Jo Lemaire brengt
toeschouwers wereldwijd in de ban
met haar charisma en eigenzinnige
stemgeluid.
Elk optreden is een artistiek juweeltje, een intiem feestje voor liefhebbers van het Franse lied. Schijnbaar
moeiteloos zingt zij de allermooiste
nummers van Jacques Brel, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud en
Edith Piaf. Bij haar versie van ‘Non,
je ne regrette rien’ zullen werkelijk
de rillingen over uw rug lopen. Lemaire scoorde een wereldhit met
de prachtige Serge Gainsbourg cover ‘Je suis venue te dire que je m’en
vais’.
De klassieke schone zingt in de
grootste theaters ter wereld. Van
Antwerpen tot Hong Kong. Van Parijs tot New York. En was naast Blondie en The Simple Minds de grote
verrassingsgast op de Antwerpse
‘Proms’.
Bewondering heeft de succesvolle zangeres zelf al van kleins af aan
voor Edith Piaf. De jonge Lemaire droomde ervan ooit, wanneer ze
zelf een glansrijke artistieke loopbaan achter de rug zou hebben, een
ode te brengen aan de beroemdste
chansonnière aller tijden. Volgens
Lemaire ‘dé vrouw met een stem die
door merg en been gaat en waar
men stil van wordt’. Haar droom is
werkelijkheid geworden. In ‘Une Vie’,
zondag 13 januari (14.30 uur), zingt
zij naast bekende chansons haar eigen Piaffavorieten. Waarmee zij het
publiek ongetwijfeld zal ontroeren

Santpoort-Noord - Zondag 13 januari is het zover: de nieuwe formatie Local Heroes trapt het bandseizoen van muziekcafé de Halve Maan
af met een spetterend optreden.
De 4 mans- formatie bestaande uit
Rilan Ramhane (zang), Bas Kors
(gitaar), Tim van Westerop (bas) en
Koen Dijkman (drums) heeft na een
aantal succesvolle optredens, het
repertoire flink uitgebreid. Centraal
staat de bluesrock uit de jaren ’70
en ’80 maar in een duidelijk hokje te
stoppen is deze jonge band niet.
Met allerlei invloeden uit de afgelopen decennia ontstaat er een nieuw
soort sound. En met deze sound hopen de nu nog Locals uiteindelijk
de wereld te veroveren. Zover is het

en diep in het hart raken.
Jo Lemaire, zangeres van wereldformaat, vereert het intieme Thalia
Theater in IJmuiden met een bezoek.
Lemaire’s Piafrepertoire zal elke verbeelding tarten. De arrangementen
klinken fris en swingend. Het concert ‘Une vie’ is een betoverende
hommage aan de oude leading lady van de Franse chanson door haar
waardige opvolgster.
De toegang bedraagt 21,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255 515789 of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Jo Lemaire brengt toeschouwers in
de ban met haar eigenzinnige stemgeluid

Voedselbank centraal
bij Seaport TV
IJmuiden - De voedselbank Velsen is het onderwerp van het TVprogramma Velsen Centraal van
Seaport TV van deze week.
Dit gebeurt door een gesprek met
Magda van Kuijeren-Schoenmaker
en twee andere vrijwiliigers van de
voedselbank. De mede-oprichter
van de voedselbank Velsen nam tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Velsen in de Burgerzaal
de onderscheiding Velsenaar van
2007 in ontvangst. Zij was de keuze
van de lezers van de IJmuider Courant (50 procent) en een jury (50
procent), bestaande uit burgemeester Peter Cammaert, de redactiechef
van de IJmuider Courant, Maaike
Oppenkamp en de journalist Bart
Boele. Voor deze uitverkiezing waren tien Velsenaren genomineerd.
Behalve een terugblik op haar uitverkiezing komt vooral de werkwijze van de voedselbank centraal te
staan in dit gesprek, waarvan de
eindredacteur Jac. Zuurbier de lei-

ding heeft. Hoe selecteert de voedselbank de klanten voor haar producten. In hoeverre bestaat er samenwerking met Sociale Zaken
en andere dienstverlenende maatschappelijke instellingen? Wie verstrekt de voedselbank het voedsel?
Gebeurt dat in natura of door financële ondersteuning? Waarom heeft
de gemeente Velsen de subsidiering van de voedselbank gestaakt?
Hoe distribueert de voedselbank de
voedselpakketten?
Deze en andere onderwerpen zijn te
zien en te horen in de eerste uitzending op 11 januari om 18.00 uur. Op
zaterdagavond 12 januari en maandagavond 14 januari zijn de herhalingen om 18.00 uur.
Kijkers kunnen deze uitzendingen
van Velsen Centraal onder de regie
van Edwin Woning zien via de Velser TV-kabel op S12++ (frequentie
240 mHz). Nadere bijzonderheden
staan op de teletekstpagina 331 van
Seaport TV.

Barr speelt ‘Het Innerlijke
Hart’ in Witte Theater

IJmuiden - Dinsdag 15 januari om
20.30 uur staat theatergroep Barr
op de planken van het Witte Theater
aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden. Zij spelen het stuk ‘Het Innerlijke Hart’.
‘Het Innerlijke Hart’ is en voorstelling over een familiegeheim. Het geheim wordt geboren in Rotterdam,
1943. Het is een meisje. Met ‘Het Innerlijkste Hart’ opent Ragnhild de
oude schoenendoos op zolder. In
een humoristische, nietsontziende
zoektocht, probeert ze de waarheid
over haar familie boven tafel te krij-

gen. Zij herinnert zich dat ik zij zich
als ‘kind van een geheim’ bijzonder voelde omdat achter de ogenschijnlijke werkelijkheid - een andere werkelijkheid schuil ging. Een
werkelijkheid die veel dichter bij de
waarheid kwam, maar waarvan zij te
weinig puzzelstukjes had om hem te
begrijpen. Zij besefte dat haar familie een ogenschijnlijke familie was
en dat de gelijkenis tussen haar en
haar lievelingsnicht niet kon bestaan.
Spel: Ragnhild Rikkelman. Zie ook
www.tin.nl/blinddate. De toegang

Hendrix Alive Project is met recht de beste Hendrix coverband van Nederland

Zondag Hendrix Alive
Project in Stage Café
IJmuiden - Zondag 13 januari kunt
u genieten van het Hendrix Alive
Project (HAP) in het Stage Café in
het Witte Theater.
HAP is een powervol blues-rock
trio, dat zich tot doel heeft gesteld,
het repertoire van de legendarische
Jimi Hendrix zo goed mogelijk te benaderen. HAP is in 2006 opgericht
door Peter van Kouteren, die daarbij hulp kreeg van snarenwonder
Eelco Bisschop. Eelco was dermate
enthousiast over de samenwerking
dat hij direct een setlist van ong.
35 nummers uitzocht om te spelen.
Daarna werd drummer Rob Meyran benaderd om het trio compleet
te maken.
Na enkele try-outs die zeer goed
ontvangen werden, besloot men
zich in te schrijven bij het fameuze battle of coverbands competitie,
de jury van deze competitie was zo
onder de indruk van het gebodene
dat HAP rechtstreeks naar de finale ging. In deze finale was het ook
direct van kwam, zag en overwon.

Na een omzwerving langs de vele
bluespubs strijkt HAP eindelijk neer
in het Stage Café, om te laten horen
dat HAP met recht de beste Hendrix
coverband van Nederland is. Elk optreden is dan ook geheel in de trant
van Hendrix, namelijk wild, ruig en
luid.
HAP bestaat uit bassist en oprichter
Peter van Kouteren die onder andere in de Oscar Benton bluesband en
de New City Blues Band gespeeld
heeft. Eelco Bisschop speelde onder
andere in Black and Blues, dit snarenwonder is gezegend met een natuurlijke aanleg voor gitaar en laat
dat zondagmiddag uitgebreid horen
op zijn Fender Stratocaster uit ‘59,
Rob Meyran is als drummer ook al
geen onbekende, hij drumde onder
andere in de Trembling Highburrys
en Punch and Judy.
HAP weet dan ook een sfeer te creëren die je moet zien en beleven. De
aanvang is zondag om 17.00 uur, de
toegang is gratis. Locatie: Witte Theater, Kanaalstraat, IJmuiden.

Cabaretsolo ‘Amar speelt
WIT’ in Witte Theater
IJmuiden - Een koelkast, melk, pillen, papieren, wolken, sneeuw, suiker, een dwangbuis, schapen, het
huis van de Amerikaanse president…. allemaal wit. De kleur van
onschuld, maagdelijkheid, vrede,
overgave en trouwen.
Na zijn succesvolle cabaretdebuut
‘Amar speelt ALI’ komt Amar met
een tweede cabaretsolo ‘Amar speelt
WIT’, donderdag 17 januari te zien in
het Witte Theater. Amar (1971) is
geboren in Marokko en woont sinds
zijn zevende in Nederland.
Met zijn krachtige theaterpersoonlijkheid en subtiele acteervermogen
houdt Amar ons een meedogenloze
lachspiegel voor die uitvergroot wat
we liever verborgen zouden houden. ‘WIT’ confronteert, ageert, relativeert, amuseert en opent ogen.
In ‘Amar speelt WIT’ gaat Amar op
zoek naar identiteit en vrijheid in
een tijd vol twijfels en veranderin-

gen. Zie ook www.tcmanagement.
nl. Toegang 11 euro of 9 euro met
WT-pas. (fotografie: Piek)

Velserbroek - Helaas komt aan al
het leuke een eind. Zo ook aan het
Kersttoernooi in Tenniscentrum Velserbroek. Maandag 24 december
werd gestart met een enorm aantal
enthousiaste deelnemers die altijd
voor een gezellig toernooi zorgen.
Dit dubbeltoernooi is bedoeld voor
spelers die gewoon lekker sportief
en gezellig in de kerstvakantie bezig
wilden zijn. En dat is vijf speeldagen
lang bijzonder goed gelukt. Zondagavond 30 december werd afgesloten met de finales van alle poules
en schema’s.
De uiteindelijke winnaars:

M. Wegman en M. Griffioen; 2. T. Jorritsma
en M. de Vilder. DD 6: 1. M. van Strien en J.
Vink; 2. M. Barzilay en I. v.d. Berg. DD 4/5:
1. E. Griffioen en M. Sneekes; 2. I. Poelgeest
en H. van Willigen. HD 7/8: 1. M. Gozeling
en J. Smit; 2. H. Bakkernes en M. Smulders.
HD 7/8 35+: 1. T. Wegman en R. Wessel; 2.
C. v.d. Veldt en M. Strackx. HD6: 1. M. Wittebrood en M. v. Westerop; 2. D. van Es en
B. Koster. HD 6 35+: 1. G. Hoogerwerf en
P. Spanjaard; 2. K. Nederkoorn en T. Zwart.
HD 4/5: 1. J. v.d. Horn en M. Seegers; 2. E.
Leuven en E. Mettes. GD 7/8: 1. I. Beers en
D. Slot; 2. J. Gruyters en T. Gruyters. GD 7/8
35+: 1. J. en D.Vis; 2. A. en O. Vijn. GD 6: 1. E.
Alleman en P. Smit; 2. J. Vink en P. de Jong.
GD 6 35+: 1. L. Wilmink en T. Vervaat; 2. L.
Ruitenbeek en P. van Ravensbergen. GD
4/5: 1. M. Dortmundt en R. van Dusschoten;

Geslaagd voetbaltoernooi
‘WhoZnext IJmuidencrew’

‘Tussenstand’ in WT

IJmuiden - Vrijdag 11 en woensdag 16 januari 20.30 uur kunt u de
film ‘Tussenstand’ zien in het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257 in
IJmuiden.
Onconventionele film over liefde,
eenzaamheid en pogingen tot communicatie. Het gescheiden koppel
Roos en Martin ziet met lede ogen
aan hoe hun 17-jarige zoon Isaac
zich steeds verder terugtrekt in een
zwijgend isolement. Hun pogingen
een oplossing voor Isaac te bedenken, lopen stuk op hun frustraties

uit het verleden en hun onvermogen
naar elkaar te luisteren. Hun heftige en pijnlijke confrontaties staan in
schril contrast met de stille, gesloten wereld van hun zoon. Ondanks
de eindeloze verwijten en ruzies
blijkt gaandeweg hoe nauw deze
drie mensen met elkaar zijn verbonden, maar hoe moeilijk het is om elkaar te bereiken. Met onder andere
Elsie de Brauw en Marcel Musters.
Toegang normaal 6 euro.
Tegen inlevering van dit artikel 4
euro.

‘De Kleine Kapitein’

Stadsschouwburg Velsen

‘De Kleine Kapitein’
vaart uit in IJmuiden
Velsen - De Kleine Kapitein, Marinka en Bange Toontje. Wie kent ze
niet? Ruim dertig jaar geleden vertrouwde kinderboekenschrijver Paul
Biegel de avonturen van De Kleine
Kapitein toe aan het papier. Al drie
generaties kinderen dromen weg
bij de verhalen over het Eiland van
Groot en Groei en de geheimzinnige
schat van Schrik en Vreze. En griezelen bij de gedachten aan de Norse
Heerser. Vorig seizoen voer ‘De Kleine Kapitein’ onder het bewind van
succesregisseur Bruun Kuijt (onder
andere ‘Nijntje’) de theaters binnen. Omdat ‘De Kleine Kapitein’ natuurlijk ook in havenplaats IJmuiden
moet aanmeren, is de succesvolle muzikale toneelvoorstelling vrijdag 11 januari om 19.00 uur te zien
in de Stadsschouwburg Velsen. De
spannende familievoorstelling begint met een mysterieuze zeeman
die op het strand vier kinderen vertelt over de Spookstad op Palen en
het Eiland van Groot en Groei. En
over De Kleine Kapitein die tijdens
een hevige storm op zoek gaat naar
dat geheimzinnige eiland. Op zijn
boot Nooitlek vaart hij met zijn maa
tjes Dikke Druif, Marinka en Bange

Toontje een spannend avontuur tegemoet.
De vrienden belanden in de gevangenis van de Norse Heerser, varen
bij nacht en ontij onder de Stenen
Drakenpoort door en moeten ook
nog de Grijze Schipper uit de klauwen redden van een woeste zeerover. Als dat allemaal maar goed afloopt. Het publiek beleeft het in ‘De
Kleine Kapitein’, een spannende familievoorstelling vol avontuur, muziek en dans.
De toegang bedraagt 18,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789 of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Geen rijbewijs
Haarlem - Politieagenten bekeurden dinsdag omstreeks 11.00 uur
een 37-jarige Haarlemse automobilist. Tijdens een verkeerscontrole
op de Jan van Krimpenweg bleek
de man zijn rijbewijs ongeldig te zijn
verklaard.

Sportief Kersttoernooi
Tenniscentrum Velserbroek

DD 7/8 poule: 1. C. Blom en M. Bouwens; 2.
A. van Lieshout en P. Nijssen. DD 7/8 35+: 1.

Met onder andere Elsie de Brauw en Marcel Musters

nog niet maar aan ambitie en creativiteit zal het niet liggen. Zo liggen er
al een aantal eigen nummers klaar
die later dit jaar gelanceerd zullen
worden.
Aanstaande zondag zullen vooralsnog covers gespeeld worden maar
wel op een eigen manier. Nummers
van onder andere Vitesse, Ten Years
After, Rory Gallagher, Wild Romance
en de Earring komen voorbij, maar
dan geen Saturday Night en Radar
Love. Liefhebbers van deze muziek
worden dan ook zeker uitgenodigd
om dit optreden bij te wonen. Local
Heroes, zondag 13 januari van 16.30
tot 20.00 uur in Muziekcafé De Halve Maan, Hagelingerweg 36 te Santpoort-Noord. De toegang is gratis.

IJmuiden - De ‘whoZnext IJmuidencrew’ uit Zeewijk organiseerde
afgelopen donderdag in de vakantie een zaalvoetbaltoernooi en een
party. Beiden werden goed bezocht.
Zo’n 80 deelnemers en bezoekers
bij het voetbal en 70 bij de party.
Een ‘whoZnext’ groep bestaat uit
jongeren van bijvoorbeeld een
sportvereniging, school of een jongerencentrum die activiteiten organiseert voor de eigen leeftijdsgroep. Zij krijgen begeleiding van
een coach en ondersteuning van
sportservice Noord-Holland en de
gemeente. In het hele land vind je
‘whoZnext’groepen (zie www.whoznext.nl).
Er deden 8 teams mee met het voetbal waarvan 1 meidenteam en 1
team uit Amsterdam. De vrijwillige

scheidsrechters waren Brahim, speler van StormvogelsTelstar en Charles, een officiële scheidsrechter uit
deze omgeving. Het waren spannende en sportieve wedstrijden. Eén
van de favoriete, het team uit Amsterdam werd uiteindelijk vierde en
ook het meidenteam kwam regelmatig tot scoren tegen de jongens.
Uiteindelijk won het team ‘Bagdad’.
’s Avonds was er feest in de Branding. Ook weer georganiseerd door
deze jongeren aangevuld met andere vrijwilligers van de Branding.
De ‘whoZnext IJmuidencrew’ bestaat uit Jawad, Nawid, Hossein,
Jack, Yavuz, Mussi en Hussein. Zij
zijn 13 tot en met 18 jaar. De coach
is Dirk van Tiener- en Jongerenwerk
Branding van de Stichting Welzijn
Velsen.

De Waterwelpen zullen Jessica missen!

Van Waterwelpen
naar Zeeverkenners
IJmuiden - Afgelopen zaterdag is
tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsmaaltijd van waterscoutinggroep
Michiel Adriaenszn de Ruyter stuurvrouw Jessica Burger overgestapt
van de waterwelpen naar de zeeverkenners. Een stuurvrouw is een vrijwillige leidinggevende aan kinderen
van een bepaalde leeftijdsgroep. Ze
heeft dit met veel liefde gedaan bij
de waterwelpen voor 7- tot 11-jarige
jongens en meisjes op de zaterdagochtend. In de winter doen ze allerlei spelletjes in de blokhut en het
bos eromheen. In de zomer kanoën
ze wekelijks op het Kleine IJ nabij
Velserbroek.
Na twee jaar wil Jessica nu haar
creativiteit en inspiratie inzetten bij
de zeeverkenners. Dit zijn jongens
en meisjes van 11 tot en met 16 jaar
die zaterdagmiddag draaien. In de

zomer zeilen zij op hetzelfde meer.
Jessica zegt aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. De wat oudere leeftijdsgroep moet die haar bieden.
Tijdens de Nieuwjaarsmaaltijd komt
de gehele groep bij elkaar om gezamenlijk een maaltijd te nuttigen
en een speurtocht en postenspel te
doen in het bos. Omdat het al vroeg
donker is, is dit altijd een spannende bedoening. Aan het eind kwamen enkele moeders van waterwelpen langs met een zelfgeschreven,
toepasselijk gedicht voor Jessica en
een bos bloemen om haar te bedanken voor haar inzet bij de waterwelpen. De waterwelpen zullen haar
missen, maar zij zei elke waterwelp
ook stuk voor stuk te gaan missen.
Meer informatie over de waterwelpen en de zeeverkenners en de rest
van de groep is te vinden op de
website (www.de-ruyter.nl).

10 januari 2008
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Rommelmarkt
Sporthal Oost

IJmuiden - Zondag 9 maart is erin Sporthal IJmuiden-Oost weer een
grote rommelmarkt. Op deze markt
vindt u zo’n 80 kramen met oude
spullen zoals boeken, platen, kleding en allerlei uit de schuur of van
de zolder. De rommelmarkt is van
9.00 tot 16.00 uur en de toegang bedraagt 1,80 euro. Kinderen zijn gratis. De kantine is tijdens de rommelmarkt geopend. U vindt Sporthal
Oost aan Tiberiusplein 6 in IJmuiden, naast het politiebureau.

Lezing over
architect

Velsen-Noord - Op zondag 20 januari zal Ton Brugman uit Castricum, Stuyt-kenner bij uitstek, een
lezing houden over Jan Stuyt. Jan
Stuyt is de architect van onder andere de Sint Jozefkerk in VelsenNoord. Na de familieviering, die
om 09.30 uur begint, zal om circa
11.00 uur de presentatie over architect Stuyt plaatsvinden in parochiegebouw de Meerpaal, gelegen
in de tuin van de pastorie, Wijkerstraatweg 55 in Velsen-Noord. Belangstellenden wordt verzocht zich
telefonisch (0251-223932) of via email (wiljandomen@planet.nl) aan
te melden. Toegang is gratis.
De Sint Jozefkerk

Shuffle
nieuwjaarsparty
Haarlem - Shuffle gaat het nieuwe jaar weer van start in de Lichtfabriek op 12 fanuari. Een speciale editie weer deze keer, natuurlijk vooral ook omdat het de eerste keer van het jaar 2008 is en we
weer goede voornemens hebben.
The Flexican en Rob Boskamp zullen deze keer weer alles door elkaar
shufflen en de nachtbroeders zullen je blij maken in het Oliehuis. De
nieuwjaarsreceptie van Shuffle begint om 22.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen

Leoni Jansen met de
mooiste folkjuweeltjes
Velsen - Voor het theaterconcert
‘Heart Strings & Loose Ends’, zaterdag 12 januari (20.15 uur) in de
Stadsschouwburg Velsen, zijn Leoni Jansen en haar topmuzikanten
de rijke wereld van de Ierse en Keltische folk ingedoken. Het resultaat
een programma vol legenden, persoonlijke verhalen, mooie harmonieën, veel gitaren en de beste folkjuweeltjes. Humor en een vleugje
country en western maken de mix
van deze bijzondere muziekavond
helemaal af. Leoni zingt nummers
van Karine Polwart, Nick Drake, Annie Grace, Mary Coughlan en Dougie Maclean.
Van een spannende bewerking van
‘Oh Suzanna’ tot een betoverende
a capella-versie van de Ierse traditional ‘Siul a Ruin’. En wat te denken van een Engelstalige jazzy versie van Boudewijn de Groots & Lennaert Nijghs ‘Beneden alle peil’?
En een countryachtige variant van
Karine Polwarts ‘All the way back
home’? ‘One of these things first’
(Nick Drake), ‘This love will carry’
(Dougie Maclean) en ‘The Magdalene Laundries’ (Annie Grace) maken Leoni’s persoonlijk uitgezochte
folkverzameling compleet.

,,Leoni’s vertolkingen zijn van een
overdonderende kwaliteit en sfeer
en laten niemand onberoerd,” oordeelde de Schotse folkzangeres Annie Grace. Bij Leoni Jansen krijgt het
publiek dus werkelijk het beste van
Ierse en Keltische bodem gepresenteerd.
The Magdalene Laundries’ is een
nummer over opvangcentra voor
ongehuwde vrouwen die zwanger
zijn geraakt. Leoni is namelijk niet
alleen zangeres, presentatrice (o.a.
‘Jeugdjournaal’) en theatervrouw
(regie ‘African Mama’s’, begin november nog te zien in Velsen), maar
ook voorvechter voor vrouwenwelzijn. In mei 2006 werd de Haarlemse
bevorderd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Deze onderscheiding krijgt zij voor haar bijdrage aan
de wereldmuziek, de multiculturele
samenleving en haar programma’s
met vrouwen uit allerlei landen en
culturen.
Prijs: 22 euro inclusief garderobe en
pauzedrankje, CJP 2 korting.
Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon, 0255-515789 of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. 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 ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in
IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-

Kleding- en speelgoedbeurs de Blauwe Veldmuis
Velserbroek- Ook dit jaar organiseert de oudercommissie van kinderdagverblijf de Blauwe Veldmuis
in Velserbroek een Kledingbeurs.
Deze zal plaats vinden op zaterdag 2
februari van 10.00 tot 12.00 uur. Verkocht wordt allerlei baby- en peuterartikelen, zoals kleding van maat
62 tot en met 134, speelgoed, maxicosy’s (maximaal 5 jaar oud). Ook

Velsen - In de vrolijke musical
‘Nijntje op vakantie’ (3plus), zondag
20 januari om 14.00 uur en 16.15 uur
in de Stadsschouwburg, gaat de familie Pluis op wereldreis. Met de caravan achter de auto rijden vader en
moeder Pluis, Nijntje en haar vriendinnetje Nina een groot avontuur
tegemoet. Ze belanden op vreemde plekken en ontmoeten de wonderlijkste mensen en dieren. In Italië probeert een echte gondelier
moeder Pluis te versieren. In Afrika
ontdekt Nina plotseling een olifant
en zingen zij het liedje ‘Oh, oh olifant’, een loflied op zijn dikke poten
en grote oren. Verder doen de twee
konijntjes mee aan een doldwaze
schildpaddenrace. Overdag gaan
Nijntje en Nina dus op avontuur. ’s
Nachts mogen zij ook nog eens in
hun eigen tentje slapen.
De reis is een groot succes. Nijntje
en haar familie maken zelfs gekleed
in fraaie klederdrachtkostuums een
‘wereldreis in vier minuten’ langs
Suriname, Groenland en Japan.
Maar dan komt er onverwacht een
brief van opa. Het gaat niet goed
met oma’s hart. Snel wordt er een
luchtballon geregeld en vliegt de
familie Pluis razendsnel terug naar
Nederland. Gelukkig komt het allemaal goed met oma. Vader Pluis
besluit na afloop van dit hachelijke
avontuur nooit meer zonder opa en
oma zo’n verre reis te maken.
Het beroemdste konijntje ter wereld
belandde in 2001 voor het eerst op
het theaterpodium en heeft sindsdien drie fantastische musicals op
haar naam staan.
Meneer Dick Bruna, maar óók de
liedjesmakers Ivo de Wijs en Joop
Stokkermans en de hele theaterfamilie Pluis (onder aanvoering van
regisseur Bruun Kuijt) kunnen er

Ingezonden brief
‘Oorverdovend lawaai en
jongeren op oorlogspad’ (2)

kunt u spullen inbrengen voor deze
kledingbeurs, van de opbrengst is
70 procent voor u zelf en 30 procent
voor SOS Kinderdorpen. Inbrengnummer kunt u verkrijgen via Pascalle Kornelissen op telefoonnummer 023-538 11 06 (na 20.00 uur) of
via de mail pkornelissen@hotmail.
com Ook voor verdere informatie
kunt u bij haar terecht.

Peutermusical ‘Nijntje
op vakantie’ in Velsen
trots op zijn hoe Nijntje (gespeeld
door Eva Poppink) in opeenvolgende seizoenen massa’s mini-theatergangers in binnen- en buitenland op de been wist te brengen. De
nieuwste musicalparel aan de theaterkroon van de familie Pluis ‘Nijntje op vakantie’ wist vorig seizoen
zelfs kroonprins Willem-Alexander
en prinses Maxima met hun dochters Amalia en Alexia tot een theaterbezoek te verleiden.
De derde ‘Nijntje’ is dan ook niet
zomaar een musical voor peuters
en kleuters, maar een hele vrolijke en betoverend mooie. Met aansprekende muziek, herkenbare personages, humoristische dialogen
en een kleurrijk decor van huisjes,
boompjes en beestjes. Natuurlijk in
de beroemde helderde Dick Brunakleuren en met zwart omlijnde randen.
De boekjes van Dick Bruna komen
in de Stadsschouwburg Velsen opnieuw prachtig tot leven. Voor de
minischouwburgbezoekers zal het
een heus feest zijn. ‘Nijntje op vakantie’ zit namelijk vol liedjes als
‘is de hele dag al knudde met een
rietje, zing dan een liedje’. Variërend van sprookjesachtige melodieën over ballet en iemand missen, tot
een stoere rap en meezingers voor
de hele zaal. Want wie kan stil blijven zitten op een vrolijk nummer
als ‘kindje, kun je met je tenen bij
je neus’?
Prijs: 18,50 euro, kinderen tot en met
12 jaar 16,50 euro (inclusief garderobe en pauzedrankje). De voorstelling om 13.00 uur is inmiddels uitverkocht. Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789
of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
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@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575, email: 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. 9.0016.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de
huisarts.

Het was mij een genoegen de ingezonden brief van vorige week te
lezen.
Oudejaarsdag werd een angstige
dag. Misschien vindt de gemeente
een oplossing om pas ‘s avonds na

Cabaretgroep Niet Uit Het Raam (foto: Joris van Bennekom)

Stadsschouwburg Velsen

Niet Uit Het Raam met
‘Natuurlijke Selectie’
Velsen - De zeespiegel blijft alsmaar stijgen. Nog eventjes en het
is Amersfoort aan Zee en IJmuiden,
de nieuwe verzonken stad Atlantis.
Overbevolking dreigt. De mannen
van Niet Uit Het Raam besluiten de
natuur een handje te helpen met het
oplossen van dit overbevolkingprobleem. In ‘Natuurlijke Selectie’, donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag
19 januari (20.15 uur) in de Stadsschouwburg, houden Viggo Waas,
Peter Heerschop, Joep van Deudekom en Eddie B. Wahr daarom alle
aardbolbewoners tegen het licht.
,,Omdat het aantal mensen op aarde drastisch moet worden teruggebracht, is een selectie noodzakelijk.
Moeten wij deze selectie aan de natuur overlaten? Moeten wij toestaan
dat er slachtoffers worden gemaakt
met de willekeur van natuurrampen, hongersnoden en epidemieën?
Is het niet beter om de natuur een
handje te helpen?”
In ‘Natuurlijke Selectie’ kiest ca-

baretgroep NUHR zélf hoe en met
wie wij verder moeten. ,,Niet op basis van geloof, ras, afkomst of vermogen. De selectie zal worden gemaakt op basis van ‘nut’. De Nieuwe
Mens is de Nuttige Mens.”
Toeschouwers dienen zich op deze
cabaretavonden voor te bereiden
door in de spiegel te kijken en zich
af te vragen ‘wat voor nut heb ík eigenlijk?’.
Niet Uit Het Raam sleepte met ‘Natuurlijke Selectie’ een nominatie
voor dé cabaretprijs Poelifinario in
de wacht. Het programma zit als
vanouds weer vol hilarische sketches en ontroerende liedjes. Want
hoewel de mannen het publiek een
troosteloze visie op de mensheid
voorhouden, kan er natuurlijk weer
hard gelachen worden.
Toegang: 24,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje. Informatie:
Stadsschouwburg Velsen, telefoon
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Caja in het Witte Theater
IJmuiden - In het Witte Theater is
een expositie ingericht van Caja.
Caja is geboren op 16 oktober 1972
in Zaandam, al vrij snel had zij door
dat schilderen haar passie heeft.
Autodidact maakt zij zich diverse
technieken eigen en creëert zo haar
eigen stijl. Haar werk wordt gekenmerkt door felle kleuren afgebakend
met een strak zwarte lijnen spel.

De vrolijke taferelen toveren een
glimlach bij de aanschouwer. ‘Een
betere wereld begint bij een goed
humeur’.
Vanaf 1998 heeft Caja veel exposities gehad. Naast schilderijen, beschildert Caja ook objecten. Daarnaast maakt ze beelden en sieraden.
Zie ook www.hebjeditalgezien.nl.

8 uur ‘t geweld en geknal te laten
losbarsten?
Ik denk dat 60 miljoen euro ‘t Rijk
veel belastinggeld oplevert.
Naam en adres bij redactie bekend

Bluestrain FM met Rythm
Bombs in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 20 januari ontploffen The Rhythm Bombs uit België in de foyer van het Witte Theater tijdens het live-radioprogramma Bluestrain FM. Aanvang zoals
gebruikelijk rond de klok van 17.00
uur.
Bluesband the Rhythm Bombs herbergt vijf top-muzikanten die werkelijk alles in huis hebben wat blues
zo intrigerend en inspirerend maakt.
Met een ijzersterke voorliefde voor
de zwarte Blues & Roots muziek is
dit een band die live niet van wijken
weet en steevast de laatste nuchtere ziel platwalst met (zoals Oor de
band omschrijft) hondsrauwe boogies, zuigende Texas swing, stuiterende combojump en sluipende
Louisiana swampblues. You name it,
they’ve got it.
Het uitbrengen van de mini-cd ‘Disconnect My Phone’ in 1999 leidt tot
enthousiaste reacties van fans, media en programmeurs. Blues-burgemeester Wim Vermeyen laat alvast

weten dat hij ‘zelden zoiets goeds
heeft gehoord van belgische Bluesbodem’. Sinds het verschijnen van
de full-cd ‘One Gear Up’ (MW Records) is de band dan ook een veel
gevraagde act op diverse festivals in
de Benelux en Duitsland.
Ook de geschreven pers reageert
zeer positief op de intrede van the
Rhythm Bombs. Zo schrijft Mojo Music Time over ‘een gedreven
band met een fris geluid’ en meldt
Rootstown Music Magazine dat ‘deze band de meest zompige gitaarsound heeft sinds Lightin’ Slim, een
harp die klink als een heetgebakerde sirene, geblazen door een gast
die persé een plezierboot met vestaalse maagden op de klippen wil
laten lopen, dat alles in bochten gewrongen door een spetterende ritmesectie.’
The Rhythm Bombs werden in 2005
versterkt met de Limburgse topgitarist John ‘Jay Vee’ Verhaegh en toetsenist Hein Koop.

Rythm Bombs dreigen zondat in het Witte Theater te ontploffen

