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Wij wensen
de finalisten
van het Rabobank
Stratenteams
Toernooi veel succes!
Het is tijd voor de Rabobank.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen
Ook de leerlingen hanteerden zaterdag de verfkwast en -roller

Tijdelijk onderkomen Parnassiaschool

Ouders en leerlingen
druk aan ‘t klussen
Santpoort-Noord – Afgelopen zaterdag heerste er grote bedrijvigheid in de voormalige MTS aan de
Roos en Beeklaan, waar de Parnassiaschool een tijdelijk onderkomen
heeft. Na de eerste brand trokken ze
daar ook in. Het gebouw had toen
vijf jaar leeg gestaan en kreeg een
grondige schoonmaakbeurt. Nadat
het schoolgebouw aan de Wulverderlaan op oudejaarsdag weer getroffen werd door brand, konden de
leerlingen en schoolleiding er weer
terecht. De school hoeft niet helemaal afgebroken te worden en daar
is iedereen blij om, want dan had
het allemaal veel langer geduurd.
Maar de leerlingen zullen zeker tot
het voorjaar van 2009 aan de Roos
en Beeklaan verblijven. Dit deed de
ouderraad besluiten om het gebouw
eens flink op te pimpen. Zaterdag werd er druk geschilderd, elke
klas kreeg een eigen kleurtje. Ook
de leerlingen zelf staken de handen
flink uit de mouwen en hanteerden
de verfkwast of - roller. De verf werd

geschonken door Praxis. Andere ouders sjouwden met planken, zij waren kasten in elkaar aan het zetten,
die ze kregen van Ikea. De hulp die
de Parnassiaschool krijgt aangeboden van bedrijven en andere scholen is hartverwarmend. Schoolmeubilair werd bijvoorbeeld geschonken door basisschool Dolfijn uit Beverwijk en deze week doneerde het
hoofdkantoor van PWN in Velserbroek kantoormeubilair zoals bureaus, telefoons en lampen.
Leerkrachten mochten zich zaterdag niet laten zien, die deden al genoeg, vond de ouderraad. Behalve
directeur Jan Vink, want die coördineert alle activiteiten. Hij lag op
zijn knieën de plinten van de gang
te schilderen. Juf Rianne van groep
7/8 kon het toch niet laten en kwam
even een kijkje nemen. ,,Wat wordt
het mooi, het wordt hier steeds gezelliger’’, roept ze enthousiast uit.
Ook is er een grote openbare veiling
in voorbereiding. De opbrengst hier-

van is bestemd voor het schoolplein.
Dat is er nu amper. Het is een grasveld, dat slechts gedeeltelijk betegeld is. Als het regent, dan verandert het gras in een modderpoel en
kunnen de kinderen niet naar buiten. Ook staat er geen hek omheen,
maar dranghekken, die omvallen
als het waait. Verder zijn er geen
speeltoestellen. Eerst zou de veiling plaatsvinden in de zaal van De
Wildeman, maar die bleek al gauw
te klein. De eigenaar bood daarom
tevens het cafégedeelte aan. En nu
wordt er ook nog een tent opgezet,
om alles en iedereen te kunnen herbergen. Er worden bijzondere zaken
te koop aangeboden.
Zoals een traiteur aan huis, een behandeling van een schoonheidspecialist of een interieurverzorger, die
het huis eens grondig komt schoonmaken.
De veiling in De Wildeman zal
plaatsvinden op 14 februari, op Valentijnsdag dus en begint om 19.30
uur. (Carla Zwart)
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ruit
repareren?
Zie elders in deze krant

Shantymen Nelson’s Blood koor

Nelson’s Blood presenteert
nieuw repertoire 2008
IJmuiden - Vrijdag 1 februari verzorgt Shantymen Nelson’s Blood
een avondvullend optreden in
buurthuis de Brulboei. In het afgelopen jaar is er door de groep veel
nieuw repertoire ingestudeerd. Niet
alleen voor de diverse optredens dit
jaar vanwege het 10-jarig bestaan,
maar ook omdat de groep nog voor
de zomer een nieuwe CD wil uitbrengen. De CD zal zich kenmerken door een mix van traditionele
shanties en zeemansballaden, en

van liederen die in de afgelopen tien
tot twintig jaar geschreven zijn geheel in de stijl van de zeemansliederen van weleer. Een groot deel van
dit jubileumrepertoire zal komende vrijdagavond ten gehore worden
gebracht in de Brulboei aan de Kanaalstraat 166 in Oud-IJmuiden.
Aanvang concert 20.00 uur. De zaal
is open om 19.00 uur. De toegang is
gratis. Een heerlijke avond voor de
liefhebbers van het zoute zeemanslied!

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

Vanuit je luie stoel je zaken regelen, zoals burgemeester Cammaert laat zien

Digitaal gemeentelijk loket

‘Nooit meer wachten’

Danswedstrijd tijdens discozwemmen in Heerenduinen
IJmuiden - Op vrijdagavond waren
er circa 425 jeugdige bezoekers tijdens het discozwemmen tussen
18.00 en 21.00 uur in zwembad De
Heerenduinen in IJmuiden.
Om 19.00 uur was er een danswedstrijd voor de jeugd tot 10 jaar waar
zo’n 50 kinderen aan deelnamen.

De winnaars van deze wedstrijd
zijn Kim van Doorn (8 jaar) uit
IJmuiden, Suzanne de Jong (9
jaar) uit Vijfhuizen en Dirk van der
Wel (9 jaar) uit Haarlem. Om 20.00
uur was er een soortgelijke wedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar, met
circa 30 deelnemers waar Wouter

van Zandvliet (10 jaar) uit Haarlem en Donny van der Velde (12
jaar) uit IJmuiden de winnaars waren. een meisje waar de naam niet
van bekend is heeft haar prijs nog
niet opgehaald. Alle prijswinnaars
sleepten een Gratis toegangsbewijs in de wacht.

Velsen – ‘Nooit meer wachten’, is
de leus van de publiciteitscampagne voor het digitale loket van de gemeente Velsen. Geen lange wachttijden meer, maar het gewoon thuis
regelen via internet. Op dit moment
worden er al meer dan 200 diensten
aangeboden. Bijvoorbeeld digitaal
een afspraak maken, een vergunning, paspoort of een rijbewijs aanvragen.
Daarnaast wordt er ook praktische
informatie gegeven en antwoorden
op vragen, waarvoor men zich anders op het stadhuis zou moeten
vervoegen of de telefoon zou moeten pakken. Dat scheelt een hoop
tijd. De gemeentelijke diensten zijn
zo beter bereikbaar en laagdrempelig voor alle inwoners van Velsen.
Die hoeven niet meer in de rij op hun
beurt te wachten. De campagne zal
opduiken in verschillende media en
op diverse (soms onverwachte) momenten, om de mensen te wijzen op
het bestaan van het digitale loket.
Maandag hing er een grote ballon
in de vorm van een zeppelin, gevuld met helium, boven het stadhuis
die de aandacht vestigde op de actie. Op het dak van het stadhuis zit

burgemeester Peter Cammaert op
een gemakkelijke stoel in een nagebouwde huiskamer. Dit om te benadrukken dat je voortaan vanuit je luie
stoel je zaken kunt regelen. Hij roept
door een megafoon: ,,We zijn nu zeven dagen per week en 24 uur per
dag bereikbaar.’’ De megafoon gebruikt de burgemeester vanwege
het feit, dat mensen denken dat je
hard moet roepen voordat je bij de
gemeente aan de beurt bent. ,,Dat is
achterhaald. Ook het lange wachten

is niet meer in overeenstemming met
de werkelijkheid’’, zegt Cammaert.
,,De digitale mogelijkheden zullen
gemeentebreed onder de aandacht
gebracht worden.’’ Via de laptop
neemt Cammaert het digitale loket
officieel in gebruik. De zeppelin, die
naar beneden gehaald was, kwam
hierna ook weer boven het stadhuis
zweven.
Het digitale loket is bereikbaar via
de gemeentelijke website: www.velsen.nl.

VERSPREIDNET
BEZORGERS
gevraagd
Stuur een e-mail naar info@verspreidnet.nl
of bel met 0251-674433

pagina 6

Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 31 januari
Filmschuur Haarlem: 19.00: Mio
Fratello è figlio Unico première.
19.15: I Served the King of England.
21.15: 4 maanden, 3 weken en 2 dagen. 21.45: Falkenberg Farewell.
Toneelschuur Haarlem: 19.30 uur:
Pakman, jeugdvoorstelling vanaf 9
jaar. 20.00 uur: Mightysociety5.
Film ‘Italian for Beginners’ in ontmoetingscentrum Dorpskerk, Burg.
Enschedelaan 65 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 4,-.
‘Poëzie op zolder’ Doelenzolder,
Centrale Bibliotheek, Gasthuisstraat
32 Haarlem, 20.00 tot 22.30 uur. Kosten 4,- incl. gelegenheidsbundel.
Nationale Gedichtendag poëzie
en dingen staan centraal. Aanvang
20.00 uur in Galerie 37 Spaarnestad
in Haarlem.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Atonement’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Dommelsch zaal: The
Bootleg Beatles. Aanvang 21.00 uur.
Toegang 20,-. Café: Fuck the Writer.
Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 1 februari
Onbeperkt sliptong eten bij Eetcafé IJmuiden aan Zee. Reserveren
gewenst.
Filmschuur Haarlem: 16.30/19.00:
Mio Fratello è Figlio unico. 16.45:
César et Rosalie. 19.15: I Served the
King of England. 21.15: 4 maanden,
3 weken en 2 dagen. 21.45: Falkenberg Farewell.
Toneelschuur Haarlem: 19.00 uur:
Mightysociety5 + talkshow. 20.30
uur: Rotterdam/New York.
Postzegelveiling in het Dienstencentrum, Laan van Berlij 1 Haarlem.
Aanvang 19.30 uur.
Shantykoor Nelson’s Blood presenteert nieuwe repertoire van 2008
in de Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
SwingSteesjun Feestje van 20.00
tot 01.00 uur op Station Haarlem,
wachterkamer 2e klasse, Perron 3a.
Toegang 6,50 tot 21.00, daarna 8,-.
Optreden Mutter Courage in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Eliane Rodriques, kleine zaal Philharmonie Haarlem. Uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Atonement’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Kleine zaal: Vierde
voorronde Rob Acda Award, 20.00
uur. Toegang 5,-. Dommelsch zaal:
90’s Now. 23.00-04.00 uur. Toegang
9,- vanaf 18 jaar. Café: Gomer Pyle.
Aanvang 23.00 uur. Toegang gratis.
Nacht van het IJs op de Haarlemse
Kunstijsbaan. Van 23.00 tot zaterdag
2 februari 01.00 uur. Kosten 5,-, kinderen t/m 15 jaar 4,-.

Zaterdag 2 februari
Rommelmarkt Hof van Eden, Muiderslotweg 222A Haarlem. Van 09.00
tot 15.00 uur.
Kledingbeurs bij de Blauwe Veldmuis in Velserbroek, 10.00-12.00 .
Filmschuur Haarlem: 14.15/21.15:
4 maanden, 3 weken en 2 dagen.
14.30: De avonturen van Molletje
3+. 16.30/19.00: Mio Fratello è Figlio
unico. 17.00/21.45: Falkenberg Farewell. 19.15: I Served the King of England.
Carnaval bij Flora’s Kids Dance
voor kinderen van 4 tot 7 jaar, zowel
cursisten als hun vriendjes en vriendinnetjes. Van 15.00 tot 17.00 uur in
de gymzaal van de St. Bavoschool,
Eemsstraat 15 in Haarlem-Noord.
Finaledag Stratenteams toernooi
Velserbroek. Vanaf 15.45 uur. Feestavond begint om 21.30 uur.
Donker in de Duinen. Excursie
start om 16.30 uur bij ingang Midden Herenduin, Duin en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 18 in SantpoortNoord. Aanmelden verplicht via
023-5411129 of www.npzk.nl.
Toneelschuur Haarlem: 19.00 uur:
Mightysociety5 + talkshow. 20.30
uur: Rotterdam/New York.
Film ‘Breakfast at Tiffany’s’ en diner in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Aanvang 19.30
uur. Toegang 40,-.
SwingSteesjun Dance Classics
20.00-01.00 uur op Station Haarlem.
Toegang 6,50 tot 21.00, daarna 8,-.
Zang- en muziekavond in de
Theeschenkerij Velserbeek. Aanvang 20.15 uur. Toegang 4,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Atonement’. Aanvang 20.30 uur.
Aprés-ski party, Cuckoo’s Nest
in IJmuiden. Tevens voor de dames

31 januari 2008
stripper en paaldanseres. Aanvang
21.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Beiden zalen: Backyard. 22.00 - 03.00 uur. 14,-/16,vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Peter Pan
Speedrock. Aanvang 20.30 uur. Toegang 12,50. Café: Moker. Aanvang
23.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 3 februari
Rommelmarkt, sporthal Zeewijk.
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Dierensporen en vogels in Koningshof, Duinlustweg 26 Overveen.
Van 10.00 tot 11.30 uur.
Zanggroep ‘Een Glinsterend Spoor’
viert 20-jarig jubileum in de Immanuelkerk, Van Egmondstraat in
Haarlem-Noord. Aanvang 10.00 uur.
Eucharistieviering met thema:
Marialichtmis in de Vrij-Katholieke
Kerk in Bloemendaal, Popellaan 1.
Aanvang 10.30 uur.
Villa Sportiva, Zeeweg IJmuiden:
World Yoga Dag. Sessie vindt plaats
van 11.00 tot 13.00 uur.
Optreden Velser Operagezelschap Bel Canto in het Zaantheater, Nicolaasstraat 3 in Zaandam.
Van 12.00 tot 14.00 uur.
Optreden amateur accordeonduo
Boutons d’Or bij informatieboerderij
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van
13.00 tot 15.00 uur.
Verzamelbeurs in dienstencentrum, Laan van Berlijn in Schalkwijk.
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Rondleiding over Landgoed Elswout. Verzamelen bij de witte bank
achter het poortgebouw om 14.00
uur. Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50.
Het landgoed kent betaalde toegang 0,50. Excursie gaat altijd door,
aanmelden niet nodig.
Carmen de Haan houdt een lezing ‘Leven’ betekent risico’s nemen
in St. Raphaël kerkje, Popellaan 1
Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00
uur. Toegang 7,-.
Breed Platform Palestina houdt
een actie van 14.00 tot 15.00 uur op
de Grote Markt tijdens koopzondag.
Salsamotion Salsamatinee van
14.00 tot 17.30 uur op station Haarlem. Gratis proefles beginners om
14.00 uur, daarna feest tot 17.30 uur.
Toegang gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.15: César
et Rosalie. 14.30: De avonturen van
Molletje 3+. 16.30/21.15: 4 maanden,
3 weken en 2 dagen. 17.00/21.45:
Falkenberg Farewell. 19.00: Mio Fratello è Figlio unico. 19.15: I Served
the King of England.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Theater Gnaffel speelt
jeugdvoorstelling ‘De Worstelaar’.
Aanvang 14.30 uur. 17.00 uur foyerconcert met Mother of Pearls. Toegang gratis.
Holland Symfonia in de grote zaal
van de Philharmonie Haarlem. Aanvang 14.30 uur. Opera Spanga in de
kleine zaal. Aanvang 14.30 uur.
Oecumenische viering in de Laurentiuskerk, Fidelishof IJmuiden.
Aanvang 15.00 uur.
Joel Lipton, pellegrina en Peter Lockwood op piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage wenselijk.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur:
Niels Holgersson, jeugdvoorstelling
vanaf 6 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Rivulets. Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis.
Salsa Hotspot en live optreden DonCiron in de Sluizen, Noordersluisweg 1 in IJmuiden. Van
23.30 tot 04.30 uur. Toegang 6,-.

Maandag 4 februari
Gratis ruit repareren. Automark op
de parkeerplaats Vestingplein Velserbroek. Van 09.00 tot 17.00 uur.
Uitwisselingsbijeenkomst over
somberheid in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Haarlem. 13.30 - 15.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Mio
Fratello è Figlio unico. 19.15: Zebraman MovieZone. 221.15: 4 maanden,
3 weken en 2 dagen. 21.45: Falkenberg Farewell.

Dinsdag 5 februari
Muziek in de kerkzaal van het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Van
19.00 tot 20.15 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Mio
Fratello è Figlio unico. 19.15: I Served
the King of England. 21.15: 4 maanden, 3 weken en 2 dagen. 21.45: Falkenberg Farewell.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Moeder Courage’ met Mark Rietman en
Anne-Wil Blankers, 20.15 uur.
Lezing door Wim Cerutti over de
geschiedenis van de Janskerk, Jansstraat 40. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Theaterstuk ‘Wraakoefening’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
Liefde/zijn handen.

Woensdag 6 februari
Coeliakie inloopuur in het informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de
entrale hal van het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. 13.00 tot 14.30 uur.
‘Ellie en Corrie spelen’ in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein. Van 13.30 en 15.00 uur.
Kindermiddag Baptistengemeen-

te IJmuiden, Eemstraat 28-30 van
14.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.30: De
avonturen van Molletje 3+. 16.30:
4 maanden, 3 weken en 2 dagen.
16.45: César et Rosalie. 19.00: Mio
Fratello è Figlio unico. 19.15: I Served
the King of England. 21.15: 4 maanden, 3 weken en 2 dagen. 21.45: Falkenberg Farewell.
Natuurknutselen voor kinderen
in het Natuurinformatiecentrum
Schalkwijk, Boerhaavelaan. Van
14.30 ot 16.00 uur. Kosten 1,-.
Conferentie toegankelijkheid over
basisscholen Velsen ‘de deur open
of de deur op een kier’ in de Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden.
Van 15.00 tot 17.00 uur. U hoeft zich
niet van tevoren op te geven.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Moeder Courage’ met Mark Rietman en
Anne-Wil Blankers. Aanvang 20.15
uur.
Eineder van der Naalt in de kleine
zaal van de Philharmonie Haarlem.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Cabaretvoorstelling van
Kommil Foo ‘Wolf’ (try-out). Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
Omdat het niet anders kan. Nederlandse Première.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Woody & the Sideman. Aanvang 21.00 uur. Toegang
gratis.

Donderdag 7 februari
Inloopochtend voor vrouwen met
borstkanker in het Kennemer Gasthuis locatie Zuid. Van 10.00 tot 11.30
uur.
Grote Nederlandse musea exposeren in de Centrale Bibliotheek inHaarlem. Van 11.00 tot 16.00 uur.
Inloopuur voor glauccoompatiënten van 13.30 tot 15.30 uur op de
polikliniek oogheelkunde (route 40
rood) van het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp.
Wandeling met Herman Groeneveld langs historische panden aan
de Jansweg, Jansstraat, Parklaan,
Nieuwe Gracht en de Begijnenbuurt. Vertrek 14.00 uur vanaf Station kaartjeshal. Aanmelden noodzakelijk via 06-16410803. Kosten 2,50
per persoon.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Mio
Fratello è Figlio unico. 19.15: I
Served the King of England. 21.15:
Eastern Promises. 21.45: Falkenberg
Farewell.
Toneelschuur Haarlem: 19.15 uur:
Inleiding in Duisternis. 20.00 uur: In
Duisternis. 20.30 uur: Hartstocht.
Laat in het duin. Excursie start om
19.30 uur bij de voordeur van Duincentrum De Zandwaaier, Zeeweg
Overveen. Verplicht aanmelden via
www.npzk.nl of 023-5411129. Kosten 2,50, 65+ 1,50.
Leo van Doeselaar & Arno Bornkamp in de grote zaal van de Philharmonie Haarlem. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘I Served the King of
England. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingle 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Good Dog Happy Man. Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.

Man mishandelt
ex-werknemer

Haarlem - De politie heeft vorige
week woensdagmiddag rond 13.00
uur een 43-jarige man uit Amstelveen aangehouden. De man wordt
ervan verdacht een 21-jarige IJmuidense ex-werknemer te hebben
mishandeld. Dit gebeurde in het
pand van het bedrijf aan de J.W. Lucasweg. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Oplichters
aangehouden
IJmuiden - De politie heeft vrijdag
een 18-jarige en een 21-jarige man
uit Eindhoven om 16.30 uur aangehouden in Eindhoven, vanwege
hun betrokkenheid bij een gestolen auto. Beide mannen hadden gereageerd op een oproep op internet, waar geld werd uitgeloofd voor
de gouden tip die zou leiden naar
een auto die op 14 januari in Velserbroek was gestolen. De beloning was in het vooruitzicht gesteld
door de eigenaar van de auto, een
46-jarige man uit Velserbroek. Beide verdachten wisten niet waar de
auto was. Ze hadden bedacht eerst
500 euro te incasseren en vervolgens het slachtoffer om de tuin te
leiden met valse informatie over een
garagebox waar de auto zou staan.
Tegen beide mannen is proces-verbaal opgemaakt.

Beurs 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 worden allerlei baby- en
peuterartikelen, zoals kleding van
maat 62 tot en met 134, speelgoed,
maxi-cosy’s (maximaal 5 jaar oud),
etcetera. Ook u kunt spullen inbrengen voor deze kledingbeurs, van de
opbrengst is 70 procent voor u zelf
en 30 procent voor S.O.S Kinderdorpen. Uw inbrengnummer kunt u verkrijgen via Pascalle Kornelissen op
telefoonnummer 023-5381106 (na
20.00 uur) of via e-mail pkornelissen@hotmail.com Ook voor verdere
informatie kunt u bij haar terecht.

U kunt zich inschrijven en u vindt
meer informatie op de website
www.schaakclubsantpoort.nl/ichthuscollegetoernooi
Het toernooi vindt plaats in het Ich-

Haarlem - 90’s NOW!, vrijdag 1 februari in Patronaat, is exact wat je
denkt dat het is. De jaren negentig
en wel nu meteen. Onverteerbaar als
ze leken, worden ze nu gemixt, gesneden en hapklaar gemaakt. Rock,
dance, pop, hiphop, ragga, R&B
- alles komt voorbij. Bij 90’s NOW
wordt er geen middel gespaard om
de bezoekers de hele avond lastig
te vallen met die schitterende jaren
negentig!
Aanvang 23.00 uur, entree 9 euro,
leeftijd 18+.

thus College aan de Wolff en Dekenlaan, nabij station Driehuis. De
eerste ronde start vrijdagavond om
19.30 uur. Speeltijd is 40 zetten in
een uur en drie kwartier, daarna
krijgen beide spelers 15 minuten om
de partij uit te spelen, dus maximaal
vier uur per ronde.
Ronde twee, drie en vier starten zaterdag om respektievelijk 9.00, 14.00
en 19.30 uur. Op zondag starten om
9.00 en 14.00 uur rondes vijf en zes.
Inschrijving kan vrijdag aan de zaal
uiterlijk tot 19.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro voor senioren
en 20 euro voor jeugd tot en met 16
jaar. Schakers die spelen in de GM,
IM of FM klasse zijn voor dit toernooi ook van harte welkom, voor
hen is deelname gratis. Voor meer
info: Hans Kors: 06-18449649 of info@schaakclubsantpoort.nl

Gratis gebitscontroles
bij dierenartsen
Regio - Vier op de vijf honden ouder dan drie jaar hebben gebitsproblemen. Dit wordt met name veroorzaakt door tandplak en tandsteen.
Naarmate honden ouder worden
groeit ook de kans op het ontstaan
van tandvleesproblemen. Verwaarloosde gebitsproblemen kunnen
ernstige gevolgen hebben voor de
gezondheid van honden, variërend
van slechte adem tot verlies van
tanden of zelfs ontstekingen in belangrijke organen.
Regelmatige gebitsverzorging is nodig om bovengenoemde problemen
te voorkomen. Om het belang van
gebitsverzorging onder de aandacht
van hondeneigenaren te brengen

Qall en Manpower

Slaan handen ineen
tijdens wervingsactie!
IJmuiden - Qall Contact Center
helpt al een aantal jaren met succes goede-doelen-organisaties aan
meer donateurs en collectanten, op
die manier verwerft men meer middelen om doelen te realiseren. Qall
is een professioneel en snel inzetbaar verlengstuk van zijn opdrachtgevers. Zij beschikken over een modern ingericht contactcenter met 35
geautomatiseerde belplekken. Er
werken ruim 100 betrokken medewerkers die allemaal gemotiveerd
bellen voor een betere wereld.
Zaterdag 2 februari organiseren zij
in samenwerking met Manpower
IJmuiden een open dag. Voor ver-

schillende projecten zijn wij op zoek
naar enthousiaste nieuwe medewerkers die na een gedegen opleiding nieuwe donateurs voor de diverse goede doelen gaan werven.
Manpower Uitzendorganisatie is
een gerenommeerde partner voor
alle HR vraagstukken en daarom bij
uitstek dé keuze om mee te denken
over, onder andere, de komende
wervingsactie.
Ben je gedreven, heb je verkooptalent en durf je een standpunt in te
nemen? Kom dan langs op Zaterdag
2 februari tussen 12.00 en 16.00 uur
bij Manpower aan de kennemerlaan
169 in IJmuiden!

90’S NOW!

Eerste Ichthus College
schaaktoernooi op komst
Driehuis - In het weekeinde van
29 februari, 1 en 2 maart organiseert Schaakclub Santpoort voor
de eerste keer het Ichthus College
Schaaktoernooi.
Naar aanleiding van haar 75-jarige
jubileum heeft Schaakclub Santpoort besloten de regio met nog
een mooi weekendtoernooi te verrijken. Het toernooi wordt gespeeld
in zes ronden volgens het Zwitsers
systeem.
Het totale prijzengeld bedraagt meer
dan 2000 euro, met een eerste prijs
van 700 euro. Verder zullen er nog
zes ratingprijzen en drie jeugdprijzen beschikbaar worden gesteld.

Qall is een professioneel en snel inzetbaar verlengstuk van zijn opdrachtgevers

wordt in februari voor de tweede
keer de Maand van de Gebitscontrole georganiseerd. In deze maand
wordt er in alle dierenartsenpraktijken extra aandacht besteed aan
preventie en verzorging van gebitsproblemen bij dieren. Consumenten
worden stap voor stap voorgelicht
over de maatregelen die ze kunnen
nemen.
Informeer bij uw eigen dierenarts op
welke dagen er speciale gratis gebitscontroles van uw hond worden
aangeboden. Ook wordt in de praktijk precies uitgelegd hoe het gebit
van honden schoongehouden kan
worden. Voor aangesloten dierenartsen kijk op www.dkkl.nl.

Kees Jan en Josje Thomasz met Henny, Fiona, Lia, Sjoerd, en stagiair Thom.
Helaas ontbreken Julia, Jeffrey, Nadia, Charlotte en Renée op de foto

Win een portable dvd-speler

Intertoys De Ballon viert
vijftiende verjaardag
Santpoort-Noord - Dinsdag 29 januari vierde speelgoedwinkel Intertoys De Ballon haar vijftiende verjaardag. Een boog van ballonnen
en kilo’s confetti verwelkomen deze
week alle klanten. Natuurlijk is dat
nog niet alles. In de advertentie elders in deze krant vindt u een aantal aantrekkelijke artikelen tegen
speciale jubileumprijzen die u zullen verbazen. Deze actie geldt tot
en met zaterdag 9 februari of zolang
de voorraad strekt. En zaterdag is
het feest in Santpoort-Noord. Voor
de winkel staat een kraam met jubileumkoopjes en olifant ToyToy zal
die dag gratis lootjes uitdelen aan
het winkelend publiek. Zaterdag om
vier uur zal voor de winkel de winnaar van de portable dvd-speler ter
waarde van 170 euro worden getrokken. Maar daar moet u dan wel
zelf bij zijn!
Vijftien jaar geleden begonnen Kees
Jan en Josje Thomasz hun speelgoedwinkel De Ballon aan Hagelingerweg 58. ,,We wisten eigenlijk niet
waar we aan begonnen,’’ lacht Kees
Jan. ,,We zijn enorm gaan groeien
en eigenlijk was de winkel al gauw
te klein.’’ Eerst was de winkel nog
zelfstandig, toen werd het WigWam
en later Top 1 Toys.. Kees Jan lonkte al naar Intertoys, maar zij vonden
het pand aan de Hagelingerweg te
klein. Dat vond Kees Jan eigenlijk
ook wel, maar pas na negen jaar
Hagelingerweg kon een groter pand
aan de Hoofdstraat in Santpoort
worden gerealiseerd. En binnen een
jaar werd De Ballon gevraagd zich
aan te sluiten bij Intertoys.
Kees Jan is heel blij met deze gang
van zaken. Een groter aanbod van
artikelen tegen scherpe prijzen en
het ruime assortiment van Inter-

toys om uit te kiezen, doen het ook
bij het winkelend publiek en bij de
kinderen erg goed. ,,We krijgen hier
twaalfhonderd man per week naar
binnen,’’ zegt Kees Jan trots. ,,Eigenlijk hopen we dit jaar nog uit
te breiden, zodat er meer ruimte is
voor kinderwagens en rolstoelen en
dergelijke.’’
Kees Jan is heel erg blij met zijn medewerkers en is heel actief met het
bieden van stageplaatsen aan scholieren en studenten. Zijn vrouw Josje doet de administratie en springt
in bij grote drukte of bij ziekte van
personeel. Werknemer Sjoerd, bijvoorbeeld, komt al sinds zijn negende regelmatig in de winkel en is nu
werknemer/ student.
Service is een groot pluspunt van
Intertoys De Ballon. ,,Eigenlijk zijn
we daar té goed in,’’ grapt hij. ,,Ook
vanuit Intertoys wordt aangedrongen op goede service. Dus bestellen
we artikelen, houden spulletjes vast
voor klanten, brengen grotere spullen thuis en leveren goede nazorg
als er onverhoopt iets kapot gaat.’’
Natuurlijk werd het verjaardagsfeest
uitgebreid gevierd. Afgelopen weekeinde ging het hele team met DFDS
naar Newcastle voor een feestelijk
weekeindje. De boot kwam maandagochtend aan en een uurtje later
stond men alweer in de winkel, klaar
voor de klanten.
De openingstijden van Intertoys
De Ballon zijn ruim, zes dagen per
week. En ook op donderdagavond is
men tot negen uur open.
Kom een dezer dagen of aanstaande zaterdag naar Intertoys, voor de
mooiste artikelen tegen scherpe
prijzen, maar ook voor de gezelligheid, de adviezen, de service en natuurlijk voor de jubileumprijzen.

Boze klant

Nieuw lid RvT

Haarlem - De politie heeft zaterdagmiddag omstreeks 16.45 uur
een 37-jarige Haarlemmer aangehouden in een computerwinkel aan
het Houtplein. De man was het niet
eens met de service van winkel en
liet dat duidelijk blijken. Hij mishandelde een medewerker. Tegen de
verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Haarlem - Per 1 januari 2008 is de
heer prof.dr. E.A. van der Veen benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis in
Haarlem. De heer Van der Veen is
in het dagelijks leven voorzitter bestuur College voor de Beroepen en
Opleidingen in de Gezondheidszorg.
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Mutter Courage en
Pellegrina in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Vrijdag 1 februari om 20.15 uur treedt het Anstatt dass Trio (zie foto) op in ’t
Mosterdzaadje met het theatraal
concertprogramma Mutter Courage. Michaela Riener- zang, Erik-Jan
de With-saxofoons en Joey Marijsmarimba. Muziek
van Paul Dessau,
Hanns Eisler en
Kurt Weill. Teksten van Bertolt
Brecht.
Mutter Courage
is de hoofdpersoon in Brecht’s
wereldberoemde verhaal. De
vrouw die alle
gevaren van de
oorlog aandurft
om maar geld te
kunnen verdienen. Maar wint
ze, of verliest ze?
En is geld meer
waard dan leven?
De onderwerpen
in dit verhaal en de tijd waarin het
geschreven is staan centraal in het
programma: kroegliederen, liefde,
oorlog, socialisme en vroege jazzmuziek. De liederen zijn op teksten
van Bertolt Brecht. Zijn maatschappijkritische, satirische, grappige,
maar ook dramatische teksten zijn
tijdloos. Tussen de liederen worden
er teksten gereciteerd, die uitleg en

sfeer geven aan de liederen.
Het Anstatt dass Trio is eind 2004 opgericht en houdt zich hoofdzakelijk
bezig met muziek die in het Duitsland na de Weimar tijd als “entartet” werd beschouwd. Het Trio heeft
een druk bezette status bereikt in
de Nederlandse
kamermuziekwereld. De aparte bezetting, de
intense muziek
met prikkelende onderwerpen
leveren lovende
kritieken. Met
hun programma
zijn ze dit jaar op
concertreis door
Oostenrijk.
Op zondag 3 februari om 15.00
uur treden in ’t
Mosterdzaadje op de altviolist Joel Lipton
die de pellegrina bespeelt en
de pianist Peter
Lockwood. Zij voeren uit de Frühlingssonate van Beethoven, Kol Nidre van Bruch en de Arpeggione sonate van Schubert.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur van te voren is de
zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

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.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden,
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255510797, 06-22197237
Geen activiteiten bekend.
Leraar André Accord doet de danspassen voor

Tender College in beweging
IJmuiden - ,,Dat ziet er funky uit!
Geef het de streetflow, feel the
groove’’, roept André Accord enthousiast boven de muziek uit. Hij
geeft een workshop streetdance in
het Kunstencentrum, aan brugklasleerlingen van het Tender College.
Hij staat voor de groep en doet de
passen voor. Schijnbaar moeiteloos
volgen de leerlingen de ingewikkelde passen en ze hebben er duidelijk lol in.
Drie weken lang was de donderdag
de Dag van de Dans voor deze leerlingen. Noera stond ontzettend te
swingen en had duidelijk meer ervaring. ,,Dat klopt, ik heb vier jaar aan
streetdance gedaan. Dit is vet leuk’’,
zegt ze. ,,Vorige week deed ik aan
volksdansen. Ik dacht dat dit heel
tuttig zou zijn, maar het was echt
grappig. En volgende week ga ik de
salsa leren dansen.’’
De leerlingen konden tevens kiezen voor jumpstyle en capoeira, de

workshops vonden ook plaats in
de gymzaal van de school, bij Dansschool ter Horst en in het Witte Theater.
Dit alles in het kader van ‘Meer bewegen voor jongeren’, om overgewicht bij deze doelgroep tegen te
gaan. Het Tender College ziet hier
het belang van in en binnenkort
start daarom een groter project,
waarvoor de school subsidie van de
gemeente Velsen ontving.
Het heet ‘Tender Gezonde School’.
Op maandag gaan de leerlingen samen met docenten sporten. ,,Gewoon om te ervaren dat het leuk
is om samen te sporten en aan je
conditie te werken’’, zegt gymleraar
Alex de Custer, die het project samen met een aantal collega’s opgezet heeft. ,,En op dinsdag kunnen de
leerlingen spinninglessen volgen bij
de Fitness Factory. Het is vrijblijvend,
ze moeten niet. Maar er is nu al veel
animo voor.’’ (Carla Zwart)

De Brulboei,

Kanaalstraat 166 IJmuiden,
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Donateurs gevraagd. Draagt u het buurthuis een warm hart toe en wilt
u financieel uw steun betuigen, stort dan 10 euro op rekeningnummer:
1175.45.422 t.n.v. Stichting Buurthuis De Brulboei.
Om uw conditie op peil te houden heeft het buurthuis bij enkele plaatsen
vrij en kunt u direct meedoen. Maandagavond aerobic 40+ van 18.45 tot
19.45 uur. Kosten 10 euro voor vijf lessen. Dinsdagmorgen bodyvorming
van 09.00 tot 10.00 uur. Kosten 32 euro voor veertien lessen. Yogalessen
op donderdagmiddag van 13.45 tot 14.45 uur. Kosten 42,50 voor veertien
lessen. Voor alle cursussen geldt een gratis proefles.

De Mel,

Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord,
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.
Nieuwe activiteiten voor mensen die graag bezig zijn met handwerken wil
de Mel een atelier opzetten. Iedereen die graag borduurt, naait, haakt of
breit kan zich vrijblijvend aanmelden.
Donderdag van 20.00 tot 21.30 uur kunt u een cursus fotografie volgen. De
cursus telt zes lessen. De kosten bedragen 45 euro, inclusief lesmateriaal. U
moet uw eigen camera meenemen.

De Spil,

Frans Halsstraat 29 IJmuiden,
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl.
Taallessen Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Kosten 35 euro voor tien lessen.; Woensdagavond Haarknipcursus. Kosten 35 euro voor tien lessen.
Zondag 16 februari wordt van 11.00 tot 15.00 uur een rommelmarkt georganiseerd. Vanaf 3,50 kunt u een kraampje reserveren. De toegang tot de
rommelmarkt is gratis.
Iedere derde zaterdag van de maand kunt u vrijdansen van 19.30 tot 24.00
uur. Vrijdansen kost 2,50 euro per keer, inclusief hapjes.
Woensdagavond 6 februari vanaf 19.30 uur wordt er gekiend. Kienboekjes
voor de hele avond zijn te koop voor 5 euro. Tevens kunt u lootjes kopen
voor de verloting.

De Koe,

Zadelmakerstraat 3, Velserbroek,
telefoon 023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
90’s Party zaterdag 26 januari. DJ Knarry en DJ Blade draaien veel platen
uit de jaren ‘90. De disco is voor 12 tot en met 15-jarigen. Van 19.30 tot 22.30
uur. Toegang 1,50 euro.

De Dwarsligger,

Planetenweg 338, IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Cursus Spaans voor op reis. Cursus bestaat uit tien lessen en vinden
plaats op woensdag van 19.30 tot 21.00 uur. De kosten bedragen 38 euro en
start zodra er voldoende deelnemers zijn.
Workshop ‘Voorlezen, doe je zo’ op maandag 4 februari van 20.00 tot
21.30 uur. Kosten 4 euro.

Roy Wormsbecher de winnaar van de voorrondes van de ‘Skills Best Man’
wedstrijd

Leerling Technisch College
Velsen wint techniekwedstrijd
IJmuiden - Roy Wormsbecher (16),
vierdejaars leerling installatietechniek van het Technisch College Velsen in IJmuiden is afgelopen dinsdag winnaar geworden in de voorrondes van de ‘Skills Best Man’
wedstrijd.
Acht teams van installatie- en elektrotechniekleerlingen van VMBOscholen uit de gehele regio streden
op het Technisch College (TeC) in
Amsterdam om de felbegeerde eerste plaats.
De beste installatietechniekleerling
en de beste elektrotechniekleerling
gaan namelijk door naar de landelijke wedstrijd (de ‘Skills Masters’)
die op 6, 7 en 8 maart zal worden
gehouden in Rotterdam. Daar zullen alle winnaars van de voorrondes
uit het hele land tegen elkaar strijden om uit te maken wie zich op zijn
eigen vakgebied de beste VMBOleerling van Nederland mag noemen.

De wedstrijd, begeleid door het OTIB
(Opleidings- en ontwikkelingsfonds
voor het Technisch Installatiebedrijf), wordt niet alleen georganiseerd om leerlingen te stimuleren
voor het vak, maar ook om het bedrijfsleven te laten zien dat er nog
steeds zeer goede vaklieden worden
opgeleid. John Schous, de supertrotse leraar installatietechniek van
de Heemskerkse Roy weet te vertellen dat de in 2002 uitgezonden leerling van het Technisch College Velsen indertijd Nederlands kampioen
is geworden.
Roy heeft volgens hem alle kwaliteiten in zich om dit in Rotterdam te
evenaren en de tweede Nederlands
kampioen uit dezelfde stal te kunnen worden. Maar, waarschuwt hij,
de strijd is zeker nog niet gestreden.
De wedstrijd duurt drie hele dagen
en gaat tussen de ‘absolute toppers’
van Nederland. Het zal ongekend
spannend worden.

Lezersaanbieding

VVV opent agentschap
in bibliotheek IJmuiden
IJmuiden - Vanwege de officiële
opening van het VVV-agentschap in
IJmuiden heeft VVV IJmuiden in samenwerking met Amsterdam Toerisme & Congres Bureau een bijzondere aanbieding, speciaal voor de lezers van De Jutter en De Hofgeest.
De eerste 250 lezers, die de bon inleveren bij het VVV-Agentschap
in de Centrale Bibliotheek aan het
Dudokplein 16, kunnen een gratis
wandelkaart of fietskaart meenemen. De routes zijn uitgezet in en
rond Spaarnwoude. Naast een handig routekaartje is er een beschrijving van de omgeving waar met
langs komt.
Er zijn drie verschillende kaarten
(zolang de voorraad strekt). Een beschrijft de Oosterbroek route, een
het fietsrondje Spaarnwoude en een
de fietsroute Buitenhuizen en Oosterbroek.

LEZERSBON
DE JUTTER – DE HOFGEEST
Geldig voor een gratis
fietsroute of wandelroute
voor de eerste 250
lezers die de bon inwisselen.
In te wisselen bij het VVVagentschap in de Centrale
Bibliotheek aan het Dodukplein
in IJmuiden.
Kopieën zijn niet geldig.
Openingstijden:
Maandag, woensdag en vrijdag
12.00-20.00 uur
Dinsdag en donderdag 10.0017.00 uur
Zaterdag 11.00-15.00 uur

Rennen met meeuwen
IJmuiden aan Zee - Op het strand van IJmuiderslag werd zaterdagmiddag
dit prachtige plaatje geschoten door C. van Vliet uit IJmuiden. ,,Zaterdagmiddag liep ik met mijn gezin en goede vrienden op het ‘hondenstrand’’, zo
schrijft deze trouwe lezer. ,,Het barstte er van de meeuwen, wat onze zoon
uitdaagde om er doorheen te gaan rennen.’’ Het plaatje doet een beetje
denken aan de beroemde scène uit de film ‘Dancing with Wolves’ met Kevin Costner in de hoofdrol. Maar op zijn IJmuidens wordt het dan ‘Rennen
met meeuwen’.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-42106818, mevrouw Nupoort.
Zelf kleding maken op woensdagmorgen van 09.30 tot 1.230 uur.
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.
Darten, iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur.
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 8 februari: Chinesche kippensoep, witlof met slavinken, dessert is nog een verrassing. 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,-.
Cinema Zeewijk. Donderdag 21
februari wordt ‘It’s in the Air’ gedraaid. Toegang 2 euro.
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 6 februari. 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.
Foto expositie van Jan Klinge in
het Wijksteunpunt. U kunt de expositie zien tot en met 29 februari.
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.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel vrijdag 8 februari wordt
er een Hapje gerookte zalm, kibbelingen, groenten en aardappelen,
chocolade mousse met slagroom
en koffie geserveerd. Kosten 4,50.
Aanvang 12.30 uur. Reserveren tussen 11.00 en 12.00 uur. Dinsdag 12
februari: pittige tomatensoep, chili
con carne, vanille yoghurt met ananas en slagroom.
Erwtensoepmaaltijd donderdag 7
februari om 12.00 uur. Kosten 2,50
euro.
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.
Thuisbioscoop op vrijdag 1 februari. Film ‘Stripes’. Aanvang 19.30

uur. Kosten 2,- incl. koffie/thee en
een hapje.
Winterkien vrijdag 29 februari. Aanvang 19.30 uur. Kosten 3,30 inclusief
2 kienronden en koffie en thee.
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.
Winterkien, zondag 10 februari.
Kaartverkoop startvrijdag 25 januari
vanaf 10.00 uur aan de bar.
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.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 0235396962.
Open tafel, ieder woensdag voor
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf
16.00 uur bent u welkom. Opgeven
maandagmorgen tussen 9.00 en
10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023 5384997 0617044490
Bezoek aan het geldmusuem in
Utrecht, dinsdag 12 februari. Vertrek
vanaf de eerste opstapplaats om
12.45 uur. Afsluiting met een pannenkoek met toetje in de Lage Vuursche. Kosten 34 euro.
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.

Rommelmarkt

IJmuiden - Zondag 3 februari is er
in Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat
2 IJmuiden, een grote rommelmarkt
van 10.00 tot 16.00 uur. U vindt er
onder andere gebruikte oude spullen, kleding, speelgoed, lp’s en boeken. Wilt u een kraam huren? Dan
kunt u contact opnemen met telefoon 0255-513010. De kantine is
geopend tijdens de rommelmarkt.
Toegang: 2 euro, kinderen gratis.

Editie 9. Verschijnt iedere donderdag
in IJmuiden en Velsen-Noord
Oplage 20.025 ex.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord
en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
T 0255-533900 F 0255-518875
www.jutter.nl www.hofgeest.nl
Aanleveren van kopij:
redactie@jutter.nl
Aanleveren van advertenties:
aanlever@jutter.nl
Directeur:
Frits Raadsheer, 06-53951836
Redactiemedewerkers:
Karin Dekkers, Marja Krabbendam,
Mats van der Wal, Carla Zwart en
Renée Wouwenaar
Opmaak:
Astrid van Loon, Kim Saarloos en
Misja de Vries
Advertentieverkoop:
Therèse Imming, 06-13509314
Tinka van Leeuwen, 06-11215143
Gerda Ritskes, 06-45708874
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RV Castricum
T 0251-656750 F 0251-650746
info@boesenkool.nl
www.boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net B.V.
www.verspreidnet.nl
T 0251-674433 F 0251-674080
Uitgever:
Kennemerland PERS BV
IJmuiden
Advertentietarieven:
Op aanvraag
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
T 0297-341900 F 0297-342900
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 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: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden,
tel. 0255-514229.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-

Het geheim van het ‘scheepje-in-de-fles’ is van generatie op gene-ratie, van mond tot mond gegaan en is zelfs nu nog
aan weinige ingewijden bekend

Unieke tentoonstelling
over flessenscheepjes
IJmuiden - Verspreid over de hele
wereld kun je ze vinden. Flessenscheepjesbouwers die in grote of
heel kleine flessen, maar ook in een
ongebruikelijke huisvesting als een
fietslampje of een glazen kerstbal,
allerlei scheepstypen bouwen.
In Nederland zijn zo’n 70 knutselaars lid van de Nederlandse vereniging van flessenscheepjesbouwers en verzamelaars ‘Welkom aan
Boord’.
Hun voornaamste doelstelling is het
niet verloren laten gaan van de oude-zeemans-hobby: het bouwen
van scheepjes in flessen en het leggen en bevorderen van contacten
tussen flessenscheepjesbouwers en
verzamelaars in Nederland evenals
daarbuiten. Geïnteresseerden worden door hen bekend gemaakt met
de technieken die bij het bouwen ‘in
de fles’ komen kijken.
De bezielende ‘roerganger’ van ‘Welkom aan Boord’ is Hans de Haan die
samen met de leden van zijn vereniging op uitnodiging van het IJmuider Zee- en Havenmuseum daar
komt exposeren.
De vereniging is opgericht in 1985
te Harderwijk, tijdens de eerste bijeenkomst van Nederlandse flessenscheepjesbouwers, gehouden in
het Veluws Museum. In hun verenigingsblad ‘Welkom aan Boord’ komen 1001 onderwerpen aan de orde die te maken hebben met deze

unieke hobby. Tijdens de expositie
worden de laatst gebouwde flessenscheepjes getoond en boeken,
foto’s, speciale gereedschapjes en
veel andere zaken die met deze
unieke hobby te maken hebben.
U kent ze misschien nog wel van
vroeger, of misschien heeft u er alleen maar van gehoord: de door
zeelui op hun lange reizen met veel
geduld en voor velen op raadselachtige wijze vervaardigde flessenscheepjes. Kleinoden, vervaardigd
met eeltige, door weer en wind getekende handen. Vaak knutselden
zij het schip waarop zij voeren in een
door hen zelf geledigde fles en als
deze dan klaar was, ruilden zij deze
weer tegen een volle fles, of gaven
het ten geschenke aan hun vrouw of
vriendin ergens in een haven.
De voorlopers van de ‘Flessenscheepjes’ zijn de zogenaamde ‘ingerichte’ flessen, veelal gebouwd
door mensen, die op geïsoleerde
eenzame plaatsen hun beroep uitoefenden, zoals: monniken, vuurtorenwachters, houthakkers enzovoorts. De oudste voorbeelden hiervan, zoals bijvoorbeeld flessen met
een crucifix figuur, een garenhaspel, een altaar, een spinnewiel, een
stoel en andere dingen, die men in
het dagelijks leven gebruikt, stammen uit de achttiende eeuw en zijn
te zien, weliswaar gering in aantal, in musea over heel de wereld.
Er werd ook wel eens een briefje

bij het model in de fles gestopt met
een gedichtje, een spreuk, of naam
van de bouwer erop. Wie wanneer
het eerste scheepje in een fles heeft
geknutseld, is niet bekend. Volgens
de weinige boeken over dit onderwerp zou dit tussen circa 1780 en
1820 gebeurd moeten zijn.
Het tijdperk van zeilvaart, avontuur
en romantiek duurde voort, totdat
(halverwege de dertiger jaren van
deze eeuw) de zeilschepen werden
verdrongen door de stoomschepen
en ook deze zeemanskunst grotendeels verdween. Toch waren er nog
oude zeelieden, die het niet konden
laten, om zeilschepen uit deze glorietijd in een fles te stoppen.
Het geheim van het ‘scheepje-inde-fles’ is van generatie op generatie, van mond tot mond gegaan
en is zelfs nu nog aan weinige ingewijden bekend. Te weten, dat er
over de hele wereld slechts circa
1200 mensen bij flessenscheepjesverenigingen zijn aangesloten. Iedere vereniging geeft regelmatig een
verenigings-blad uit met nationaleen internationale informatie over het
flessenscheepjes gebeuren.
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U vindt het Zee- en Havenmuseum
aan Havenkade 55, 1973 AK IJmuiden. Het telefoonnummer is 0255538007. Zie ook: www.zeehavenmuseum.nl De openingstijden zijn
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Werk aan de weg
Nieuws voor de schoter?
rond
Velserhooftlaan .nl
info@deschoter

Minder personeel op politiebureaus

Politie Kennemerland sluit
aan bij landelijke acties
Velsen - De afgelopen week hebben politieagenten van het korps
Kennemerland zich bij de landelijke
CAO-acties aangesloten. Dit had tot
gevolg dat op de politiebureaus in
deze regio twee dagen tussen 15.00
uur en 23.00 uur gewerkt werd met
een kleinere personele bezetting.
Gedurende deze acht uur rukte de
politie alleen uit in geval van nood.
De dienstverlening op de bureaus
was minder. Uiteraard werden de
veiligheid en de openbare orde binnen Kennemerland gewaarborgd.
Na 23.00 uur werd in alle bureaus
weer met de normale bezetting gewerkt.

De politie adviseerde om, indien
mogelijk, gebruik te maken van de
mogelijkheid tot het doen van aangifte via internet, via www.politiekennemerland.nl. Ook kon een latere afspraak worden gemaakt voor
het doen van aangifte. De politie in
Kennemerland bleef wel bereikbaar
via 0900 - 8844 of in geval van nood
via 112.
Deze actie was een gezamenlijk ini-

Santpoort-Noord - Nog dit jaar
zal begonnen worden met het vervangen van de riolering in een deel
van de Middenduinerweg, de Velserhooftlaan, Eyndenhoefflaan en
de Bosbeeklaan. De riolering zal gedeeltelijk worden voorzien van een
infiltratieriool. Tevens zullen tegelijkertijd een aantal kleine, infrastructurele aanpassingen, worden uitgevoerd.
De bewoners zijn in oktober geïnformeerd. Vervolgens werd met een
delegatie uit elke straat de aanpassingen verder besproken en uitgewerkt. De bewoners hebben ingestemd met het ontwerp.
Volgens het ontwerp worden rijwegen versmald van 5,5 naar 5,0 me-

ter. In de Velserhooftlaan worden
parkeerplaatsen aan de huizenzijde
aangelegd. Om het kruispunt Velserhooftlaan / Middenduinerweg
/ Frans Netscherlaan overzichtelijker en veiliger te maken, wordt de
weg ter hoogte van Velserhooflaan
1 onaantrekkelijker voor verkeer gemaakt. Op de kruispunten Velserhooftlaan/ Eyndenhoefflaan en ook
op de kruising Middenduinerweg/
Pastorieweg komen plateaus om de
snelheid te verlagen.
Op de kruising Velserhooftlaan/
Wüstelaan/ Johan van Beemlaan
komt een plateau, terwijl de drempel in de Wüstelaan ten zuiden van
dit kruispunt wordt verwijderd.

tiatief van de politiebonden ACP,
ANPV, APV, NPB en VMHP.
Meer informatie over de landelijke
acties, die na het mislukken van de
onderhandelingen over loonsverhoging nog wel een vervolg zullen
krijgen, is te vinden op de websites
van de verschillende politiebonden
en op de website van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken.

Bloempot
door raam
IJmuiden - De politie heeft in de
nacht van zaterdag op zondag omstreeks twee uur twee jongemannen aangehouden. Het tweetal, een
17-jarige jongen uit Uitgeest en een
19-jarige IJmuidenaar, wordt ervan
verdacht een bloempot door een
raam van een woning aan de Pyhtagorasstraat gegooid te hebben.
Tegen het tweetal is proces-verbaal
opgemaakt. Ook heeft de politie de
ouders van de verdachten geïnformeerd.

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.

Rudy van de Schoor?

Foto’s met zuster Nooij
IJmuiden - Na het overlijden van zuster Tini Nooij, wijkverpleegkundige in
de praktijk van dokter Lim, hebben haar familieleden enkele foto’s gevonden van moeders met pasgeboren baby’s. Deze week de derde foto van de
vier. Op de achterkant van de foto staat de naam van vermoedelijk Rudy van
de Schoor, met daarbij de geboortedatum 10 januari 1952. Wie zichzelf of
een familielid herkent, mag de foto komen halen bij de redactie van De Jutter en De Hofgeest aan Zeeweg 189-191 in IJmuiden.

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Het gebouw waar Odd Fellows is gevestigd

Odd Fellows geeft
waardevolle cheque weg
Velsen-Zuid - Op zaterdag 26 januari werd in het gebouw van de Odd
Fellows aan de Stationsweg 95 in
Velsen-Zuid op feestelijke wijze een
symbolische cheque ter waarde van
3000 euro overhandigd aan afgevaardigden van het kinderdagcentrum De Luchtballon uit Heemskerk.
Onder hen waren ook een aantal
ouders aanwezig, samen met hun
kinderen, die in het centrum verblijven. Dit kinderdagcentrum in onze
eigen regio is er voor verstandelijk
of meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.
De dames en heren van de
Duirnoos- en IJmondloge hadden
zich in de achter hen liggende periode tijd noch moeite gespaard om
dit bedrag bijeen te brengen met allerlei activiteiten, zoals een vlooienmarkt, paar maal een boekenmarkt
en ook een aantal andere creatieve
activiteiten.
Dat al deze acties een groot succes
waren geworden, bleek deze middag vooral uit de woorden van een
dankbare Greet Vlaming, namens
het kinderdagcentrum. Zij vond het
totaal ontvangen bedrag boven elke
verwachting. Het bedrag zal besteed
worden aan speciaal op deze kinderen afgestemde en heel bijzondere
speelwerktuigen. Zonder deze gift
hadden ze deze werktuigen niet of
pas na heel lang sparen kunnen kopen, immers alle extra’s worden niet
gesubsidieerd of anderszins door de
overheid vergoed.
De aanbieding werd feestelijk omlijst
door een tweemalig èn gratis optreden van een twintig-tal dames van
het koor Spirit, dat haar naam volledig eer aan deed. De dames zongen
geestdriftig en vrolijk de prachtigste liederen, waarbij vooral de Afri-

kaanse liederen goed in het gehoor
lagen en de aanwezigen veelvuldig
deed applaudisseren.
Een aantal bezoekers liet blijken pas
voor de eerste keer in het logegebouw te zijn en waren dan ook terecht nieuwsgierig wat zich achter
deze gevel met wereldbol, de drie
schakels en het verticale woord
‘Odd Fellows’, bevond. Ze waren
verbaasd te horen dat de Velsense
Odd Fellows al ruim 85 jaar in Velsen bestaan en dat de leden dit gebouw als hun ontmoetingscentrum
(loge) zien. Hier komen ze regelmatig bijeen om de geestelijke ‘accu bij
te laden’, door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Een goed,
ethisch gesprek, gezelligheid en bovenal vriendschap staan hierbij centraal. Odd Fellows vinden dat echte
vriendschap sterk staat in een wereld van verschillen en geschillen,
dat met vriendschap veel te bereiken is en dat je van daaruit je naaste
omgeving positief kunt beïnvloeden.
Desgevraagd kregen een aantal
personen een kennismakingsfoldertje of boekenlegger mee, waarmee
ze zonodig een nadere afspraak
kunnen maken. Tevens wordt bij deze voor nadere informatie verwezen
naar hun website: www.oddfellows.
nl of te bellen naar telefoonnummer
0255-516994 of 023-5384080.
Maar afgelopen zaterdag ging het
deze Odd Fellows (mannen en vrouwen) in de eerste plaats toch maar
om één belangrijk ding en dat was
de overhandiging van het ‘mooie’
bedrag dat hun noeste arbeid had
opgeleverd.
Tot slot kan vermeld worden dat na
afloop niet alleen de ontvangers,
maar ook de gevers voldaan naar
huis gingen.
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Origineel Valentijnsgeschenk!

Valentijnsfilmdiner in het
Thalia Theater in IJmuiden

Guard beveiligers bij Telstar

Werving- en selectiedag bij Guard Academy

Nieuwe beveiligingsopleiding
combineert theorie en stage
Regio – Guard Academy start
in Amsterdam met zijn opleidingen voor beveiligers. Op 16 februari wordt een werving- en selectiedag gehouden. Het bedrijf komt uit
Deventer, waar het inmiddels bekend is van de succesvolle beveiliging van grote (sport-) complexen
en evenementen zoals Deventer op
Stelten, het Dickens festival en de
grootste Boekenmarkt van Europa
die elk jaar in augustus wordt gehouden. Bijzonder aan de opleiding
bij Guard Academy is dat de theorie
en de stage zijn geïntegreerd.
,,En dat is iets wat je in de gangbare
beveiligingsopleidingen niet tegenkomt,’’ zeggen Ad van Wezenbeek
en Dick Wolterink van Guard Academy. ,,Er zijn wel theoretische opleidingen maar veel mensen die de
opleiding hebben gedaan komen er
na afloop achter dat ze ook praktijk
moeten volgen om het vak te kunnen
uitoefenen. Dan is het nog uitermate lastig om een stageplek te vinden.
Bij ons worden theorie en praktijk
gecombineerd. In onze leslokalen in
Amsterdam volgen de deelnemers
aan de opleiding de theorie, terwijl
ze de stage volgen bij een bedrijf. Ze
lopen in de praktijk mee met gediplomeerde beveiligingsmensen om
te helpen bij de organisatie van evenementen, de bewaking van winkelcentra of andere objecten. In Deventer zijn we hiermee al zeer succesvol gebleken. In de regio Amsterdam kun je bijvoorbeeld denken
aan beveiliging van Schiphol, de havens of evenementen in steden als
Alkmaar of Zaanstad.”

Groot voordeel van de opleidingen
van Guard Academy is dat deze
flexibel kan worden ingericht. Van
Wezenbeek en Wolterink: ,,Door met
de tijden te schuiven kan iedereen
de opleiding makkelijk volgen.We
behalen met onze MBO opleiding
beveiliger 2 trouwens een zeer hoge score.
Tachtig tot negentig procent van de
deelnemers slaagt in één keer voor
het theoriegedeelte en 98 procent
heeft binnen een week na afronding
van de opleiding een baan. Dat is
ook geen wonder want het bedrijfsleven zit echt te gillen om goed opgeleide mensen.”
De opleiding is officieel erkend door
het Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Justitie en de branche organisatie Ecabo en kan worden gevolgd zonder vooropleiding. Voorwaarde voor deelname is wel dat
men niet in aanraking is geweest
met Justitie. De duur is een half
jaar. De opleiding biedt een aantal
extra’s zoals het Europese computerrijbewijs, zelfverdediging, Engels,
EHBO (internationaal) of bedrijfshulpverlening.
Tijdens de advies- en selectiedag
worden bezoekers getest op onder meer communicatievaardigheid,
teamwork en persoonlijke inzet.
Guard Academy is gevestigd in een
dependance van het Sint. Nicolaaslyceum aan de Prinses Irenestraat
(Beatrixpark), vlakbij het World
Trade Center en het NS station Amsterdam-Zuid. Voor info: tel. 0570618793. Kijk ook op www.guardacademy.nl.

IJmuiden - Op donderdag 14 februari staat het Thalia Theater in het teken van Valentijnsdag. Op deze speciale dag kunnen geliefden van een
heerlijk drie-gangen diner genieten
waarbij tussen de gangen door, een
kleurrijke, romantische film wordt
vertoond.
De keuze voor de film is: ‘Sabah’,
waarbij de nostalgische grote zaal
het uiterlijk zal krijgen van een
sfeervol nachtclubtheater waarbij
de gasten aan een eigen romantische tafeltje, voor het grote doek
met veel kaarslicht, samen kunnen
snoepen van een heerlijk drie-gangen diner.
Sabah (Arsinée Khanjian) is een
slimme en mooie Canadese moslima die net veertig is geworden.
Door haar toewijding aan haar liefhebbende maar ingewikkelde familie heeft ze de afgelopen twintig jaar nauwelijks een privéleven
gehad. Plotseling krijgt ze een gek
idee: ze besluit een badpak te kopen en stiekem te gaan zwemmen.
In het zwembad ontmoet ze Stephen
(Shawn Doyle), een knappe en aardige man die beslist geen moslim is.
Haar familie mag niet weten dat ze
met hem uitgaat en daarom verzint
ze allemaal smoesjes om haar relatie verborgen te houden. Stephen
heeft al snel genoeg van deze kinderachtige spelletjes en vindt dat ze

hem aan haar familie moet voorstellen. Uiteindelijk kiest Sabah ervoor
haar familie in te lichten over haar
nieuwe vriend. Dan zal blijken of zij
kan rekenen op hun liefde en steun.
‘Sabah’ is dé ultieme film voor een
romantisch avondje Thalia.
Toegang: 40 euro (film en driegangen Valentijnsdiner). Zaal open:
18.30 uur, aanvang Filmdiner 19.00
uur. Voor meer informatie: telefoon
0255-514217. Thalia Theater Breesaapstraat 52 in IJmuiden. Zie ook
www.thaliateater.nl.
De keuze voor de film is: Sabah

Evert de Ronde verhuist
naar IJmuiderstraatweg
IJmuiden - Na vier plezierige jaren
te hebben gewerkt aan de Willemsbeekweg werd het voor familiebedrijf Evert de Ronde echt tijd voor
een grotere zaak. En die tijd is nu
gekomen. Vol trots kan worden gemeld, dat ze een locatie hebben gevonden aan de IJmuiderstraatweg.
Na anderhalve maand druk verbouwen worden op 1 februari de deuren van de nieuwe winkel geopend.
De nieuwe winkel wordt uiteraard
prachtig en omdat er veel meer
ruimte is, kan alles nu veel mooier
worden gepresenteerd.
Toch heeft de uitstraling gelukkig
nog wel het knusse van dat u van
Evert de Ronde gewend bent. Aan
de gezellige koffietafel kunt u rustig de verschillende mogelijkheden
bekijken. Want er is veel te zien op
het gebied van interieur. Doordat
de nieuwe winkel veel meer ruimte
biedt, kon ook het assortiment behoorlijk worden uitgebreid. De klant

Nieuws van Café Montfort
Daarnaast verzorgt dit eetcafé ook
uw feesten met warme en/of koude
hapjes. Maar ook voor een gezellig
familie etentje zult u zich hier heel
thuis voelen. Vanaf tien personen is
‘drankafkoop’ mogelijk voor de duur
van minimaal twee uur.
De nieuwe openingstijden van Café Montfort zijn zondag en dinsdag
tot en met donderdag van van 12.00
uur ‘s middags tot 1.00 uur ‘s nachts
en op vrijdag en zaterdag van 12.00
uur tot 2.00 uur ‘s nachts.
Café Montfort is gevestigd aan Galle Promenade 66 in Velserbroek.
Voor reservering of informatie kunt
u bellen met 023-5382001.

De haai zal tot zondag gekoeld in het ijs te bezichtigen zijn

Reuze Makohaai bij Nico
Waasdorp in IJmuiden
delijke zijn gebeten door deze Makohaaien. Voor sportvissers is deze haai een gewilde vangst. Met
hun enorme kracht kunnen ze goed
springen en enorme krachten bundelen.
Deze haaisoort is zeer goed eetbaar
en is erg gewild bij de betere restaurants. Het visvlees is blank, de
structuur mals en zacht, vergelijkbaar met kalfsvlees. De haaisteaks
zijn dan ook bij uitstek geschikt om
te bakken of te grillen. De Makohaai
ligt op dit moment in de Visspeciaalzaak van Nico Waasdorp in IJmuiden op zijn ijsbed, waar hij voor iedereen die dit dier zonder gevaar
van dichtbij wil bekijken, is te bewonderen en te fotograferen.

Salsa in IJmuiden met
live optreden DonCiron
IJmuiden - Zaterdag 2 februari
wordt IJmuiden wederom de Salsa Hotspot. Dus heb je zin in een
knallend feest met Salsa, Merengue, Bachata, Bubbling, Pop en nog
veel meer verschillende latino ritmes kom dan naar feestzaal de Sluizen om Rumbalandia mee te maken.
DJ El Che en DJ Greg zullen deze
avond zeer zeker hun uiterste best
om je de hele avond met je voeten
op de dansvloer te houden. Speciaal
voor deze avond is er een geweldig

optreden van de zanger DonCiron.
Van 23.30 tot 04.30 uur is het dus
swingen geblazen. De entree bedraagt 6 euro. Uiteraard zal de gratis
loterij niet ontbreken. Feestzaal De
Sluizen (voorheen Millenium Castle)
bevindt zich aan de Noordersluisweg 1 in IJmuiden. Vanaf station Beverwijk is er vervoer naar de Sluizen
voor 2 euro per persoon.
Voor meer informatie bel telefoonnummer 06-12674085 of 0630860230.

kan bij Evert de Ronde nu echt alles vinden op het gebied van woningstoffering. Uiteraard blijven zij
wel hun scherpe prijzen hanteren.
Dit kunnen zij u bieden omdat zij
eigen stoffeerders hebben. Ze hoeven dus niemand in te huren en zo
kunnen de prijzen aangenaam laag
blijven. En ook de service blijft optimaal, juist omdat Evert de Ronde
een familiebedrijf is, blijft iedereen
hard meewerken aan het succes
van de zaak.
Het assortiment is onder meer uitgebreid met een prachtige houtkwaliteit parket, naast het laminaat, de
vloerbedekking en vinyl. Ook nieuw
zijn een aantal gordijnenstoffen, vitrages en de op het moment zeer
populaire in between gordijnen.
Kortom, bent u toe aan iets nieuws
voor het huis, loop dan gerust eens
binnen bij Woning- en Projectstoffeerderij Evert de Ronde aan de
IJmuiderstraatweg 45.

Ook tussen de middag kunt u tegenwoordig bij Café Montfort genieten van
een lekker hapje of een kopje koffie

Velserbroek - Op verzoek van het
winkelend publiek in Velserbroek,
waaronder veel medewerkers van
winkels in het centrum, heeft Café
Montfort haar openingstijden verruimd. Zodoende bent u van dinsdag tot en met vrijdag al vanaf 12.00
uur welkom en kunt u dan tal van
gerechten kiezen van de kleine
kaart.
Café Montfort is ook wel bekend
als Pizzeria/Grill Montfort, waarmee
men meteen begrijpt welk lekkers
hier verkrijgbaar is.
Natuurlijk is het ook mogelijk om
een kop koffie te drinken in de gezellige ambiance van Café Montfort.

IJmuiden - Dinsdag werd bij Nico Waasdorp in IJmuiden een reuze Makohaai van 169 kilogram afgeleverd. Deze haai is gevangen in
het Noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan ter hoogte van
Noorwegen in het gebied Helgeland
Seloy Fisk. De Visser Johnny Nilsen met zijn schip ‘Klubben’ schrok
enorm toen deze gevaarlijke haai
zich in zijn netten bevond.
Deze Makohaai (Isurus Oxyrinchus)
met een lengte van 2.65 meter is een
roofvis die jaagt op tonijn, zwaardvis
en andere haaien.
De Makohaai is razend snel en haalt
met gemak 30 kilometer per uur, ze
zijn erg agressief en gevaarlijk voor
mensen. Er zijn sportvissers die do-

Woning- en Projectstoffeerderij Evert de Ronde gaat uitbreiden en verhuist per

Gerard Schutte is weer terug in Driehuis

Zaterdag open huis fysiotherapeut Gerard Schutte
Driehuis - Na tien jaar afwezigheid
is Gerard Schutte weer terug als fysiotherapeut en acupuncturist in
Driehuis. Op zaterdag 9 februari is
er van 13.00 tot 15.00 uur open huis
aan Driehuizerkerkweg 93 in Driehuis. U bent van harte welkom om
de nieuwe praktijkruimte te komen
bekijkjen.
Vorig jaar werd Gerard benaderd
door Bart van Laar, fysio- en manuele therapeut in Driehuis, om met
zijn eigen praktijk ook intrek te nemen in het nieuwe pand aan Driehuizerkerkweg 93 in Driehuis (het
voormalige Oesterholt pand). Inmiddels heeft de verhuizing plaats gevonden en is Gerard Schutte, na tien
jaar werken in Haarlem, weer terug
in Driehuis.

De afgelopen vijftien jaar heeft hij
zich naast fysiotherapie gespecialiseerd in de Klassieke- en Electro
Acupunctuur. Het huidige meetsysteem is de methode Prognos, dat
gebaseerd is op de ruimtevaarttechnologie. Het maakt gebruik van
Diagnose Frequentie Spectra’s en
meet het lichaam door op weerstand en verschillende frequenties.
De meting geeft aan waardoor het
lichaam uit balans is. Afhankelijk
van de oorzaak worden er adviezen
gegeven op het gebied van vitamininen, mineralen, supplementen, voeding of lifestyle.
Voor meer informatie of een afspraak, kunt u hem telefonisch bereiken op 0255-511194 of e-mail: info@gerardschutte.nl

Yorick, Martijn en Robin zijn idealistisch genoeg om naast hun werk een Weggeefwinkel te beginnen

‘Alles draait om de zon, niet om geld’

Krakers starten Weggeefwinkel in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Drie jonge, idealistische krakers hebben vorige
week het winkelpand aan Wijkerstraatweg 187 gekraakt om
een Weggeefwinkel te starten.
Het pand stond al 6,5 jaar leeg.
Martijn, Yorick en Robin leggen
uit waarom zij dit pand kraken.
Martijn citeert een prachtige spreuk
van Mahatma Ghandi: ‘Er is genoeg
voor ieders behoefte, maar niet voor
ieders hebzucht!’ Het is meteen het
credo voor de winkel geworden. Iedereen mag gratis artikelen komen
ophalen, maar om ieder het zijne te
gunnen, is het maximum drie per
klant.
Martijn deed ervaring op in de Weggeefwinkel in Haarlem en vindt het
verspilling dat een winkelpand zoals
dit al zolang leeg staat. ,,Het is eigenlijk recyclen wat we doen, alles
vindt weer een nieuwe eigenaar.’’
Het pand aan de Wijkerstraatweg
is van eigenaar DekaMarkt. De jongens hebben de winkel zaterdag
19 januari gekraakt en beschikken
over stromend water en elektriciteit,
maar hebben geen douche of verwarming. Inmiddels hebben zij de
winkel keurig aangekleed met producten die zijn ingebracht. Gelukkig
stonden er nog zeer goede schappen in de winkel die zij kunnen gebruiken. Zelf maakten zij een balie,
zonder kassa natuurlijk.
Zaterdag 26 januari was de openingsdag en die bracht heel veel
publiek. ,,De mensen zijn allemaal
enthousiast,’’ zegt Yorick. ,,Er werd
veel meegenomen, maar gelukkig
ook weer ingebracht. Alleen jongelui uit de buurt waren minder enthousiast, zij hebben met een steen
tegen de glazen voordeur gegooid,
dat is een grote ster geworden, heel
jammer.’’
Robin vertelt dat ook de winkeliers
aan de Wijkerstraatweg positief hebben gereageerd op hun komst. ,,Wij
willen het hier ook netjes houden,
het is niet de bedoeling dat er dozen
voor de deur worden gezet. Inbrengen kan op openingsuren. Ook gaan
we in gesprek met de wijkraad. Om

kennis te maken en ze te vertellen
wat we hier doen.’’
Om de boel in de gaten te houden
blijven de jongens voorlopig alle
drie in het gekraakte pand slapen.
Uiteindelijk zal een van de drie de
vaste bewoner worden.
De Weggeefwinkel is twee middagen per week geopend, op donderdag van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. Aangezien alle drie de jongens naast
dit vrijwilligerswerk ook een vaste
baan hebben, blijven de openingsuren beperkt. Om de kosten van de
winkel te dekken, zoals stroom en
elektra, is er een donatiepot, waarin
klanten hun bijdrage kunnen leveren. ,,Alles draait om de zon, niet om
geld,’’ zegt Martijn bij het afscheid.
En niks is gratis, behalve de Weggeefwinkel.’’ (Karin Dekkers)

SP komt met
eigen krant
Velsen - De Socialistische Partij
gaat woensdag 6 februari tussen 16
en 18 uur in winkelcentra in Zeewijk, Velserbroek en Santpoort en
station Driehuis enkele duizenden
gratis NU-kranten uitdelen. De actie
vormt het startschot voor de lancering van de NU-Internetkrant (krant
voor een beter Nederland) die vanaf die datum dagelijks zal verschijnen (zie: www.sp.nl). Daarmee gaat
de SP terug naar de kiezer en het
publiek om hen te informeren met
internationaal en lokaal nieuws, SPnieuws, commentaren en columns.
De papieren versie van de NU-krant
telt maar liefst 16 pagina’s (tabloidformaat) en wordt in een oplage van
1,75 miljoen exemplaren gedrukt en
verspreid. In Velsen-Noord zal de
krant in de derde week van februari huis aan huis worden verspreid.
Voor info: secretariaat van de SPafdeling Velsen. Hazevlak 21, 1974
RA IJmuiden, T 0255-537749, M
06-28717998, E gerko.buist@quicknet.nl.
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Korting op zorgverzekering
Velsen - Velsense minima met een
inkomen tot 130 procent van de geldende bijstandsnorm kunnen via de
gemeente Velsen een korting krijgen op hun zorgverzekering, deze
korting bedraagt 5 procent op de
premie voor de basiszorgverzekering en 10 procent op de afgesloten
aanvullende verzekeringen. Mocht
u niet zeker weten of deze korting
op u van toepassing is, neem dan
contact op met de Formulierenbrigade Velsen. De consulenten van
de Formulierenbrigade Velsen bekijken samen met u of u in aanmerking komt voor deze korting en zul-

len vervolgens u helpen deze aan te
vragen. Voor meer informatie kunt
u een afspraak maken via de telefoon of computer. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en
Zorg, gebouw de Delta, Rijnstraat 2
in IJmuiden.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar
tussen 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0255-533885 en via de
e-mail: formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. Voor mensen die graag
hulp willen maar niet mobiel zijn: de
formulierenbrigade komt graag bij u
thuis!

LTC Hofgeest

Filiaalmanager Danny met de prijswinnaars: broers Robin, Nick en Jack Pruis,
Max Kaandorp en Hidde en Siebe Hoenderdos

Opruimactie vuurwerk groot succes

Marjan Hoogzaad draagt
hamer over aan Loek Ruyter

McDonalds deelt
I-Pods uit aan winnaars
Santpoort-Noord - Dinsdagmiddag vijf uur werden de winnaars van
de Opruimactie Vuurwerk feestelijk
onthaald bij McDonalds.
Franchisenemer Robert de Gruyter
en filiaalmanager Danny trakteerden de prijswinnaars bij binnenkomst al op een drankje of ijsje. Een
beetje nerveus zaten alle jongens
bij elkaar. Want het zijn nu eenmaal
meestal jongens die vuurwerk afsteken en in dit geval ook opruimen.
Paul Pruis kwam met zijn drie zoons
naar binnen, Robin (11 jaar) en Nick
en Jack (beiden 8 jaar). Zij hebben
afgesproken dat zij hun prijs gaan
delen. Samen haalden ze in de omgeving Spitsaak twee zakken vuurwerkafval op. Max Kaandorp is ook
prijswinnaar, samen met zijn zus
Floor haalde hij vijf zakken vuurwerkafval op. Hidde Hoenderdos (10
jaar) komt samen met zijn broer Siebe en zijn moeder, die aanvankelijk
niet geloofde dat zij een prijs konden winnen. Maar met deze actie,
en liefst drie I-Pods, waren de winkansen natuurlijk groot.

Filiaalhouder Danny deelt de I-Pods
met gulle hand uit. De 4 gigabytes
worden door de ontvangers zeer gewaardeerd. Na de officiële prijsuitreiking krijgen de prijswinnaars ook
nog eens een heerlijke maaltijd.
De actie is een samenwerking van
vuurwerkleverancier Tuinsuper, McDonalds, ReinUnie, Milieupolitie en
gemeente Velsen. Tuinsuper leverde
bij aankoop van vuurwerk de speciale afvalzakken, die donderdag 3 januari bij de Koe werden ingezameld.
Alle jongelui kregen bij inlevering al
een bon voor een lekkere hamburger. ReinUnie leverde de container,
die tot de nok toe werd gevuld. Gelijktijdig deed iedereen mee aan de
loterij om de drie I-Pods. Het echtpaar Bakker uit Velserbroek, trouwe
klanten van McDonalds, verrichtten
vorige week de trekking.
McDonalds hecht er sterk aan dat
de leefomgeving schoon is. Niet alleen wordt zeer regelmatig om het
filiaal heen opgeruimd. Ook organiseren zij zelf opruimacties in de wijdere regio. (Karin Dekkers)

waar komt die
naam vandaan?

Velserbroek - Maandagavond, tijdens de jaarvergadering van tennisvereniging LTC Hofgeest, heeft de huidige voorzitter, Marjan Hoogzaad de
voorzittershamer overgedragen aan de haar opvolger, de nieuwe voorzitter
Loek Ruyter. Marjan is gedurende tien jaar voorzitter geweest en heeft in
haar bestuursperiode ervoor gezorgd dat de tien banen van LTC Hofgeest
verlichting hebben gekregen, at er een nieuwe mini-tennisbaan is aangelegd en dat het onderhoud en beheer van de tennisbanen in eigen beheer
wordt verzorgd. Marjan Hoogzaad is tijdens de jaarvergadering gehuldigd
en benoemd tot erelid.

Vat’71 tijdens het lied uit ‘Wat zien ik’

Leuke donateuravond Vat’71
IJmuiden – Eens per jaar speelt
Vat’71 speciaal voor haar donateurs
in het Thalia Theater. Daar stonden
zij afgelopen zaterdag voor een uitverkochte zaal, met de revue ‘Kort
samengeVAT’. Het publiek genoot
van een wervelend optreden met
veel variatie.
Er waren veel medleys, zoals van
Corrie Konings en Boney M. Mooi
was het lied ‘Whispering hope’,
prachtig tweestemmig gezongen
door Thea de Rijck en Ineke Suijkerbuijk. Disco, country, Weense
liedjes: het kwam allemaal voorbij.
Ook werd er een eigentijdse Romeo en Julia neergezet die een joint
niet konden weerstaan. Het lied uit
de film ‘Wat zien ik’ was gewaagd
en haast een toneelstuk op zich. Het
publiek lag dubbel toen Kees van
Raalte opkwam in een jurk en met
een gigantische pruik, hij leek Dame Edna wel.
Ook grappig was het lied ‘Wij zijn de
figuren uit het grote sprookjesboek’,
waarin de spelers als sprookjesfiguren opdraafden. Nadat Bianca Kurpershoek opkwam als één van de
zeven geitjes, was er grote hilariteit
in de zaal. Het leek wel alsof ze haar
pak verkeerd om had aangetrokken, het staartje bungelde niet aan

de achterkant, maar aan de voorkant. Bianca deed voor het eerst
mee en is een aanwinst voor de
groep. Een leuke, frisse jonge meid
die er zichtbaar plezier in heeft. Indruk maakten Leon Suijkerbuijk en
Arjan Croonen-Deiman met het lied
‘Anders dan anderen’ van André van
Duin. Deze komiek schreef ook serieuze liedjes en dit is er één van. Het
ging er over dat je er achter komt
dat je op jongens valt en hoe vertel
je dit aan je ouders? Leon en Arjan
maakten dit zelf mee en dat gaf het
lied een extra dimensie. Het eindigt
met de boodschap: ‘Kom uit de kast,
het maakt geen flikker uit’.
Henk Brederveld zorgde er als
spreekstalmeester tussen de nummers door voor, dat de spelers tijd
hadden om zich te verkleden. Eerst
was hij via het programma Spoorloos op zoek naar zijn ouders, later
brak hij een lans voor het naturisme.
,,Nudisten lopen in hun blote kont,
naturisten zijn één met de natuur’’,
vertelt Henk het publiek. ,,Straks,
tijdens het bal na, zetten wij rekken neer waar u uw kleding op kunt
hangen en samen met ons kunt ervaren, hoe bevrijdend het naturisme
is.’’ Gek genoeg gaf niemand gehoor
aan dit verzoek. (Carla Zwart)

De Grote Hout- of Koningsweg, gezien in de richting van de Pontweg, maart
2004
Velsen-Noord - Velsen kent een
rijke historie. Op sommige plaatsen is die rijkdom nog duidelijk
zichtbaar, maar veel is in de loop
van de 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 Grote Hout- of Koningsweg in Velsen-Noord.
Eigenlijk hoort de Grote Hout- of
Koningsweg in deze rubriek niet
thuis. De naam is niet te verklaren op basis van historische gegevens. Via de archieven is nooit achterhaald waar de naamdelen ‘grote’
en ‘koning’ vandaan kwamen. Mogelijk duidt het op de belangrijkheid
van de weg. Lange tijd was het de
tweede belangrijke weg, naast de
Wijkerstraatweg, voorheen de Heerenweg.
De Grote Hout of Koningsweg liep
eeuwenlang van de Heerenweg door
een fraai gebied met weilanden en
akkers naar de vroegere gemeente
Wijk aan Zee aan Duin. Daar sloot
de weg, net ten westen van Beverwijk, aan op de Zeeweg naar Wijk
aan Zee. Vanaf het einde van de zeventiende eeuw veranderde dit voor
een groot deel in een bosgebied,
dat behoorde bij de buitenplaats
Watervliet. Vanuit het einde van de
negentiende eeuw kwam ten oosten
van de Grote Hout- of Koningsweg
de buurtschap Wijkeroog tot ontwikkeling, sinds 1926 Velsen-Noord
genoemd. Dat lag op enige afstand
van de landbouwvlakte de Breesaap, die omringd werd door duin.
Op een kaart uit 1683 wordt de Grote Hout- of Koningsweg weergegeven als Cleijne Houtwech. Al in
1306 was er sprake van ‘Het Huis bij
de kerk in Velsen’. Dit huis was een
voorganger van de latere hofstede
’s Gravenlust, gelegen op de plaats
van het voormalige raadshuis in

Oud-Velsen. Bij dit huis hoorde een
bos, dat tot in de middeleeuwen ten
noorden van het dorp Velsen lag. Dit
bos is later ontgonnen. Mogelijk is
de naam Cleijne Houtwech hier een
herinnering aan. De weg had ook
de namen Rooswijkerwech, Achterwech en Koningswech.
Vroeger lagen langs de westelijke
oever van het Wijkermeer diverse
mooie buitenplaatsen. Aan de Grote
Hout- of Koningsweg lagen Rooswijk, Westerwijck en Watervliet. Enkele buitenplaatsen moesten wijken
ten behoeve van het plan om ‘Holland op z’n Smalst’ te doorgraven
voor de aanleg van het Noordzeekanaal. Hiermee werd in 1865 begonnen, het kanaal was klaar in 1876.
De Grote Hout- of Koningsweg verloor door de industrialisatie veel
van haar landelijke charme. Ernaast
bouwde Van Gelder Papier een
woonwijk voor haar werknemers.
Het grootste gedeelte hiervan werd
in de tweede wereldoorlog gesloopt
door de Duitsers, ten behoeve van
schootsvelden. Na de opening van
de Velsertunnels in 1957 is het een
achterafstraat geworden. In 1976 is
voor het deel ten noorden van de
Wenkebachstraat de naam Grote
Hout- of Koningsweg komen te vervallen. (Carla Zwart)
Bronnen en geraadpleegde literatuur: Secreatariearchief Velsen NHA;
Jac. C. Zuurbier, ‘Papierfabriek De
Eendracht van de firma Van Gelder
& Zonen. De eerste Velser industrievestiging aan het Noordzeekanaal’,
in Velisena 1999-2000; J. Morren,
‘Kastelen en buitenplaatsen in Velsen. Deel 3 IJmuiden, Velsen-Zuid,
-Noord’, Velsen 2005.
Met dank aan de Werkgroep Straatnamenonderzoek van de Historische Kring Velsen (www.historischekringvelsen.nl)
Contactpersoon: Erik Baalbergen (velisena@
quicknet.nl)

Schoolschaaktoernoei 2007

Schoolschaakkampioenschap
Velsen - Zondag 10 februari 2008
organiseren de Velsense schaakclubs ‘Kijk Uit’ en ‘Santpoort’ in samenwerking met de gemeente Velsen het schoolschaak teamkampioenschap 2008 voor basisscholen uit de gemeente Velsen. Welke
school heeft het beste schaakteam
en mag zich een jaar lang schaakkampioen van Velsen noemen? Voor
het schoolschaakkampioenschap
zijn schaakclub Kijk Uit en schaakclub Santpoort op zoek naar schaakteams samengesteld uit scholieren
die op die dag hun school willen
vertegenwoordigen in de strijd om
de titel schoolschaakkampioen van
Velsen.
Bovendien mag de winnaar de gemeente Velsen vertegenwoordigen
in de finale van het Noord-Hollands
Kampioenschap
Schoolschaken
voor teams.
Het schaaktoernooi wordt gehouden op zondag 10 februari 2008 in
de voormalige Jan Ligthartschool,
Eksterlaan 8 in IJmuiden. Om 10.00
uur zal de eerst zet worden uitge-

voerd en de prijsuitreiking is rond
de klok van 16.00 uur gepland.
Uitsluitend basisscholen kunnen
meedoen aan dit kampioenschap.
Er wordt deelgenomen door teams,
bestaande uit 4 spelers, plus eventuele reserve-speler(s). Alle spelers en reserve-spelers moeten bij
de school, waarvoor zij uitkomen,
als leerling zijn ingeschreven. Elke
school mag een onbeperkt aantal
teams opgeven.
Om te kunnen deelnemen aan dit
schoolschaakkampioenschap dienen de scholen zelf teams van 4
spelers samen te stellen plus eventuele reserve speler(s). Aanmelden
kan geschieden bij schaakclub Kijk
Uit of schaakclub Santpoort, en wel
bij: Andries Visser, andries.visser@
schaakclubkijkuit.nl, telefoon 0255535743 of Ton Haver, ton.haver@
xs4all.nl, telefoon 023-5491149 ofwww.schaakclubkijkuit.nl onder vermelding van de naam van de school,
de namen van de spelers en het telefoonnummer van een contactpersoon. Deelname is gratis.

Prijsvraag Culinaire Agenda
Sabine Beens speelt met Martha & Myra Hamster. Het enthousiasme is groot
bij het jonge publiek

Voorproefje Musical Fabeltjeskrant

Zusters Martha en Myra
lezen voor in de bieb
Velsen - Als voorproefje van de
komst van De Fabeltjeskrant Musical in Stadsschouwburg Velsen, op
9 en 10 februari, bezochten Gezusters Martha en Myra Hamster dinsdagmiddag twee scholen en de bibliotheek in IJmuiden.
In de bibliotheek werden voor een
uitgelezen publiek twee gedichten
van Annie M.G. Schmidt voorgelezen. Dat was net lang genoeg voor
het jonge publiek, dat na afloop van
het voorlezen graag even kwam
knuffelen met of een handje geven
aan de hamsters.
Musicalster Sabine Beens is de
vrouw achter de hamsters. In de
musical worden de poppen zichtbaar bestuurd door de musicalsterren. Het belooft een dolle boel te
worden met De Fabeltjeskrant Musical, want in het Grote Dierenbos
wordt een echte Fabeltjeskrant Idols
georganiseerd. Een mooie gelegenheid om alle nieuwe en oude hits uit
Fabeltjeskrant voor het voetlicht te
brengen. Aangezien De Fabeltjeskrant tegenwoordig weer op televisie te zien is, bij Z@ppelin, kennen
de kinderen nu ook de liedjes.
De musical is bedoeld voor kinderen
vanaf zes jaar. Alle basisschoolkinderen hebben inmiddels een kleurplaat ontvangen. Tegen inlevering

van de ingekleurde plaat kan men
10 euro korting per persoon op de
entree voor de musical krijgen. (Karin Dekkers)

Groene stroom
voor Velsen
Velsen - HVCenergie te Alkmaar
heeft een contract met de gemeente Velsen voor drie jaar een contract
afgesloten voor groene stroom. Het
gaat om de levering van stroom aan
publieke gebouwen en voor openbare verlichting. Een projectgroep
heeft zich gebogen over de Europese aanbesteding. HVCenergie
te Alkmaar kwam met de laagste
prijs en kreeg tevens de beste beoordeling. De groene stroom wordt
in Alkmaar en Dordrecht opgewekt door verbranding van restafval
en B-hout. Omdat bij de verbranding geen gebruik wordt gemaakt
van fossiele brandstoffen kan deze
energie 100 procent groen worden
genoemd. Omdat de gemeente Velsen aandeelhouder is, kon een speciale prijs worden bedongen. Het
nieuwe contract levert een besparing van 44.000 euro op.

Win het Lazy Sunday
Buffet voor vier personen
IJmuiden aan Zee - Vorige week
hebben de bewoners van IJmuiden
de Culinaire Agenda voor 2008 van
het Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach ontvangen bij De Jutter. Een
handig overzicht van alle activiteiten
in dit jaar, waarmee u ook nog eens
kans maakt op een voucher voor het
Lazy Sunday Buffet voor vier personen!
Het Lazy Sunday Buffet wordt twee
keer per maand georganiseerd op
zondag. Na een frisse strandwandeling kunt u vanaf 15.30 uur genieten van het buffet, dat onder andere bestaat uit diverse High Tea specialiteiten, warme en koude vis- en
vleesgerechten, salades, tapas, sushi en heerlijke desserts. Voor de
exacte data kunt u kijken op www.
holidayinn-ijmuiden.nl of contact
opnemen via telefoonnummer 0255
566999. Het buffet is ook makkelijk
te combineren met een bezoek aan
het bunkermuseum (vanaf mei geopend), een interessante bunkerwandeling of een rondvaart naar het
Fort Eiland!
Een keer gratis het Lazy Sunday Buffet proberen? Doe mee aan e prijsvraag en maak kans op een voucher voor vier personen. De Prijsvraag luidt: Op welke drie dagen
wordt de Openlucht Bioscoop georganiseerd? Mail het juiste antwoord
naar marketing@holidayinn-ijmuiden.nl onder vermelding van ‘Prijsvraag Culinaire Agenda’, samen met
uw naam en adresgegevens. Onder
de juiste inzendingen wordt de prijs
verloot. De prijswinnaar krijgt per-

soonlijk bericht. Inzenden kan tot en
met 7 februari 2008.
Heeft u de Culinaire Agenda niet
ontvangen bij uw krant? Kijk dan op
de website www.holidayinn-ijmuiden.nl voor het antwoord op de
prijsvraag of vraag de agenda gratis
aan door een e-mail te sturen naar
marketing@holidayinn-ijmuiden.nl.
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Collecte Fonds Verstandelijk
Gehandicapten geslaagd

Film ‘Italian for Beginners’
in Ontmoetingscentrum

Velserbroek - De opbrengst van
de collecte in Velserbroek voor het
Fonds Verstandelijk gehandicapten
is 3.264,00 euro. Alle goede gevers,
maar vooral de volhardende collectanten, worden heel hartelijk bedankt. Het is een mooi resultaat.
Mocht de collectant u niet thuis
hebben getroffen en wilt u een bijdrage leveren, dan kan dit op giro
1122222 van het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten, Utrecht.
De vraag naar financiële ondersteuning voor diverse activiteiten voor
verstandelijk gehandicapten is zeer
groot en overstijgt ruimschoots het
bedrag dat het fonds zou kunnen
verdelen. Kijk op de website waar
het Fonds deze nodige financiële ondersteuning aan geeft. www.
fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Santpoort-Noord - Op donderdagavond 31 januari om 20.00 uur
wordt de film ‘Italian for Beginners’
gepresenteerd in het Ontmoetingscentrum naast de Dorpskerk, Burgemeester Enschedélaan 65, Santpoort-Noord.

Wilt u collectant worden voor twee
uurtjes per jaar of organiseert u liever, meldt u zich dan aan op de
website.
Over het Fonds verstandelijk gehandicapten: Mensen met een verstandelijke handicap kunnen in ons land
rekenen op de betrokkenheid, inzet
en financiële steun van het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten. De
opbrengst van de jaarlijkse nationale collecte en andere giften en legaten komen ten goede aan projecten
en initiatieven die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven
van verstandelijk gehandicapten,
hun familie en hun leefomgeving.
Van de verworven gelden wordt de
helft besteed in de regio waar het
geld is opgehaald; de andere helft
gaat naar landelijke projecten.

Ingezonden brief
Diefstal vogelhuisje
Santpoort-Noord - Vanaf mijn terras van het appartement aan de
Dr. de Grootlaan heeft iemand een
zwaar houten vogelhuis meegenomen, met daarin een vastgekit vogeltje.
Ik heb dit na het plotseling overlijden van mijn vrouw gekregen van

Berliner Editie: x

mijn kleindochter. Voor mij heeft
het een zeer emotionele waarde.
Wie doet zoiets? Staat leuk in de
tuin, gestolen goed.
Wie heeft iets gezien? Bel anoniem
023-5398845 of 06-23705864.
Naam en adres bij redactie bekend

Documentnaam: x

Paul Vader steekt Onze
Gezellen in het nieuw

Haarlem-Noord - De E5 van voetbalvereniging Onze Gezellen zijn afgelopen weekeinde in het nieuw gestoken. Sponsor Paul Vader kleedde de E5jes in nieuwe trainingspakken, in de clubkleuren van Onze Gezellen.

Te koop:
Damesfiets lage instap 50 euro.
Heren sportfiets met 10 versn.
50 euro.
Tel. 023-5290732
Te koop:
V.bumper v. peug. 406 z.g.a.n.
75 euro. Hondenbench 15 euro. Sony cass.deck 25 euro. TV
wandsteun nw. 15 euro. Vert. lamellen z.g.a.n. 10 euro p.st.
Tel. 023-5471967
Te koop:
Skates mt. 31+33 10 euro p.p.
Fietsstoeltje achter GMG 15 euro. Fietszitje stuur 10 euro. Kinderstoel Kibofa 17,50 euro. Autoracebaan + loopauto’s 5 euro. Combi kinstschaatsen nw. in
doos mt. 40/41 30 euro.
Tel. 023-5476881
Te koop:
Knexx ballenmachine op batterijen nooit gebruikt 17,50 euro.
D.blauw trainingspak mt. 116
7,50 euro.
Tel. 023-5471297/06-12163293
Aangeboden:
Elke 2de dinsdag v.d. maand Israëldag prachtige cadeaus en
cosmetica.
C. Bouma, A. v. Burenl. 10,
H’lem.
Tel. 023-5285237
Te koop:
Varuna polyester bootje 395
lang 180 breed ligt in haventje
blauw/wit vr.pr. 150 euro.
Tel. 023-8905112
Te koop:
2/3 zits bankstel beige wol
zeer mooi 150 euro. Nw. Duropal vensterbank wit 207x27 cm
23 euro.
Tel. 023-5287090
Te koop:
Kinderstoel d.bruin. Tefal grill
met spit. Ant. piano met kaarsenwand. AB Swing nw. nog
in doos.
Tel. 023-5285001

Te koop:
Groen tuinmeubelset van Hartman ronde tafel, 4 stoelen 35
euro. Luxe brede luchtmatras
15 euro.
Tel. 023-5282449

Gevraagd:
Klokken en horloges oud of defect haal ik gratis op voor onze hobby.
Tel. 023-5639828

In een Deens stadje volgt een
groepje mensen een curcus Italiaans: een kapster, het meisje uit de
bakkerswinkel, de bedrijfsleider van
een restaurant, de manager van de
sporthal, de nieuwe dominee. Alle-

maal staan ze alleen in het leven:
misschien is het de hoop op een
beetje ‘amore’ die hen doet zwoegen op het verschil tussen een pizza
en een piazza. Tijdens een reis naar
Venetië kunnen ze het geleerde in
de praktijk brengen en krijgt de Italiaanse zon de kans om mensen bij
elkaar te brengen.
Inleider: ds. H.E.G. Reefhuis. Toegang: 4 euro inclusief koffie of thee.
Contactpersoon: A.W. Tijssen-Wilbrink, telefoon 023-5491282.

Maandag 4 februari kunt u terecht van 09.00 tot 17.00 uur op de parkeerplaats
van het Vestingplein in Velserbroek

Maandag in Velserbroek:

Gratis ruit repareren
Velserbroek - Een sterretje zit er zo
in. Vroeger knalden de ruiten er in
zijn geheel uit. De huidige gelaagde
ruiten doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadium
alsnog door, ook nog na één of twee
jaar! Dat betekent uiteindelijk toch
weer een tijdrovende ruitvervanging
en het betalen door verzekerde van
een eigen risico van normaal 136
euro. Echter, bij een WA-Plus, Casco
of All-Risk verzekering is harsreparatie van de ster vrijwel altijd zonder kosten. Sterreparatie is daarom
veel aantrekkelijker dan vervanging!
Verzekeraars hebben dan ook voorkeur voor harsreparatie boven vervanging.
Op gelijmde voorruiten staan enorme spanningen. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie wordt voor 40 procent bepaald
door een goede, verlijmde voorruit.
Een zwakkere voorruit betekent dus
een zwakkere auto. Breuken in het
glas verzwakken de voorruit. Water en zout in breukjes zetten uit bij
(nacht)vorst en zorgen voor grote
spanningen, die doorscheuren van
de voorruit veroorzaken. Ook het
dichtgooien van een deur (luchtdruk) veroorzaakt extra spanning.
De kans op doorscheuren is meer
dan 50 procent (!). Tijdige reparatie van een ster is daarom zeer aan
te raden: laat de ruit niet barsten!
Bent u voor ruitschade verzekerd
en wordt u doorverwezen naar een
ruitschadespecialist, dan kunt u bij
Automark terecht. Automark werkt
voor iedereen die voor ruitschade
verzekerd is en stuurt de rekening
rechtstreeks naar de verzekeraar.
Voor de klant zijn er geen kosten of
moeite verbonden aan ruitreparatie. Als Automark uw ruit repareert,
heeft u geen eigen risico en geen

no-claimverlies. Automark gebruikt
voor reparatie de meest moderne
harsinjectie-methode en geeft op
alle reparaties levenslange garantie! Bij ruitreparatie moet de geldige groene kaart worden meegebracht voor de juiste verzekeringsgegevens.
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts 15 euro per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
5 euro extra wordt een speciale reflectielaag over de gravures aangebracht, waardoor de gravures bij
regen en ‘s avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kentekennummer vervangen!
Maandag komt de Mobiele Service
van Automark in Velserbroek voor
een actie Ruit Repareren / Kenteken Graveren. Op verzoek van de
klant wordt de voorruit ter plekke
gratis geïnspecteerd en krijgt men
een deskundig en vrijblijvend advies
m.b.t. eventuele beschadigingen.
Men hoeft niet van te voren een afspraak te maken: voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt men
zich direct bij de reparateur. Reparatie van de voorruit is voor WAPlus, Casco en All-Risk verzekerden
geheel zonder kosten. Voor de juiste
verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de geldige groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl
u wacht/winkelt! Maandag 4 februari kunt u terecht van 09.00 tot 17.00
uur op de parkeerplaats van het
Vestingplein. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. Let op
de gele tent en gele bus van Automark.

Alle gelukkige verenigingen voor een fraaie DC3 van Martin’s Air

Jeugdhoek voor Velsen
dankzij Schipholfonds
Driehuis - Het Schipholfonds is opgericht door onze nationale luchthaven en beoordeelt verzoeken van
verenigingen en dergelijke om verbeteringen te realiseren in de sportieve, maatschappelijke of culturele
hoek.
Zij voelen dit als een verplichting
richting de inwoners in het gebied
dat overlast heeft van de vliegactiviteiten.
RKVV Velsen ligt ook in dat gebied
en diende vorig jaar een verzoek in
om in de gerenoveerde kantine een
mooie jeugdhoek te maken met beamer en projectiescherm.
Na de wedstrijden of trainingen,
danwel tijdens de vele jeugdactiviteiten is het mogelijk om dvd’s af
te draaien met trainingsoefeningen
of gewoon leuke films, live voetbalwedstrijden te volgen.
Het jeugdbestuur vond dat heel
goed passen in de activiteiten voor
de enorme jeugdafdeling van inmid-

dels meer dan 500 leden.
Dat vond het bestuur van het Schipholfonds ook, en het plan werd gehonoreerd met een bijdrage waardoor alle nodige apparatuur kan
worden aangeschaft. In de kantine is inmiddels een nieuw plafond
aangebracht en zijn de aansluitingen voor de jeugdhoek ook al voorbereid, dus alles is er klaar voor om
een mooie jeugdhoek te realiseren.
Als de beamer en het scherm er
hangen dan zal de hoek zeker feestelijk in gebruik genomen worden.
Na de uitbreiding van de kleedkamercapaciteit weer een mooie
stap
Pagina: 
om de accommodatie te laten voldoen aan de eisen van deze tijd.
Het gaat bij de driehuisense voetbalclub altijd eerst om voetbal, maar
daarnaast moet er ook van alles te
doen zijn in een vereniging. En daar
is RKVV Velsen met deze jeugdhoek
zeker in geslaagd.

Maandag in Velserbroek:

GRATIS* RUIT REPAREREN

Let op de gele tent en gele bus van Automark

Maandag 4 februari kunt u terecht op de parkeerplaats van het Vestingplein in Velserbroek en wel van 09.00 tot 17.00 uur
Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures
laten aanbrengen, waardoor de gravures ‘s avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle gegraveerde ruiten vervangen!

STER IN VOORRUIT: BIJ VORST
MEER daN 50% dOORSCHEURKaNS!
Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs- en zoutkristallen (pekel!) zetten uit en doen kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een
grote barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de aPK tot
gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen
risico meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Laat uw ruit niet barsten! Op alle reparaties: Levenslange Garantie!

*

Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden geheel zonder
kosten. Als Automark uw ruit repareert, heeft u geen eigen risico en geen no-claimverlies. Voor de juiste adres-, voertuig- en verzekeringsgegevens moet
bij reparatie wel de geldige groene kaart worden meegenomen. De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U bent welkom bij de Mobiele Service van
Automark, uw specialist in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt een vrijblijvend en deskundig advies.

Zie ook: www.automark.nl
*”Reflectielaag”, “Automark”, het “STOP”logo, de kleur “geel”, de “vorm tent” en “Safe Sight” zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst
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IJmuiden steelt drie punten
IJmuiden - Op het sportcomplex
van dorpsclub Opperdoes, mocht
IJmuiden proberen om de punten
opnieuw [29 september 1-0] zelf te
houden. De stugge- en uit de kluiten gewassen tegenstanders waren
echter een andere mening toegedaan waardoor het duel in de eerste helft best leuk was om naar te
kijken. Al na twee minuten was het
laatste man Peter Veldman die er,
met de bal aan de voet, vandoor ging
en vanaf 20 meter maar net naast
knalde. De beloftevol gestarte wedstrijd kreeg in de derde minuut een
vervolg maar ook Stefan Timmers
wist zijn - zelf verworven - kans niet
te benutten. Tot een kwartier bleef
IJmuiden de toon zetten maar meer
dan een omhaal van Dennis Binkhorst werd niet gezien. Ook Opperdoes ging zich roeren waarbij hun
behendige spits in de 20ste en 28ste
minuut zijn kansen ook al niet wist
af te ronden. Na precies éénderde
wedstrijd kwam IJmuiden op voorsprong toen Dennis Binkhorst zijn
kopbal - via een laatste beslissend
tikje van Vivien Schoon - zag afgerond, 0-1. Vijf minuten voor de thee
kwamen de Noord Hollanders (die
op het hobbelige veld steeds beter
uit de voeten konden) weer naast
hun gasten omdat die ‘als collectief’
verzuimden in te grijpen, 1-1. In de
laatste fase voor de thee waren het
vooral Vivien Schoon en Peter Veldman die IJmuiden voor een achterstand wisten te behoeden.
De tweede helft werd voor het toen
onderliggend IJmuiden een zeer
matige vertoning en vrijwel niets
wilde nog lukken. Opperdoes bleef
komen maar IJmuidens achterste linie onder leiding van onder leiding
van Vivien Schoon bleef paraat en
steeds opnieuw eindigden de Op-

perdoes-aanvallen in de IJmuidenfuik, waarvan Dave de Vendt weer
het betrouwbaar sluitstuk bleek.
Ook beide wissels (Johan Biskanter
voor Gerben van ’t Hek en Ronald
Borst voor de geblesseerde Stefan
Timmers) konden het tij niet keren
terwijl trainer Ronald Dooijeweerd die z ’n trainerscontract met één jaar
zag verlengd - in de 80ste minuut
ook z’n laatste wissel (Danny de
Vendt) nog moest inzetten. Vijf minuut voor het einde - niemand hield
dit nog voor mogelijk - lukte het het
totaal onmachtig IJmuiden ineens
toch nog een duel met de Opperdoes-keeper aan te gaan.
In een liggend duel om de bal was
de op de grond liggende IJmuidenspits Dennis Binkhorst die een fractie van een seconde eerder bij de
bal was dan de Opperdoes-keeper
en het leer stuiterde - tegen alle verhoudingen in - naar een 1-2 eindstand. IJmuiden staat nu als zesde
onderin het linker rijtje, terwijl Opperdoes het rechter rijtje nu aanvoert.
Met drie gestolen punten werd in
de (sinds 1 januari gedeeltelijk vernieuwde- en ook eerste rookvrije
voetbalkantine in de gemeente Velsen) het verloop van de wedstrijd
nog eens na-genietend doorgesproken. Hierbij werd ook vastgesteld dat zo’n onverdiende zege een
volgende keer zomaar in IJmuidens
nadeel kan uitpakken.
Hoewel IJmuiden 2 opnieuw tegen
een nederlaag aanliep (3-1 bij HCSC
2) was het koploper A-1 dat deze
zaterdag opnieuw uitstekend presterend een volgende zege pakte. De
equipe van trainer Hans Nieuwenhuis verdiende op Schoonenberg de
volle buit, door het Amstelveense
AMVJ met 4-0 te verslaan.

StormvogelsTelstar ziet
degradatieduel gelijk eindigen
IJmuiden - In de thuiswedstrijd tegen Quick 1890 uit Amersfoort was
de opdracht voor StormvogelsTelstar heel duidelijk: drie punten te
halen om zodoende aansluiting zien
te krijgen met Hercules, FC Breukelen en de Amersfoorters. Maar in
dit zeer matig degradatieduel bleef
het team van trainer Jelle Anker steken op een 1-1 gelijk spel steken en
daarmee schoten de IJmuidenaren
totaal niets op.
Quick 1890 was duidelijk naar
IJmuiden gekomen om er op z’n
minst een gelijk spel te behalen en
daarin zijn de Amersfoorters dan
ook 100 procent geslaagd. Met een
sterke verdediging gaven zij weinig
kansen weg aan StormvogelsTelstar. Dat was ook niet verwonderlijk,
want de tweemansvoerhoede met
de uit vorm zijnde Guillermo Pengel
en de te licht bevonden Ronald vander Lugt konden voorin geen glazen
breken.
De wedstrijd was amper drie minuten oud of de Amersfoortse spits
Martijn van Ginkel zag de IJmuidense doelman Sebastiaan de Lijser iets
te ver voor zijn doel staan. Met zijn
vingertoppen wist De Lijser dit afstandsschot tot hoekschop te verwerken.
Na deze kans was het StormvogelsTelstar die meer op de helft van
haar tegenstander ging spelen,
maar kwam men in de buurt van het
strafschopgebied, dan raakte men
duidelijk het spoor bijster. Dit omdat
de eindpass niet zijn juiste bestemming kreeg; vooral die van Guillermo Pengel. Weinig wapenfeiten waren er dan ook in het resterende
deel van de eerste helft aan beide
kanten te melden.
Wel in de tweede helft, want na 30
seconden vuurde Rick Kluijskens
een keihard schot af, dat met veel
pijn en moeite door doelman Jurgen
Terschegget tot hoekschop verwerkt
kon worden. Twee minuten later
werd invaller Franklin Harmsen in
de diepte gestuurd en juist op het
moment dat hij de bal wilde schieten, werd hij door Mark Tol onderuit
gehaald. Hierdoor kreeg de bal niet

de juiste richting en gaf scheidsrechter Smit vervolgens een strafschop. Doelman Sebastiaan de Lijser vond, dat de voorsprong voor de
Amersfoorters niet verdiend zou zijn
en met een katachtige reactie haalde hij de bal uit de voor hem rechterhoek.
Toch kwam Quick 1890 in de 57ste
minuut aan de leiding. Op de middenlijn verspeelde Mark Tol de bal
aan Martijn van Ginkel die op rechts
heel veel ruimte kreeg om vervolgens Franklin Harmsen aan te spelen en met een droge knal werd De
Lijser gepasseerd: 0-1. Een minuut
later kreeg dezelfde Harmsen een
opgelegde kans, maar alleen voor
doelman De Lijser schoot hij naast.
StormvogelsTelstar leek door deze
kans wakker geschud en zocht de
aanval meer en meer op. Eerst was
het Mark Tol, die een voorzet van
Rick Kluijskens keurig aannam om
vervolgens over te schieten. Even
later moest doelman Terschegget
alles uit de kast halen op een keihard genomen vrije schop van Rick
Kluijskens.
Met nog 20 officiële minuten te gaan
werd Guillermo Pengel gewisseld
voor Robel Abraha, die zes minuten
later zag dat een inzet van Ronald
van der Lugt via de voet van doelman Terschegget en de paal over de
Amersfoortse achterlijn verdween.
De aanvallende impulsen werden in de 79ste minuut beloond
voor de IJmuidenaren. Rick Kluijskens bracht de bal in de trechter
en net op het moment, dat Mark Tol
de lucht in wilde gaan, was het de
boomlange Jesse Heusinkveld die
Tol tegen de grond drukte. Vanaf elf
meter wist Cor Bal de bal te scoren,
1-1. In de laatste twintig minuten
(tien officiële en tien minuten echte
blessuretijd) bleef StormvogelsTelstar het doel van Quick 1890 bestoken, maar echte uitgespeelde kansen kreeg de equipe van Jelle Anker
niet meer.
Alleen de Amersfoortse verdediger
Mark Pot passeerde bijna zijn eigen doelman door de bal via de paal
naast te schieten.

Clubs Jupiler League op
gezamenlijke internet-portal
IJmuiden - De 20 clubs uit de Jupiler League hebben in samenwerking met de Coöperatie Eerste Divisie (CED) een gezamenlijke internet
portal ontwikkeld die de afgelopen
dagen live is gegaan.
Dit ter versterking van het imago
van de competitie en om aanvullende service te verlenen aan de voetbalsupporters.
Bij het invoeren van de URL van één
van de clubs uit de Jupiler League
wordt de bezoekers automatisch
doorgelinkt naar de portal van de
Jupiler League, die is afgestemd
op zijn favoriete club. Uiteraard kan
de bezoeker vanaf hier verder naar
de reguliere clubsite, maar ook gebruik maken van een aantal services op de portal, zoals wedstrijdaankondigingen en wedstrijdsamenvattingen. Ook kan via de portal
een gratis Fankaart besteld worden
waarmee de voetbalfan direct 2 eu-

ro korting ontvangt bij de aankoop
van een toegangskaart voor een
wedstrijd in de Jupiler League. Veel
Jupiler League clubs gaan op korte
termijn ook toegangskaarten verkopen via het Internet. Een toegangskaart kan dan ook rechtstreeks via
de site worden besteld.
,,Waar de individuele club zo’n
30.000 unieke bezoekers per maand
trekt, verwachten we met de portal een synergie van meer dan een
half miljoen voetballiefhebbers te
bereiken. Dat draagt bij aan de bekendheid en beleving van de Jupiler
League en geeft de bezoeker gelijk
de mogelijkheid om van een aantal
services gebruik te maken. Uiteraard is het de bedoeling dat dit bijdraagt aan het genereren van meer
stadionbezoek in de Jupiler League”,
zegt Jelle Beuker, verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de portal
bij de Coöperatie Eerste Divisie.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 2 februari
Jong Hercules (4e)-HbC
vvH/velserbroek (4e)-vSv
velsen (5a)-turkiyemspor

- 14.30
- 14.30
- 14.30

zondag 3 februari
velsen (2a)-De Foresters
De Kennemers (2a)-Zeeburgia
Hellas Sport-Dem (2a)
NvC-onze Gezellen (2b)
vSv (3b)-ripperda
Schoten (4D)-DSK
FC velsenoord (4D)-Zandvoort
HYS-Waterloo (5F)
vogelenzang-terrasvogels (5F)
Wijk aan Zee (6b)-Dynamo

- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.00

VSV na dertig minuten klaar
Velserbroek - Zondag stond de
wedstrijd VSV-ZTS op het programma. De thuiswedstrijd was in een 82 overwinning voor VSV geëindigd
dus de Velserbroekers konden er
van uitgaan dat de Zaankanters er
op gebrand waren om deze nederlaag weg te poetsen.
De eerste tegenvaller was dat Marcus Verdikt door ziekte niet aanwezig kon zijn en de tweede tegenvaller was dat Noureddine Abdelaziz in
de warming-up aangaf te veel last
van zijn hamstring te hebben om fris
aan de wedstrijd te beginnen.
VSV begon echter scherp. Dit resulteerde al snel in een kans voor
Remco Verschuren die echter niet
zelf schoot maar de bal teruglegde
op David van der Brink die via de
vingertoppen van de keeper overschoot. Uit de daarop resulterende corner wist Jes Viskil met een
knallende kopstoot te scoren. Hierbij raakte hij geblesseerd aan het
hoofd met naar later zou blijken een
breuk in het jukbeen. VSV bleef de
tegenstander onder druk zetten en
een hele serie corners was het resultaat.
De mooiste kans kreeg VSV na twintig minuten. David van der Brink en
Wesley van der Wal kwamen in een
twee tegen één situatie maar van
der Brink besloot voor eigen succes
te gaan in plaats van de bal naar de

volledig vrijstaande van der Wal te
spelen. Kort daarop kreeg ZTS een
corner te nemen. De solide doelman Matthé de Vent pakte de bal en
hervatte met een verre uittrap toen
bleek dat de ZTS-speler na het nemen van de corner was ineengezakt.
Hij had last van ademhalingsstoornissen en zakte steeds weer weg.
De commotie was groot en de snel
ter plaatse zijnde ambulance voerde de ongelukkige 19-jarige speler
af. Na overleg met beide verenigingen werd besloten de wedstrijd te
staken. Volgens de laatste berichten
gaat het met desbetreffende speler
weer redelijk tot goed.
VSV 2 moest in Amsterdam aantreden tegen directe concurrent Voorland 2. Op sportpark de Hofgeest
had VSV nog met 3-0 gewonnen.
Nu werd er gespeeld op kunstgras
en dat is niet de meest geliefde ondergrond van de VSV-ers. Toch werd
er met 1-2 gewonnen ondanks het
feit dat al na dertig minuten met een
man minder gespeeld moest worden nadat Marco Plug tegen twee
maal geel was opgelopen.
Ook de A-1 deed goede zaken door
met 3-2 van HBC te winnen na een
zware wedstrijd.
Volgende week spelen zowel het
eerste als tweede weer thuis. Aanvangstijden respectievelijk 11.00 en
14.00 uur.

VSV D6 najaarskampioen
Velserbroek - Zonder zelf te spelen is VSV D6 afgelopen week najaarskampioen geworden. Een bijzondere prestatie gezien het feit dat dit team
bestaat uit allemaal 1ste jaars D-junioren. Uit 9 wedstrijden behaalden zij 25
punten met een doelsaldo van maar liefst 85 doelpunten voor en 4 tegen.
Dit team heeft in het outfit gesponsord door Holland Materieel Service een
fantastische uitstraling en doet menig tegenstander angst aanjagen door
hun goede samenspel. Frits is als leider trots op jullie en dat mogen jullie
ook op jezelf zijn.

Ongekend succes voor TVS
Velsen - Afgelopen weekend is het
alle TVS turnsters gelukt om zich te
plaatsen voor de landelijke voorwedstrijden en de districtfinales.
Op zaterdag in de derde divisie was
er een podiumplaats voor Cynthia
Mink bij de pupillen 2. Bij de pupillen 1 stelden Lara Waasdorp 35.10
en Jamie Bolhuis 34.45 hun plekje
veilig. Zij eindigden als zesde en elfde. Maud Jansen turnde bij de jeugturnsters een mindere wedstrijd,
maar had door middel van haar vorige score ook recht op doorstroming.
Op zondag waren er podiumplaatsen voor Selina van Maren vierde,
Rosan Hanssen derde en Anouk
Hanssen tweede. Drew de Niet

turnde met een puntentotaal van
33,20 naar een vijfde plek bij de instappers. Selina van Maren turnde 34.45 bij elkaar en haar maatje
Florence Lunel eindigde als zesde
met 33.225. Rosan Hanssen sprokkelde bij de pupillen 2 35,20 bij elkaar. Haar grote zus Anouk Hanssen turnde met 35,20 naar het zilver
bij de jeugdturnsters. Haar maatje
Charlotte Lunel eindigde met 33.40
op de zevende plaats. Bij de senioren turnde Marissa van Noort een
nieuw vloerprogramma en eindigde
als zevende in het klassement .
Kom gerust eens kijken in één van
de trainingen. Neem contact op
met Bianca van der Heide, telefoon
0224-751206 of 06-46037817.

Anouk Hanssen won zilver bij de jeugdturnsters

Watervrienden slaat goede
slag in landelijke competitie
IJmuiden - Op zondag 27 januari
was het de tweede competitie dag
voor de Watervrienden uit IJmuiden
dat ze hard moesten zwemmen voor
de punten. Na de eerste dag stond
WVY op een tweede plaats met 45
punten achterstand op concurrent
Watervrienden Zevenaar.
Ondanks een paar zieken trad WVY
met een complete ploeg aan waardoor alle estafette nummers gezwommen konden worden.
WV Zevenaar had meer last van
griepgevallen en kon daardoor niet
alle estafette nummers meezwemmen. Vooral op de estafettes kwam
Watervrienden IJmuiden sterk voor
de dag. Met vijf eerste plaatsen en
zeven tweede plaatsen werd de
achterstand op Zevenaar snel goed
gemaakt.
Ook op de individuele zwemnummers deed IJmuiden goede zaken.
Yvette Verhoef en Sjoerd Dekker
haalden een eerste plaats en verbeterden tevens hun persoonlijk record op de 100 meter schoolslag.
Na 33 zwemnummers had IJmui-

Minimarathon bij
Schoppen-Aas
IJmuiden - Zaterdag 16 februari,
van 11.00 tot 16.00 uur, een minimarathon klaverjassen georganiseerd
bij klaverjasvereniging SchoppenAas.
De marathon wordt gehouden in de
Pieterskerk, Mercuriusstraat, ingang
glazen deur flats 70 tot 135, achterzijde kerk.
De zaal is rookvrij (aparte ruimte
aanwezig).
Er is ook een lift aanwezig voor rolstoelen. Er worden zes rondes gekaart. Tevens is er een grote verloting. De toegang bedraagt 3 euro
per persoon.

den de dag-overwinning te pakken
en zoveel punten verzamelt dat na
twee competitie dagen WVY op de
eerste plaats staat met 780 punten.
Gevolgd met 53 punten achterstand
door Zevenaar en met 55 punten
achterstand door Hoofddorp. De
derde en laatste competitie dag op
20 april zal er uitgemaakt worden
wie zich kampioen mag noemen.
Voor uitslagen en tijden zie www.
watervriendenijmuiden.nl.
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Nieuw record tijdens
Corus Beeckestijncross

StormvogelsTelstar licht
optie Marien Willemsen

Velsen-Zuid - De Corus Beeckestijncross die afgelopen zondag werd
georganiseerd door AV Suomi is
weer een feit. Ruim 413 deelnemers
hadden ingeschreven op diverse afstanden, een nieuw record op deze
loop!
Er hadden al 100 mensen vooraf ingeschreven, de rest was welkom
bij VVIJ in de kantine om nog in te
schrijven. Het weer was perfect voor
de lopers, een stralend zonnetje en
beschut in het bos. De pupillen gingen eerst van start voor de 1.6 kilometer. De snelste bij de jongens was
Ryan Clarke in 5.50 min bij de meisjes was dat Laura de Lange in 6.25
minuten.
De junioren volgden voor de 3.3 kilometer, die lopen in verschillende classes. Bij de A/B junioren was
Emiel Admiraal de winnaar in 11.25

IJmuiden - StormvogelsTelstar
Combinatie heeft de 1-jarige optie welke in het contract stond van
Marien Willemsen (23) gelicht waardoor speler en club ook komend seizoen aan elkaar verbonden zijn. Willemsen begon als 5-jarige zijn voetbalcarrière bij FC Abcoude. Op zijn
14e werd hij door AZ Alkmaar weggeplukt en doorliep daar 7 jaar lang
de jeugdopleiding.
Trainers bij AZ waren onder andere
Sem Wokke, Luc Nijholt en Jan Nederburgh, allen geen onbekenden
bij StormvogelsTelstar. Voor de multifunctionele speler was twee jaar
geleden en nog steeds veel belangstelling vanuit het betaalde voetbal
maar vanwege onder andere zijn

minuten. Voor de meisjes was dat
Anouk Molenaar in 14.11 minuten.
Bij de C/D junioren ging de overwinning naar Jelle Sijm in 12.44 minuten en bij de meisjes Femke van
der Pal in 14.01 minuten.
Bij de Neo-senioren was Solomon
van Blokland de winnaar in 11.20
minuten bij de dames was dat Jolice
vd Berg in 14.39 minuten.
Om 11.30 gingen de dames en heren van start voor hun 6.3 kilometer
en 9.3 kilometer. Hier was Bruno Lima de winnaar in een tijd van 32.45
minuten en bij de dames ging de
overwinning naar Cora Klaver in een
tijd van 25.49 minuten. De volgende
cross van het circuit word gelopen
in Castricum, de Rabobank Bosloop
op 17 februari. De volgende loop die
AV Suomi organiseerd is de Strandloop op 13 april.

studie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en het feit dat enkele
zeer goede bekenden van Willemsen bij StormvogelsTelstar Combinatie spelen koos Marien Willemsen
uiteindelijk voor de Witte Leeuwen.
Willemsen is van origine middenvelder maar kan ook zeer goed als
rechter vleugelverdediger of rechter
aanvaller uit de voeten.
Club en speler zijn zeer verheugd
over het feit dat StormvogelsTelstar
Combinatie heeft gekozen om de
optie in de lopende overeenkomst
te lichten waardoor de multifunctionele speler komend seizoen voor
het derde achtereenvolgende jaar
voor de club uit Velsen-Zuid zal uitkomen.

Sharona met haar gewonnen medaille

Zondag werd de derde springcompetitie gereden bij Hippisch Centrum Velsen

Gezellige springcompetitie
bij Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag werd bij manege Hippisch Centrum Velsen de
derde springcompetitie van dit seizoen verreden. Om 13.00 uur werd
het parcours verkent en konden de
jongste ruiters die zich hadden ingeschreven voor de eerste rubriek
met een hoogte van 20 tot 40 centimeter van start gaan.
Evelien Albas met Maximillion werd
eerste. De tweede prijs ging naar
Amne Mousa met de pony Amigo. Een fraaie derde prijs ging naar
Naomi Booman met Flame.
Suzanne van Essen en Rodeo mochten de vierde prijs in ontvangst nemen en Tamara Immers en Amadeus werd knap vijfde.
In de rubriek, 20 tot 40 centimeter
op tijd was Suzanne van Essen met
Rodeo de snelste en zij wonnen de
eerste prijs. Evelien Albas met Maxi-

million mocht de tweede prijs in
ontvangst nemen.
Op de derde plaats eindigde Amne
Mousa met Amigo en Lisa van den
Berg werd vierde met Amadeus.
In de rubriek 40 tot 60 centimeter
klassiek werd Aishah Mousa met
Samson eerste. En Roos Riedeman
mocht het rode rozet voor de tweede prijs mee naar huis nemen.
Nicole Dijkhuizen en Henkie waren
de snelste in de 40-60 centimeter op
tijd. Aisha Mousa en Samson werden knap tweede. Ramona Rijs en
Amadeus ontvingen de derde prijs.
Eline de Boer werd met Maximillion
respectievelijk eerste in de rubriek,
60-80 centimeter klassiek en op tijd.
De volgende springwedstrijd vindt
plaats op zondag 30 maart. Voor
meer evenementen zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Sharona Bakker
Nederlands kampioen
Santpoort - Afgelopen weekend
werden in de Martini Plaza in Groningen de Nederlandse Kampioenschappen indooratletiek voor A-junioren gehouden.
Sharona Bakker van AV Suomi trad
hier aan op de 60 meter horden.
Sharona die het weekend daarvoor
in Dortmund een schitterend PR had
gelopen in 8.70 seconde startte als
favoriet. In de serie was ze snel weg
en behaalde een mooie tijd van 8.75
seconde niet ver boven haar PR.
In de finale toch wel weer wat nerveus na een eerste valse start door
een atlete van Phanos was zij nu wat
minder snel weg, maar wist een kleine achterstand al snel om te zetten
in een voorsprong. Zij klokte in een
tijd van 8.66 seconde. Een nieuw PR
en haar eerste indoortitel was bin-

nen. Met spanning kijkt Sharona
dus al vooruit naar het NK-senioren
dat 16 februari voor de laatste keer
in de topsporthal in Gent gehouden
wordt. In 2009 hoopt de KNAU deze kampioenschappen in Apeldoorn
te organiseren waar momenteel het
Omnisportcentrum in aanbouw is.
Enkele andere prijswinnaars van AV
Suomi zijn: Daan Lips (A-junior) die
op de 400 meter een bronzen plak
behaalde 51.33 seconde en Femke
van der Meij (senioren) die op de
60 meter horden een eerste plaats
behaalde bij de Noord Nederlandse
Kampioenschappen in een tijd van
8.40 seconde.
Al met al een goed weekend voor
AV Suomi en trainer Piet Bogaard
die deze atleten naar dit niveau
heeft gebracht.

Bibliotheek Velsen

Speurneuzen tijdens de
peuter- en kleutermaand
Velsen - De hele maand februari is
het Peuter-en kleutermaand in bibliotheek Velsen.
Er zijn tal van activiteiten te beleven
voor het jonge kind rond het prentenboek Kleine muis zoekt een huis
van van Petr Horacek. Iedere middag in de maand februari kunnen
jonge kinderen met hun ouders van
15.00 tot 17.00 uur (woensdag van
13.00 tot 17.00 uur) bij de Centrale
Bibliotheek aan het Dudokplein 16
in IJmuiden en bij de Bibliotheek

aan het Maanbastion 467 in Velserbroek op ontdekkingstocht door het
land van Muis. Als echte speurneuzen gaan ze op zoek in de bibliotheek en doen talige opdrachten en
spelletjes. Zo zijn er kijkdozen, is er
een doolhof om op te lossen, kun je
raden wat je voelt, wordt er voorgelezen en nog veel meer. Wie zet er
zijn speurneus op en komt er naar
de bibliotheek?
Bij vragen kunt u mailen naar: info@
bibliotheekvelsen.nl.

Özden Tuna versloeg na vele remises eindelijk Harry Olivier

Een interessante schaakavond
IJmuiden - Afgelopen vrijdagavond
was het gebouw aan de Eksterlaan
goed bezet ondanks dat er een aantal leden in de tienkampen in Wijk
aan Zee speelden. De partijen die
op het programma stonden beloofden in ieder geval boeiend te worden en, inderdaad, het werd een
schaakspektakel.
De eerste beslissing viel tussen Tom
van de Vlugt en Piet Lanser, na zetherhaling was de eerste remise een
feit. Johan van Velthuijsen had Kees
Giesberts tuk met een penning, wat
de dame kostte. Johan blunderde
nog wel een stuk weg, maar zijn
voorsprong was te groot om nog
verdere schade op te lopen.
De opmars van Siebren Frolich werd
gestuit door Hajo de Vries; ‘foutje’
was het zuinige commentaar na afloop van Siebren.
Andries Visser versloeg Dick Wijker. Na een redelijk gelijkopgaande
partij, ook al door getreuzel van Andries die verzuimde de strategische
zwaktes te benutten, verloor Dick
na anderhalf uur zijn concentratie
en moest een stuk inleveren.
De meeste blije schaker deze avond
was ongetwijfeld Özden Tuna. Na
een eindeloze serie remises versloeg hij Harry Olivier. In de niet alle-

daagse gespeelde Ponziani opening
kreeg Özden weliswaar het initiatief,
maar de winst was toch moeilijk te
vinden. Harry schoot Özden te hulp
door zich mat achter de paaltjes te
laten zetten.
René Koens moest toezien hoe Sjef
Rosier een pionnetje buit maakte. Daarna kreeg Sjef nog een briljante winnende ingeving, hij herinnerde zich een partij met een röntgenaanval. Prompt besloot Sjef dit
gevreesde aanvalletje in praktijk te
brengen.
De grootste verrassing kwam op
naam van Jan Jansen die Sinclair
Koelemij versloeg. Sinclair besloot
dit keer zijn ‘de Leeuw’ opening
niet te gebruiken, maar de Hollandse verdediging te proberen. Het
werd gatenkaas. Jan tippelde vrolijk
met zijn paarden richting de onbeschermde koning met rugdekking
van zijn dame, daarmee dwong hij
Sinclair tot overgave.
Jaap Beekhuis week af van zijn
Bird-variant in het Spaans. Wim
Geels probeerde daarna de afruilvariant, het resulteerde in een wel heel
lastige te stoppen dubbelpion in het
centrum. Te lastig bleek het en Jaap
kon de winst bijschrijven. Zie ook
www.schaakclubkijkuit.nl.

Deze jongens zijn druk aan het oefenen in het balletje hooghouden

Rabobank Straten Toernooi
Velserbroek – Afgelopen weekeinde vonden in het Polderhuis de
voorrondes van het Rabobank Stratenteams Toernooi plaats. Het is alweer de achttiende keer, dat Rob
Tousain en Peter Geldof deze gigantische happening organiseren. Maar
liefst 31 teams hadden zich aangemeld. Het ging er fanatiek aan toe
tijdens de voorrondes, zowel bij de
spelers als bij de toeschouwers, die
luidkeels de mannen aan stonden te
moedigen.
Zaterdag werd de eerste finalewedstrijd gewonnen door de D. Marotstraat. Deze straat werd later gediskwalificeerd omdat er een speler mee deed die geen inwoner van
Velserbroek was. Hierdoor ging het
Ossenland door naar de finale. Zondag moesten de kampioen van de
laatste twee edities, de L. Zocherstraat en het altijd sterk spelende J.
Michaёlpad in de Bagijnenkamp hun
meerdere erkennen. De volgende
zes teams staan op 2 februari in de
finale: Ossenland, M. Jungiusstraat,
Spitsaak, Bagijnenkamp, H. Poortmanstraat en Watermunt.
Dit jaar heeft de Rabobank Velsen
en Omstreken haar naam als hoofdsponsor aan het toernooi verbonden.
De bank nam daarmee het stokje
over van BK Ingenieurs. Ook nieuw
zijn de sponsors Ovenbouw Holland
BV en Centragas van Galen.

Glenn (11) heeft zich net ingeschreven voor het balletje hooghouden,
dat onder de dreunende muziek van
DJ John gaat plaatsvinden. Het is de
eerste keer dat hij mee doet, maar
hij denkt wel dat hij er goed in is.
Zijn vader Hans speelt mee in het
team van de Boeier.
In het zaaltje, waar diverse jongens
aan het oefenen zijn in het balletje hooghouden, worden de kinderen bezig gehouden door Kathinka
en Aranka. Zij zijn studentes aan de
Sportacademie en ze kennen Peter
Geldof nog van het Kennemer College, waar hij hun gymleraar was. Het
is nog niet echt druk, dat zal volgende week wel anders zijn. Toch komt
er regelmatig een kind zich laten
schminken, zit er een groepje kinderen naar een video te kijken en ook
aan de knutseltafel zijn kinderen bezig. Kimberly (11) is druk in de weer
met lijm en vouwblaadjes. Haar vader John voetbalt in het team van de
Grote Buitendijk, ze is net wezen kijken. ,,De eerste wedstrijd ging goed,
de tweede wat minder, want die verloren ze’’, vertelt ze. ,,Ik vind het leuk
om te kijken en het is hier hartstikke
gezellig, want ik ken bijna iedereen.’’
Tess (6) zit naast haar en ze heeft
geen idee in welk team haar vader
speelt, want voetballen vind ze ‘niks
an’. Het knutselen vond ze gelukkig
wel leuk. (Carla Zwart)

Hofstede A won de finale

Spannende finales bij
Hofstede biljarttoernooi
Niet minder dan 18 judoka’s van de selectie zijn in 2007 op een Nederlands
Kampioenschap in de prijzen gevallen

Sponsor- en huldigingsavond
bij Ben Rietdijksport
Velserbroek - Zaterdagmiddag
heeft in de sportschool van Ben
Rietdijksport de huldiging plaats
gevonden van de kampioenen van
2007. Deze huldiging wordt gecombineerd met het uitnodigen van alle belangstellenden en sponsors. De
sponsor- en huldigingsavond wordt
georganiseerd door de stichting
TopjudoBenrietdijksport.
Doel van de stichting is het ondersteunen van de topjudoka’s van Ben
Rietdijksport. Een aantal sponsoren
zoals Bomer, XXL support, Puur Makelaars, Nikiwa en Waasdorp waren
bij de huldiging aanwezig. Zij zagen
veel individuele judoka’s onder luid
applaus een bos bloemen ophalen.

Niet minder dan 18 judoka’s van de
selectie zijn in 2007 op een Nederlands Kampioenschap in de prijzen
gevallen.
Daarnaast zijn in teamverband het
jongens en meisjesteam tot 17 jaar
tweede geworden op het Nationaal
Kampioenschap. Absolute toppers
in 2007 waren Linda Bolder en Gudo
Slotboom. Linda werd in de leeftijdcategorie tot 20 jaar Europees Kampioen in de klasse tot 70 kilogram.
Gudo werd in de leeftijdsklasse tot
17 jaar derde op de Europese Kampioenschappen op Malta en tweede op de Jeugd Olympische Spelen
(EJOF) in Belgrado in de klasse tot
81 kilogram.

Velserbroek - Onder grote belangstelling zijn zaterdag de finales van
het achtste. Hofstede biljarttoernooi
gespeeld.
Als toernooiwinnaar kwam het team
van Hofstede A uit de bus. In de finale versloegen zij, net als vorig jaar,
hun clubgenoten van Hofstede B
met miniem verschil. Hofstede A is
daardoor voor de derde maal achtereen winnaar geworden van de
wisselbeker voor clubteams. Deze
fraaie beker werd in 2006 door Rob
Visser, ooit één van de initiatiefnemers van dit toernooi, ter beschikking gesteld.
Tot beste speler van het toernooi
werd Klaas Janssen van Hofstede
A uitgeroepen. Hij bleef met slechts
een paar punten verschil Joop Buddenberg en Henk Diender (beiden
uit het Hofstede B team) voor. Klaas
kwam hierdoor in het bezit van
een andere felbegeerde wisselbeker. Deze wisselbeker voor de beste speler werd voor de vijfde maal
uitgereikt.

Ook de strijd om de derde en vierde plaats tussen Watervliet en de
Moerberg bleef lang spannend. Uiteindelijk bleek het team van de Watervliet de sterkste.
En dat de biljartsport bij de 50-plussers nog steeds verbroedert was wederom duidelijk te merken. Ondanks
dat er twee teams van de Hofstede in
de grote finale zaten was de belangstelling van de overige teams bij deze wedstrijd groot. En hoe verbeten
er tijdens het toernooi ook voor de
partijwinst werd gestreden …. na
afloop was er ruimschoots gelegenheid om onder het genot van een
drankje en een hapje de onderlinge
contacten te verstevigen.
Al met al reden voor het bestuur om
volgend jaar voor de negende keer
een Hofstede toernooi te organiseren. Wel rekent ze erop dat dan
minimaal één van de bezoekende
clubs tot de grote finale zal doordringen. Reden voor u, heren en dames, om het komend jaar goed te
gaan trainen.
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‘Kleine Muis’ op bezoek
in de Dwarsligger
IJmuiden - Op dinsdag kwam Hermien de Waard met ‘Kleine Muis’ tijdens de ouder- en kindochtend op
bezoek in buurtcentrum de Dwarsligger. Aanleiding voor deze vertelling is het prentenboek ‘Kleine Muis
zoekt een huis’, van Petr Horacek
dat in 2008 gekozen is tot prentenboek van het jaar. Kinderen, ouders
en cursisten van Nederlands als
tweede taal waren uitgenodigd voor
de vertelvoorstelling ‘Klop, klop, hier
is Muis’. Een vertelvoorstelling gebaseerd op het prentenboek van
het jaar ‘Kleine Muis zoekt een huis’,
Kleine Muis ging tijdens de voorstelling dwars door het decor op

zoek naar een geschikt holletje voor
haar enorme appel. Tijdens haar
zoektocht ontmoette Kleine Muis
samen met het publiek heel wat bijzondere holbewoners en natuurlijk
vond Kleine Muis haar perfecte holletje. Het was genieten van klein tot
groot en ook na de vertelvoorstelling ging het plezier nog door. Voor
de ouders was er koffie en voor de
kinderen was er volop tijd en ruimte
om met Kleine Muis en haar vriendjes te spelen, te kleuren of om zelf
een muis te worden. En zo kon het
gebeuren dat op dinsdagochtend in
de Dwarsligger verschillende muisjes tikkertje speelden!

Team 4 van BC IJmond kampioen

BC IJmond team 4 kampioen
IJmuiden – De competitie zit er
voor de badmintonners van BC
IJmond weer op. Eén van de vier
teams heeft het seizoen afgesloten met een kampioenschap; in hun
eerste jaar in de districtscompetitie is team 4 gepromoveerd naar
de vierde klasse. De overige teams
hebben zich in hun klasse weten te
handhaven.
Het vierde team met teamcaptain
Daphne Kemp heeft slechts één
keer verloren en twee keer gelijk
gespeeld. Tot voor de laatste wedstrijd was er een strijd om de koppositie met Weesp. Door een gelijkspel
van Weesp in de op een na laatste
wedstrijd had BCIJ vorige week nog
een 5-3 overwinning nodig tegen

APGS uit Amsterdam. Het werd een
eenvoudige 8-0 zege.
Het eerste team heeft zich na een
moeizame start, met drie nederlagen
op rij, goed hersteld en in een spannende poule waar de verschillen
met de andere verenigingen steeds
klein bleven, hebben zij zich stevig
op de vierde plaats genesteld. De
laatste wedstrijd werd tegen Duinwijck met 4-4 gelijk gespeeld.
Team 2 speelde dit seizoen in een
zware poule. Met wisselend winsten verliespartijen zijn zij geëindigd
op een zesde plaats. Team 3 tenslotte heeft met drie nieuwe spelers, Anke Schrijer, Steven Komin
en Mark Nobels, een knappe vierde
plaats gehaald.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 26 januari kwam een ploegje aanzetten, de
klootschieters van sportvereniging
Full Speed.
Het aantal zeventien zorgde voor
een klein probleem. De leden willen
geen teams van vijf spelers, dus dat
werden vijf teams van drie en een
team van twee. Bertus en Elly speelden in het laatste team en moesten
dus om de beurt gooien en dat is
best zwaar.

Competitiemeisjes B2

Volleybaltoppers op koers
bij Smashing Velsen
IJmuiden - In de diverse competitiepoules wordt het al een beetje
duidelijk wie er de kampioenskandidaten zijn. Daaronder zijn ook een
paar Smashing Velsen teams zowel
bij de senioren als de jeugd. Vrijdag
pakte ze daarvoor de punten in de
thuiswedstrijden. Heren 1 liet in een
uitwedstrijd geen spaander heel van
Haarlem 6, een klinkende 4-0 overwinning. Volgende week is de topper in de Zeewijkhal tegen de nummer 1 VIP uit Purmerend. In de deze wedstrijd zal het afhangen van op
kracht en snelheid aan het net de
punten pakken en de tegenstander
zo goed mogelijk afblokken. Dames
1 krabbelt omhoog maar dat is nog
niet te zien in de resultaten. Een 4-0
verlies tegen een sterke tegenstander die met een heel sterke middenaanval soms niks heel liet van de
verdediging. De dames laten wel dat
er weer lol zit in het spel en straks
met de terugkomst van buitenspeelster Sabine kan er weer verder omhoog worden gekeken. Heren 3 ver-

loor ook kansloos met 4-0 waar in
de eerste set wel gewonnen kon
worden waardoor het opgebouwde
vertrouwen de uitslag anders had
gemaakt. De Meiden B1 hebben het
kampioenschap in eigen hand door
de volgende wedstrijden tegen de
twee overgebleven concurrenten te
winnen. Tegen Smashing Velsen B2
verslikte ze zich bijna maar wonnen
uiteindelijk wel met 3-0. Spectaculair was wel de overwinning van de
Meiden A met drie geblesseerden
en in het veld maar vijf meiden werd
er toch simpel gewonnen met 2-1.
Het kampioenschap is te ver weg en
hadden ze zich meer gerealiseerd
dat het mogelijk was stonden ze zeker nummer 1. Een ander spektakelstuk was de 3-2 overwinning van
Dames 4. Nog even doorgaan met
die goede verdediging en ze kunnen zich opmaken voor de tweede
plek die recht geeft op promotiewedstrijden. Meer weten over volleybal in de IJmond? Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Kampioenteams bij BC Velsen

Creatieve strijd op 64 velden
IJmuiden- De schaakwereld staat
op het ogenblik redelijk in de actualiteit. Natuurlijk is er het Corus
schaaktoernooi, maar wat meer de
aandacht trok was het vertrek uit
deze wereld van waarschijnlijk de
beste schaker ooit: Bobby Fischer.
Hij doorbrak de Russische schaakoverheersing en werd daarna steeds
meer een eenling, provocerend in
een wereld die steeds meer op een
Hemaworst begint te lijken.

de beginfase door een mat van Roelof Stikker.
Wim Dijkman was er niet echt bij. Hij
verspeelde zijn dame tegen Daan
Koetzier, vocht zich terug, maar verloor later toch te veel materiaal.
Gregory van den Ende sloeg de koningstelling van Pieter Rebel open
en maakte het keurig af.
Bij Boy Wu is het schaaklichtje uitgegaan, tegen een ontketende Barry
Broek ging hij ten onder.

Gelukkig is er bij de jeugd nog wel
genoeg creativiteit, dat bleek ook afgelopen donderdag weer, er werden
wel wat zetjes over het hoofd gezien.
Zoals Armando Noordzij die mat in
twee over het hoofd zag tegen Fanuel de Klark maar dat ruimschoots
goed maakte met een overwinning.
De familie Noordzij kon met genoegen terugkijken want ook Tom won,
en wel van Ben Eppink.

Vincent Geschiere moest toezien
hoe Menno Jaspers steeds meer
materiaal won en dat liep natuurlijk niet goed af. Thomas Rebel behaalde een uitstekende overwinning
op Mark Scholten, met twee torens
en een loper sloopte hij zijn verdediging. Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

Ingmar Visser gaf Dick Wijker les in
het eindspel, met een gelijk aantal
pionnen werd Dick opzij gezet. Twee
sneltreinen op schaakgebied moesten het tegen elkaar opnemen, Marco Wellinga en Erin Lucassen. Erin
kreeg een riante voorsprong maar
verprutste het door Marco pat te
zetten. Ook Anne Dijkman deed het
niet goed, met een surplus aan materiaal zette zij Stef Brouwer pat.
Roland de Bruin dacht een dame te
winnen, maar merkte tot zijn verbazing dat hij Cory van Bellen had
matgezet. Thomas Otte vergat door
te zetten tegen Marnix van de Bijl.
Hij verloor het initiatief en moest
lijdzaam toezien hoe Marnix de
winst pakte.
Koen van de Velde werd al verrast in

IJmuiden - Badmintonvereniging
Velsen wist dit weekend zeer succesvol af te sluiten door met twee
teams bij de senioren kampioen te
worden.
Team 5 wist in de laatste wedstrijd
het kampioenschap binnen te halen.
Er moest wel met minimaal 5–3 gewonnen worden bij CTO 70. Dit koste enige inspanning maar ze hebben de klus op een uitstekende wijze voldaan. Brenda, Yvette, Nicole,
Frank en Kees een prima prestatie
waar jullie trots op mogen zijn.
Ook Team 6 heeft in de laatste wedstrijd het kampioenschap veiliggesteld. Dit jeugdige team speelde het
eerste seizoen bij de senioren en zij

hebben zich direct op een uitstekende wijze waar gemaakt.
De laatste wedstrijd moest wel met
8–0 gewonnen worden maar met
stalen zenuwen en een zeer enthousiast publiek op de tribune wisten ze
het kampioenschap binnen te halen.
Inge, Mandy, Edwin, Ruben en Jeroen een geweldig optreden bij de
senioren en jullie hebben je enorm
goed ontwikkeld het afgelopen seizoen.
Zie ook www.bcvelsen.nl. Of neem
contact op de ledenadministratie,
telefoon 023–5391700.
Kom gratis kennismaken met de
badmintonsport op recreatief of
wedstrijd niveau.

Gezellig klaverjassen
bij StormvogelsTelstar

IJmuiden - Vrijdag 25 januari waren dertien tafels bezet in de kantine van StormvogelsTelstar aan de
Zuiderkruisstraat 72 te IJmuiden. De
hoofdprijs, een gevulde boodschappentas, ging naar mevrouw B. Vester
De uitslag bij het klaverjassen is als
volgt: eerste prijs, drop, de heer J.
Smakman met 5618 punten; tweede
prijs, een rollade, de heer B. Prudon
met 5560 punten; derde prijs, paardenworst, de heer Breugel met 5423
punten; vierde prijs, steaks, mevrouw J. Kalkman met 5385 punten;
vijfde prijs, een fles Beerenburger,
r de heer R. van Henten met 5351
punten; zesde prijs, paardenworst,
de heer W. Swart met 5287 punten; zevende prijs, ontbijtkoek met
roomboter, de heer C. Harms met
5249 punten; achtste prijs, koffie en
thee, de heer G. Rommers met 5005
punten; negende prijs, runderlappen, de heer H. Clots met 4984 punten; tiende prijs, waterschnitzels, de
heer J. Broek met 4965 punten; elf-

de prijs, zalm, mevrouw P. Kooyman
met 4953 punten; twaalfde prijs, ragout met ragoutbakjes, mevrouw B.
Vester met 4900 punten.
De marsenprijs ging naar mevrouw
B. Vester met 3 marsen.
Tussenstand: 1. de heer C. Harms
met 53063 punten; 2. de heer R.
van Henten met 51406 punten; 3. de
heer P. Roos met 50934 punten.
Marsen: de heer C. Harms en mevrouw W.Retz met 30 marsen.
Volgende week zijn de prijzen bij het
klaverjassen een rollade, drank en
nog veel meer. De organisatie hoopt
u weer te mogen verwelkomen op
vrijdag 1 februari in de kantine van
StormvogelsTelstar aan Zuiderkruisstraat 72, 1973 XM IJmuiden. De
aanvang is om 20.00 uur. De hoofdprijs in de loterij is dan een personenweegschaal. Wilt u meer weten,
bel dan naar telefoonnummer 0255513826 of 06-34040940 of mail
hj.retz@quicknet.nl

IJmuiden - In 2008 zal Stichting
ABC/WAO voor het laatst financieel
worden gesteund door gemeente
Velsen. In 2007 doemden problemen
op voor de stichting die voorlichting,
steun en activiteiten biedt aan mensen die een WAO-uitkering, tegenwoordig WIA, kregen.
De stichting heeft zelf haar bestuurlijke structuur verstevigd en is bovendien een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met stichting
Roads Helpt.

De activiteiten zullen worden aangepast aan de bredere doelgroep
en vinden plaats vanuit Kromhoutstraat 50. Men verwacht vanaf 2009
samen met Roads, volledig op eigen
kracht te kunnen werken.
Wethouder Bokking sprak tijdens
het overleg met stichting ABC/WAO,
in januari, haar waardering uit over
het initiatief van ABC/WAO. Dit jaar
ontvangt de stichting een subsidie
van 19.500 euro.

Oecumenische viering
in de Laurentiuskerk
IJmuiden - De Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond bereidt zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst voor. Deze diensten worden gemaakt voor mensen met een verstandelijke handicap, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn
méér welkom.
De eerstvolgende dienst vindt plaats
op zondag 3 februari in de Laurentiuskerk, Fidelishof 30 in IJmuiden.
Aanvang 15.00 uur.
Deze vierde dienst van de jaarcyclus
‘Als een lopend vuurt’ heeft als thema: ‘Door het vuur gaan’. De voorgangers zijn pastor E. Wigchert en

ds. W. Westerveld. De muziek wordt
verzorgd door Rob Zeegers (assistent organist) en Marion van der
Horst-van Straten (organist). Aan de
collecte kan in natura (met fruit of
bloemen) of met geld worden deelgenomen.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en nog
even na te praten bij een kop koffie,
thee of een glas fris.
Vervoersproblemen? De auto-vriendendienst staat paraat. Neem hierover voor 2 februari contact op met
mevrouw R. de Vlieger-van Zandvoort, telefoon 0255-530210.

Full Speed Darts-nieuws

Kindermiddag
Baptistengemeente
IJmuiden - Woensdag 6 februari is
er weer een speciale middag voor
kinderen in de leeftijd van 8 tot en
emt 10 jaar. Het thema is: ‘Jij bent
goud waard.’ Je hoeft geen topschaatser te zijn om goud waard de
zijn, wat dan wel? Daarover gaan ze
het woensdagmiddag hebben. Door
middel van spel, toneel, zang, muziek en knutselen wordt dit thema
op een leuke manier uitgewerkt. Tijd
van 14.00 tot 16.00 uur. Adres: Eemstraat 28-30. De toegang is gratis.
Voor info: 0255-531299.

Op de agenda staan de volgende activiteiten in maart. Zaterdag 8
maart kienavond, zondag 9 maart
uitwisseling met kegelen. Zondag
16 maart Klaverjas-marathon ten
behoeve van gehandicapten. Zaterdag 22 maart Paas(eier)toernooi. Bel
voor info Nico Prins via 0255-518648
of Dirk Sieraad 0255-515602 of kijk
op www.svfullspeed.nl

Overgangsjaar voor
Stichting ABC/WAO
Het kampioenteam 6

Tom Noordzij keek met genoegen terug op zijn partij tegen Ben Eppink

Er waren dus zes punten te halen
voor de spelers van het beste team.
Ieder was opgeladen om zijn best
te doen en dan worden het meestal slechte worpen, maar dat gebeurde dus in alle teams. Er werd af en
toe verkeerd om gebeden om het
plastisch uit te drukken, dit doe je
meestal ter ontlading van het debacle.
De goden van het weer hielpen
goed mee, want het was een prachtige dag, met een frisse wind. Team
3 met Jan Sch., Nico en Harm werden eerste met 80 schoten en 7 meter en kregen dus zes punten per
persoon. Team 6 met Elly en Ber-

tus werd tweede met 81 schoten
en 13 meter en verdienden vijf punten. Team 4 met Willem Kr., Bertie en
Lia, werd derde met 83 schoten en
20 meter, dus vier punten. Team 1
met Dries, Ton en Sonja werd vierde met 86 schoten en 26 meter, drie
punten. Team 5 met Ina, Jan St. en
Joke, werd vijfde met 87 schoten en
17 meter, dus twee punten. Team 2
met Bianca, Lina en Dirk, werd zesde met 89 schoten en 3 meter en
een punt.
Over het geheel genomen een lage
score, maar met negen schoten verschil tussen de eerste en de laatste
plaats wel dicht bij elkaar . Nico kon
in een keer vijf punten van zijn achterstand op Dirk wegsnoepen.

Orchidee met wel 50
bloemen in Visserhuis

IJmuiden - De heer Jaap Zwaan, sinds drie jaar bewoner van het Visserhuis, was gek met bloeiende planten. Zijn grootste trots was de orchidee
op de foto, die deze week wel 50 bloemen telde. De plant stond in de hal
op de tweede verdieping en werd trouw door hem verzorgd. Vanwege zijn
verslechterende gezondheid stond de plant de laatste dagen bij hem op de
slaapkamer. Helaas is de heer Zwaan maandag overleden. Zijn dochter Ada
vond het toch heel belangrijk dat de orchidee, in volle bloei, nog even kon
worden bewonderd.

IJmuiden - Afgelopen dinsdag was
het weer eens ouderwets gezellig in
het clubhuis van Full Speed, terwijl
er toch pittig gestreden werd tussen
de leden. In de eredivisie is Martin
van der Neut bezig zijn koppositie
te verstevigen hij leid met 58 punten gevolgd door Albert Mol met 51
punten.
Bas jonker begint aan te kloppen bij
de tweede plaats hij ligt met 50 punten derde.
In de eerste divisie moet er echt
wat gebeuren wil Ernst Ausma nog
de leiding uit handen geven hij leid
met 58 punten gevolgd door Guido
Meijer en Mascha ter Wolbeek met
respectievelijk 28 en 26 punten. In
de tweede divisie staat Martin de
Vreugd aan kop met 30 punten John
Roskam begint hier aan te dringen
hij bezet de tweede plaats met 27
punten gevolgd door Henk Arisz
met 24 punten.
De darts sport is een sport die door
iedereen beoefend kan worden van
jong tot oud. Wij hanteren echter
een minimum leeftijd van 16 jaar

omdat onze eigen clubcompetitie op
de dinsdag avond gespeeld word.
Onze clubcompetitie word gespeeld
in een ontspannen verenigingssfeer
in ons gezellige clubhuis.
Wilt U weten of de darts sport wat
voor U is. Kom dan gerust eens op
de dinsdag avond kijken of darten bij Full Speed iets voor U is. Het
clubhuis is geopend vanaf 19:30.
Pas na twee keer mee spelen zullen
we U vragen in te schrijven. Kosten
van het lidmaatschap is € 32,00 per
seizoen. Als U nu lid word betaald U
nog maar €16,00.
Het Clubhuis de Voltreffer is gelegen in Velsen Zuid en te vinden aan
de Tolsduinerlaan achter het Clubhuis van voetbal vereniging IJmuiden. Full Speed Darts is een afdeling
van de Sport vereniging Full Speed
waaronder ook de afdeling Klootschieten valt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.svfullspeed.nl, Mark
van Loon 0255-534876. E-mail adres
fullspeeddarts@quicknet.nl.

