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Ervaar de
aandacht
voor u en
uw vermogen
Zie advertentie elders in deze krant
Het is tijd voor de Rabobank.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Man ligt maanden
dood in huis

Stempelend de nachtdieren ontdekken

In Pieter Vermeulen Museum

Nachtleven blijft spannend
Driehuis - ‘Wakker worden’, riep
een zaal vol kinderen die als eerste
de tentoonstelling ‘Over nachten’
(vanaf drie jaar) mochten bezoeken in het Pieter Vermeulen Museum. De zaal is aardedonker, het enige licht dat er is komt van de kleine
zaklantaarntjes die vlak voor binnenkomst zijn uitgedeeld. De spanning is te snijden.
Zodra het licht aan ging en alle ogen
aan het licht gewend waren, waren
er allerlei nachtdieren te bewonderen en dierengeluiden te beluisteren. Vlak voordat de tentoonstelling
geopend werd, konden de kinderen
er voor kiezen om geschminkt te
worden als een vleermuis, vlinder,
uil en voor de verlegen kinderen alleen een klein spinnetje.
De zaal is schemerig, zodat het
nachtleven wordt nagebootst. Door
op knopjes te drukken worden de
dieren verlicht. Puzzels en spelletjes
zorgen ervoor dat de kinderen meer
kunnen leren over de verlichte dieren. Enthousiast hoor je kinderen en
ouders gillen als ze hun arm in een
donker gat steken, om aan bijvoor-

beeld een stukje vacht te voelen.
Ook is er een speurtocht gemaakt
voor de kinderen die al kunnen lezen en schrijven. Daarnaast is er
voor de creatievelingen de mogelijkheid om een spookje in elkaar te
knutselen. Oftewel het is een kenmerkende Pieter Vermeulen tentoonstelling: leerzaam, speels en
leuk.

De opening van de tentoonstelling, tevens de opening van de tijdelijke nieuwe locatie van het museum, vond plaats op woensdag 6
februari.
De tentoonstelling is nog tot 10 augustus te bezoeken op de Driehuizerkerkweg, nabij de Jan Campertschool. (Marjolein Blaauwbroek)

In Witte Theater

Play-in Velser Gemeenschap
IJmuiden - Leerlingen van opleidingsorkesten die verbonden zijn
aan de Velser Gemeenschap en
leerlingen van de Muziekschool Velsen (met minimaal een A-diploma)
krijgen ’s morgens enkele stukken
gepresenteerd die zij voor het eerst
zien en later op de dag samen gaan
uitvoeren. De muzikanten spelen op
diverse instrumenten, accordeon, diverse blaasinstrumenten. Het eind-

concert wordt gehouden op zondag
17 februari en begint om 14.30 uur
en is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Bij die
uitvoering is het publiek van harte
welkom.
De Play-in begint voor de muzikanten om 10.00 uur. De inschrijving
vindt vooraf plaats, het deelnemers
aantal ligt tussen de 50 à 60 personen.

IJmuiden - De politie heeft maandag in een woning in de Planciusstraat een 74-jarige bewoner dood
aangetroffen. De buren hadden de
man al maanden niet gezien en vermoedden dat er iets mis was. De
IJmuidenaar is een natuurlijke dood
gestorven. De man is vermoedelijk
al in oktober 2007 overleden. Hij had
niet of nauwelijks familie en leefde
erg teruggetrokken.

uw audiospecialist!
Sensationele prijsverlagingen
LCD schermen!!!!
32 inch LCD super beeldkwaliteit al vanaf 599,Op alle JVC schermen
5 jaar garantie!!!
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Velserbroek - ‘Abraham zien’ is een al eeuwen bestaand begrip, wat betekent dat men op de eerbiedwaardige leeftijd van 50 jaar wijs en waardig
is. Sinds een kleine honderd jaar bestaat ook het (geëmancipeerde) begrip
‘Sara zien’ voor de dames onder ons. Karin Ruijssenaars werd maandag 11
februari blij verrast door haar tweelingzoons Bart en Michiel (16) die al om
6 uur opstonden om deze enorme Sarapop te installeren aan de A. le Nôtrelaan in Velserbroek. Met zo’n pop wordt het begrip ‘Sara zien’ wel wat uit
zijn verband gerukt. Want wie kan om zo’n pop heen. Toch was Karin heel
blij met de verrassing. Zij vierde de dag met haar gezin en goede vrienden
en wil zo ‘wel nog een keer 50 worden’. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

Driehuis - Zondag 3 februari is
een Jack Russel Terrier op het landje van de tankval in Driehuis aangevallen en flink gebeten door een
bruine Labrador. Het kleine hond is
flink verwond bij deze aanvaring en
heeft er een fikse wond aan de achterpoot aan overgehouden. Daarom
zijn de eigenaren van het hondje op
zoek naar de baas van de Labrador.
Deze kunnen contact opnemen met
Johan Kooring of Annemarie Bleeker via 023-5377141.

www.hofgeest.nl Bestuurster invalidenvoer-

Aanhouding voor
bezit harddrugs

IJmuiden aan Zee - Het mooie weer trok dit weekeinde veel mensen naar buiten. In Velsen heb je dan alle keus,
worden het de duinen, het bos of het strand of Spaarnwoude? In ieder geval was het zaterdag heel druk op de parkeerplaats bij het IJmuiderstrand, waar de mensen na afloop van hun strandbezoek in de rij stonden bij de parkeerautomaat. Zaterdag was tevens de eerste dag dat de IJmuider Reddingsbrigade in actie kwam. Een zoekgeraakt
jong meisje werd binnen 20 minuten gevonden. (foto: www.kovanleeuwen.nl)

Je zult maar 50 worden....

Jack Russel flink
verwond

Surf eens naar

Mooi weekendweer trekt
veel strandgangers

Grootse verjaardag A. le Nôtrelaan

Velsen-Zuid - Politiemensen hielden in de nacht van maandag op
dinsdag omstreeks 02.15 uur een
37-jarige automobilist uit Haarlem
aan voor een alcoholcontrole op
de ‘s Gravenlust. De man blies een
promillage van 0,69. Tijdens de afhandeling van de overtreding zagen
politiemensen een zakje met harddrugs naast de bestuurdersportier
buiten op de grond liggen. De man
en de twee inzittenden van 35 en 41
jaar oud en afkomstig uit Haarlem
en Velsen-Zuid, zijn daarop aangehouden. Tijdens het fouilleren troffen de agenten diverse bankbiljetten aan op het lichaam van de 41jarige verdachte. In de kofferbak
werd door de agenten een grote
hoeveelheid drugs, een weegschaal
en verpakkingsmateriaal aangetroffen. Alle spullen en de auto zijn
door de politie in beslag genomen.
De mannen zijn aangehouden en
ingesloten.

tuig gewond na aanrijding

Santpoort - Op de kruising van de Middenduinerweg en de Wijnoldy Danielslaan ontstond omstreeks 10.30 uur een aanrijding waarbij een invalidenvoertuig en een auto betrokken waren. De 73-jarige bestuurster van het
invalidenvoertuig raakte door de aanrijding gewond en is door de brandweer bevrijd uit haar voertuig. Zij is door ambulancepersoneel met beenletsel vervoerd naar het RKZ. De 51-jarige Amsterdamse automobiliste raakte
niet gewond. De vermoedelijke oorzaak van de aanrijding is een voorrangskwestie. (foto: www.reinderweidijk.nl)

VERSPREIDNET
BEZORGERS
gevraagd
Stuur een e-mail naar info@verspreidnet.nl
of bel met 0251-674433
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Inspraakavond aansluiting
Dammersboog - Dammersweg
Op donderdag 21 februari 2008 wordt in “Het
Polderhuis”, Vestingplein 58 te Velserbroek een
inspraakavond gehouden over de aansluiting
Dammersboog - Dammersweg. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
met een informatief gedeelte. Hierin wordt een
toelichting op de plannen gegeven en kunnen
vragen worden gesteld. Hierna volgt het formele
gedeelte, waarin kan worden ingesproken.
Medio 2008 wordt begonnen met de
werkzaamheden om de Dammersboog voor het
autoverkeer aan te sluiten op de Dammersweg. De
Dammersweg wordt hierbij aangewezen als (brom-)
fietspad. Wij stellen u graag in de gelegenheid om
uw reactie te geven op deze plannen.
Informatie over het voorstel is te vinden op de
website van de gemeente Velsen.

Tevens liggen deze stukken van 14 februari tot
en met 13 maart 2008 ter inzage bij de volgende
adressen:
• de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden, geopend op maandag tot en met
vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en op
donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur;
• de vestiging van de openbare bibliotheek,
Vestingplein 58 te Velserbroek, tijdens de
gebruikelijke openingstijden.
Mondelinge reacties kunnen worden gegeven
tijdens deze inspraakavond. Schriftelijke
reacties kunnen worden afgegeven tijdens de
inspraakavond of tot en met 13 maart 2008 worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Zowel
van de mondelinge als van de schriftelijke reacties
wordt verslag gemaakt. Daarna vindt nadere
besluitvorming plaats.

(foto: Reinder Weidijk)

Grote opkomst wijkgericht
samenwerken Velserbroek
In het kader van wijkgericht samenwerken wisten
veel bewoners uit Velserbroek afgelopen maandag,
11 februari, het Polderhuis te vinden. Ruim 150
mensen waren nieuwsgierig naar de uitslagen van
een inventarisatie welke eerder in het winkelcentrum
Velserbroek is gehouden onder de inwoners van
Velserbroek. Onder de belangstellenden ook het
voltallig college van B&W, vertegenwoordigers
van het wijkplatform Velserbroek, de politie
Kennemerland, de stichting Welzijn Velsen,
ZorgBalans, de woningcorporaties Brederode,
Kennemerhave en Woningbedrijf Velsen.
In totaal hebben 525 bewoners uit Velserbroek
een vragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat de
bewoners over het algemeen tevreden zijn over hun
woonomgeving. Door de inventarisatie onstaat een
beeld over hoe de wijk ervaren wordt, hoe actief de
bewoners zijn, welke aandachtpunten er zijn en

welke gevaarlijke verkeerssituaties men ervaart.
Deelnemers aan deze avond konden aangeven aan
welke onderwerpen de komende twee jaar prioriteit
gegeven moet worden om Velserbroek een prettige
wijk te houden. De aanwezigen gaven de voorkeur
aan de aanpak van overlast door jongeren, brommers
en scooters en de onderhoud van straten en groen.
Een wijkteam bestaande uit vertegenwoordigers
van voornoemde organisaties maakt op basis van
de uitkomsten een wijkactieplan dat binnenkort
gepresenteerd wordt. Het gegeven dat ruim een
kwart van de geënquêteerden heeft aangegeven
zich actief voor de wijk in te willen zetten is daarbij
een steun in de rug. Zij zullen bij de ontwikkeling en
uitvoering van de plannen betrokken worden.
De uitslagen van de inventarisatie zijn terug te vinden
op de website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl

Bewonersavond Zee- en
Duinwijk
In het kader van wijkgericht samen werken wordt
op maandag 18 februari een bewonersavond
georganiseerd. Deze avond begint om 19.30 uur
en wordt gehouden in de Stadskerk aan het
Gijzenveltplantsoen 32 in IJmuiden.
Bewoners van Zee- en Duinwijk zijn uitgenodigd
om op de bewonersavond aan te geven wat zij
belangrijk vinden in hun wijk.
De organisatie van de bewonersavond is in
handen van de partners in het wijkgericht werken:
gemeente, wijkplatform Zee- en Duinwijk,
woningcorporaties, Stichting Welzijn Velsen en
de politie. Deze instellingen zullen in april een
wijkactieplan voor Zee- en Duinwijk opstellen
waarin de projecten beschreven staan die zij hier de
komende twee jaar in zullen uitvoeren.
Mede op basis van de reacties op deze avond wordt
beoordeeld welke projecten in de wijk de komende
jaren moeten worden uitgevoerd. Het kan gaan om

* Te koop:
Boerenbond serviesdelen. Zaterdag 16 febr. verkoop aan huis van 12.0014.00 uur. Edisonstr. 25 IJmuiden. Tel: 06-24967607
* Te koop:
Car. voortent, Walker, oml.
maat 945-960, frame glas
fib., diep 300. Nieuw 1670,, 2 wk. gebruikt. Nu 850,-.
weg. omst. Tel: 023-5382623
* Openbare verkoop:
Inventaris huis. Zaterdag 16 februari van 10 tot
17. Zeeweg 222 IJmuiden.
* Aangeboden:
Workshop Digitale fotobewerking. A.s. vrijdag 22 feb.
van 9.30 tot 11.30. Kosten
32,50 p.p. incl. software om
thuis verder te kunnen werken. Bel voor inschrijving,
0255-530809 of 06-22163389

* Gevraagd:
Gratis opgehaald: tv, video,
stereo, versterker, dvd, lcd, camera, gsm. Defect geen bezwaar. Tel: 06-17484847
* Te koop:
Volkswagen Golf, bouwj.
2003 1600, prijs 7700,. Tel: 023-5373202
* Biedt zich aan straatmaker voor al uw bestratingswerkzaamheden rondom uw huis, tegen redelijke tarieven. Bel: 06-13682577
en wij komen langs voor
een vrijblijvende offerte
* Afvoer van tuingrond/
zand en diversen à 40 euro per ton. Tel: 0251-247217
Te koop:
VSV shirt + broekje mt. L, z.g.a.n. vr. pr. 35,. Tel: 023-5380231

de kwaliteit van de woonomgeving, opgroeien in de
wijk, bedrijvigheid en veiligheid of over andere, voor
de bewoners belangrijke, onderwerpen.
Ter voorbereiding op deze bijeenkomst zijn van
woensdag 16 januari tot en met zaterdag 19
januari in winkelcentrum Zeewijk vragenformulieren
aan bewoners uitgereikt en is samen met hen
onderzocht welke plekken in de wijk veilig, onveilig
of vies zijn. Tijdens de bewonersavond zullen de
resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd.
De avond wordt tevens bijgewoond door
burgemeester Cammaert en de wethouder voor
wijkgericht werken, mevr. Bokking.
Als u belangstelling heeft om te
komen, kunt u zich aanmelden via:
bewonersavondzeeduinwijk@velsen.nl of
bellen met het speciaal voor de bewonersavond
gereserveerde nummer: 06-42302525.

Te koop:
Inklab. rollator incl. mandje,
i.z.g.st. 50,-, cyclo crosstrainer
i.z.g.st. 75,-. Tel: 023-5377960
Te koop:
1 Pers. bed 70 x 200 electr.
hoofd. voeteneind, lattenbodem + matras, pocketvering,
narma z.g.a.n. 95,-. Verstelbare poten. Tel: 023-5388336
Te koop:
Extra lang eenpersoonbed incl. matras, i.p.st. 90 x
220 100,-. Tel: 023-8926078
Te koop:
Zwarte leren laarzen, mt.
41 mer Fred de La Bretoniere van 129,- voor 65,. Tel: 023-5388017
Te koop:
Z.g.a.n. projectietafel en
filmscherm 120 br. op standaard + oprolbaar 35,. Tel: 023-5361717

Te koop:
Philips senseo koffiepad apparaat in doos,
echt maar 2 x gebr. wegens omstandigheden
45,-. tel: 023-5365300
Te koop:
Pucky 3-wieleer met duwstang en bakje, i.z.g.st. 30,, maxi cosi priori 9/18 kg.
i.g.st. 60,-. Tel: 023-5395379
Te koop:
Lp’s 44 st. 4,-, ecco’s
hoog model, bruin mt. 37
10,-. Tel: 023-5390914
Te koop:
Gazelle herenfiets 2
jr. oud z.g.a.n. 450,. Tel: 023-8905098
Te koop:
Maxi cosi citi, ecru/blauw
gestreept incl. zitverkleiner en zonnescherm, i.p.st.
25,-. Tel: 023-5384208

Kapwerkzaamheden vanwege
aanleg Westelijke Randweg
Op 25 februari 2008 start de firma MNO VervatWegen uit Nieuw-Vennep met het kappen van
de bomen langs de Rijk de Waalweg in verband
met de aanleg van de Westelijke Randweg. De
kapwerkzaamheden zullen 2 weken duren.
Om belemmering van het doorgaande verkeer
te voorkomen streeft de firma Vervat ernaar, de
werkzaamheden tussen 10.00 en 15.00 uur uit te
voeren.
Bij het kappen van de bomen aan de noordzijde van
de Rijk de Waalweg zullen de (brom)fietsers door
middel van borden omgeleid worden via de zuidzijde
van de weg.

Zodra de bomen aan de zuidzijde van de Rijk de
Waalweg aan de beurt zijn zullen de (brom)fietsers
omgeleid worden via de noordzijde van de weg.
De gekapte bomen worden tijdelijk binnen een
afzetting opgeslagen en worden in één transport
afgevoerd.
De bomen aan de noordzijde van de Rijk de
Waalweg ter hoogte van de Beecksanghlaan worden
in een later stadium gekapt. De bewoners uit de
Beecksanghlaan hebben zo voorlopig een natuurlijke
barrière waardoor zij niet direct zicht hebben op de
werkzaamheden aan de weg.

Posteractie “Nooit meer wachten”
In de editie van de Jutter en de Hofgeest van vorige
week was een brochure en tevens poster bijgevoegd
in het kader van de gemeentelijke campagne
“Nooit meer Wachten”. Deze campagne heeft als
doel om inwoners van Velsen attent te maken op
de mogelijkheden van het digitaal loket van de
gemeente Velsen (www.velsen.nl).
Als u de poster tot en met 5 maart voor het raam
hangt, maakt u kans op het winnen van een laptop.
Dit werkt als volgt; surf naar de website van de
gemeente Velsen en maak de slagzin af. Als uw
slagzin wordt gekozen als winnaar komen we naar u
toe. Wanneer de poster voor uw raam hangt, kunt u
zich de eigenaar noemen van de laptop.

Te koop:
Nw. rolodex roterende kaarthouder met draaivoet incl. tapkaarten a/z en blanco kaarten, prisj 25,-. Tel: 023-5376988
Te koop:
Compl. tuinmeu.4 stolen, 8-hoekige tafel, 2 ligstoelen, luxe kussens, grote parasol en voet, alles
hardhout 200,-. Tel: 023-5311531
Gevraag:
Ruilen? 2 kaartjes Pinokkio,
vrijdag 14 mrt., 2 kaartjes zaterdag 15 maart Schouwburg
Velsen. Tel: 023-5491583
Te koop:
Miele stofzuiger, luxe 5247
45,-. 5-pits gasstel wokbrander 55,-. Tel: 023-5264085
Te koop:
Eiken bergmeubel, 260 l. 3-del.,
1 deel glazen vitrine m. glas en
licht 125,-, boekenkast 50,-, salontaf. 35,-. Tel: 023-5375752

Te koop:
Ant. 2-tonige winkel deurbel 40,-. Tel: 023-5390857
Te koop:
Waterkoeler, vast aansl. kraan
100,-. Tel: 023-5492290
Gevraagd:
Welke ouders hebben onbekende opoefiets in huis?
Gestolen uit vooruit Haarlem-Noord op 6/7 februari. Tel: 023-5250066
Te koop:
Nw. kinderfiets roze, barbie
tot 4 jr. 50,-, oude scheepsanker vr. pr. 25,-, 4 oude Griekse schilderij. 25,-, bosch slijptol kl. 20,-, 4 Tl bakken, compl. 8,-. Tel: 0255-520978
Te koop:
78 toeren platen v.a. 2,- p.st.
donker eiken telefoonkastje 20,-, nw. broodtrommel Brabantia 15,-. tel: 023-5390152

Heeft u geen brochure en poster ontvangen? Deze
is nog verkrijgbaar bij het kantoor van de Jutter/
Hofgeest aan de Zeeweg 189/191 in IJmuiden.

Te koop:
Computer compleest nw.
scherm, printer en scanner 200,-. Tel: 023-5375544
Gevraagd:
Accordeon, oud of defect,
haal ik gratis op voor onze hobby. Tel: 023-5639828
Gevraagd:
Boeken en weekbladen, lp’s,
singles, gooi het niet weg.
Bel mij. Tel: 0255-524491
Te koop:
Unieke 1-pers. stretcher voor de tienerkamer van meubelmakersband A must have it disign 65,-. Tel: 0255-541457
Te koop:
Super Nintendo + super
Nintendo, schoop, super
Nintendo, entertainment systeem, geen spelen 50,-, geheel compl. Tel: 023-5387133

Te koop:
Kinderskitstokken, 105 cm, 1 jr.
gebr. 4,-, suomibroekje en shirt
± 12 jr. 6,-. Tel: 023-5387950
Te koop:
Tennisschoenen 37 Rucanor
gravel wit met klitteband voetbalsch. Nike total 90III mt 37
zwart 5,-. Tel: 023-5387301
Te koop:
Gr. hamsterhokmet veel acc.
30,-, combi magnetron Panasonic i.v.m. inbouwkeuken 50,-. Tel: 023-5380667
evraagd:
Oude toverlantaarn (platen), filmstroken, rolfilms,
optisch speelgoed, wetenschap demo modellen, gebr.
op scholen. Tel: 0255-541244
Te koop:
Badkamermeubel, gr. wasb.,
kr., spiegel 120 br. 55 d. kl. wit
vr. pr. 150,-. Tel: 023-5373428
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Donderdag 14 februari
Valentijnsfilmdiner in het Thalia
Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Aanvang 19.00 uur. Toegang
40,- incl. film en diner.
Filmschuur Haarlem: 19.00: No
Country For Old Men première.
19.15: Hallam Foe. 21.15: Lust, Coution. 21.30: Eastern Promises.
Sociaal Netwerkcafé Delftwijk
in het moedercentrum, Generaal
Spoorlaan 2 in Haarlem. Aanvang
19.00 uur.
Dag van de Liefde bij de Baptisten Gemeente IJmuiden, Eemstraat
IJmuien. Bijeenkomst met Angelo de Munk om 19.30 uur. Toegang
gratis. Zie ook www.baptistengemeenteijmuiden.nl.
Informatieavond over leukemie
in het Kennemer Gasthuis, locatie
Zuid, Boerhaavelaan 22 Haarlem.
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
De Kleine Patriot. 20.30 uur: De Gravin van Parma (try-out).
Stadsschouwburg Velsen: Big,
Black & Beautiful. Aanvang 20.15
uur. Voorstelling is uitverkocht.
Kammerorchester Carl Philipp
Emanuel Bach & Quirine Viersen in
de grote zaal van de Philharmonie
Haarlem. Aanvang 20.15 uur. Om
19.15 uur inleiding.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The Assasinatin of
Jesse James by the coward Robert
Ford’. Aanvang 20.30 uur.
Love in Concert met Nick en Simon in de Lichtfabriek in Haarlem.
Van 20.30 tot 22.30 uur. Kaarten 25,zijn te koop via www.loveinconcert.
nl.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Kleine zaal: De week
van de Liefde rapbattle. Aanvang
21.00 uur. Toegang 3,- vanaf 16 jaar.
Café: Whip. Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 15 februari
Expositie ‘Een goede Buur’ in het
ABC Architectuurcentrum, Groot
Heiligland in Haarlem. Expositie
duurt tot 30 maart. Geopend van
12.00 tot 17.00 uur, zondag van 13.00
tot 17.00 uur.
Lezing over Salomon de Bray om
14.00 uur in het Frans Hals Museum
in Haarlem.
Filmschuur Haarlem: 16.30/19.00:
No Country For Old Men. 16.45: JESINA WN uromnw. 19.15: Hallam
Foe. 21.15: Lust, Caution. 21.30: Eastern Promises.
Opening de Griffioen, Frans Naereboutstraat in IJmuiden, 17.00 uur.
Ladies Lounge Nihgt in de Lichtfabriek in Haarlem. Aanvang 19.00
uur. Toegang 10,-, deelnemen aan
het buffet kost 12,50. Reserveren via
www.ladiesnight@lichtfabriek.nl.
Klaverjassen bij StormvogelsTelstar, Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Zekket.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord: Liedrecital met
Marijke Groenendaal. Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Theatergroep Carver
speelt ‘Gods Wachtkamer’. Aanvang
20.30 uur.
Eetcafé Dinges, Kennemerlaan
IJmuiden: Live zanger met eigen DJ.
Aanvang 22.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Dommelsch zaal: Popcorn. Van 23.00 tot 04.00 uur. Toegang 10,- voorverkoop, 12,40 aan
de deur, vanaf 16 jaar. Café: A Silent
Express. 23.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 16 februari
IVN-natuurdag. Verzamelen om
09.30 uur parkeerplaats landgoed
Leyduin, Manpadslaan.
Minimarathon klaverjassen bij klaverjasvereniging Schoppen-Aas in
de Pieterskerk, Mercuriusstraat, ingang glazen deur flats 70 tot 135.
Er is ook een lift aanwezig voor rolstoelen. Toegang 3,- per persoon.
Kinderkermis bij basisschool De
Klipper in IJmuiden. Van 10.00 tot
16.00 uur.
Gratis consult gewichtsconsulente
in Vegro Thuiszorgwinkel, Crocusstraat Santpoort-Noord. Van 10.00
tot 14.00 uur.
Gildewandeling met Hans Hulsbergen om 10.00 uur. Gestart wordt
vanaf station kaartjeshal. Kosten
2,50.
Competitiedag rolstoelhockey
in sportcomplex Tetterode in Overveen. Van 11.00 tot 16.00 uur.
Poppentheater De Zilveren Maan
speelt ‘Ohh Hemeltje’ op Landgoed
Elswout in Overveen. Info en reser-
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veren via 023-5362412
Bloemenbetoging voor Birmese
monniken van 12.00 tot 13.00 uur in
Haarlem bij het stadhuis op de Grote Markt.
Voorwegkoor Heemstede, grote
foyer in de Philharmonie Haarlem.
Aanvang 12.30 uur.
Tennismiddag voor kinderen vanaf 5 jaar bij LTC de Heerenduinen in
Tenniscentrum IJmuiden, Dokweg
43/45. Van 13.00 tot 15.00 uur. Deelname is gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.15: No
Country For Old Men. 14.30: Kidz
in da hood 8+. 16.45: Jardins en
automne. 17.00: Eastern Promises.
19.00: No Country For Old Men.
19.15: Hallam Foe. 21.15: Lust, Caution. 21.30: Eastern Promises.
Lezing Maarten van Rossem om
17.00 uur over zijn recent verschenen boek ‘Drie Oorlogen’ in Athenaeum Boekhandel haarlem, Gedempte Oude Gracht in Haarlem.
Toegang gratis.
Clinic door Grand Prix ruiter Sander
Marijnissen bij manege De Groene
Heuvel, Heuvelweg 1 Velsen-Zuid.
De avond begint om 18.30 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’ in
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 in
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Zekket.
Kinderdisco van 20.00 tot 22.00 uur
in wijkcentrum Hof van Eden, Muiderslotweg 222a in Haarlem. Kosten
3,- incl. consumpties.
Karater!Toneelgroep speelt ‘Bemoeizucht in de Schoter Scholengemeenschap in Haarlem. Aanvang
20.15 uur. Toegang 7,50.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Theatergroep Carver
speelt ‘Gods Wachtkamer’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: beide zalen: Retro
DeLuxe & BoemKlatsch. 23.00-04.00
uur. Toegang 9,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: An Acoustic Adventure with
Steve Wynn. Aanvang 20.30 uur. Toegang 12,-. Café: Supasound Dans Le
Café. 23.00 uur. Toegang gratis.
Season Style in de Lichtfabriek
Haarlem. Toegang 12,50 voorverkoop, 15,- aan de deur. Aanvang
23.00 uur.

Zondag 17 februari
Winterwandeling in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. De wandelingen starten allen vanaf duincentrum
De Zandwaaier, het bezoekerscentrum van het NPZK. 25 km tussen
09.00-10.00, 13 km 10.00-11.00 uur
en 5 km tussen 10.00-14.00 uur.
Aanmelden en informatie via www.
haarlemsdagblad.nl.
Rommelmarkt van 10.00 tot 15.00
uur. Speeltuinvereniging DVS, Clovisstraat 56 Haarlem. Toegang gratis.
Handtekeningenactie tegen wilde dieren in het circus in Burcht ter
Kleef, Stadskweektuinen, Kleverlaan
9 in Haarlem. Van 13.00 tot 16.00
uur.
Kidsdag bij HFC Haarlem. HFC
Haarlem speelt om 14.30 uur een
thuiswedstrijd tegen FC Volendam.
Vooraf is er van alles te doen voor
de jongste Haarlem-supporters.
Vanaf 12.00 uur is het terrein open.
Verhalenmiddag in het Frans Hals
Museum in Haarlem. Vijf bekende
Haarlemse schrijvers, vertellers en
dichters komen verhalen vertellan.
Van 12.00 tot 16.00 uur. Tot en met
18 jaar is de toegang gratis. Volwassenen betalen entree van het museum.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Lust,
Caution. 14.30: Kidz in da hood 8+.
16.45: Hallam Foe. 17.00: Eastern
Promises. 19.00: No Country For Old
Men. 19.15: Hallam Foe. 21.15: Lust,
Caution. 21.30: Eastern Promises.
Spiritueel café bij Nicky’s Place,
van Oosten de Buynstraat 60 hoek
Westergracht in Haarlem. Aanvang
14.15 uur. Toegang 15,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Play-In voor opleidingsorkesten. Deelname 3,- (lunch inbegrepen). Aanvang 14.30 uur. Om
17.00 uur foyerconcert Mother of
Pearls. Toegang gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Optreden Ierse band
Kilshanning. Aanvang 14.30 uur.
Karater!Toneelgroep speelt ‘Bemoeizucht in de Schoter Scholengemeenschap in Haarlem. Aanvang
14.30 uur. Toegang 7,50.
ZoMiPo in wijkcentrum Europawijk.
Optreden cabaretgroep ‘De Schakel’.
Aanvang 14.30 uur. Toegang 3,50.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord: Bernd Brackman,
Beethovencyclus III. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Koorconcert door Haarlem Voices in de Protestantse kerk, Kerkplein 1 in Zandvoort. Aanvang 15.00
uur. toegang is gratis.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur:
Simmen, jeugdvoorstelling vanaf 7
jaar.
FriFraRies in de Halve Maan, Hagelingerweg in Santpoort-Noord. Aanvang 16.30 uur.
Optreden Arthur Ebeling in de
Waag, Damstraat/Spaarne in Haarlem. Aanvang 17.00 uur.
Prinses Christina Concours in
de grote zaal van de Philharmonie
Haarlem. Aanvang 19.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Subbacultcha!
presenteerd Oh No! Oh My!. 21.30
uur. Toegang gratis.

Maandag 18 februari
Inloopspreekuur voor hartpatiënten in het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort in de centrale hal
van het Spaarne Ziekenhuis locatie
Hoofddorp. Van 10.30 tot 11.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: No
Country For Old Men. 19.15: Das Leben der Anderen MovieZone. 21.30:
Eastern Promises. 21.45: Hallam
Foe.
SP-Velsen vertoont in het wijkgebouw De Delta, Rijnstraat 2 in
IJmuiden de Zembla documentaire
‘Meneer Harmsen wacht op hulp’.
Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid tot
discussie.

Dinsdag 19 februari
Filmschuur Haarlem: 19.00: No
Country For Old Men. 19.15: Hallam Foe 21.15: Lust, Caoution. 21.30:
Eastern Promises.
Informatieavond over drugsverslaving bij Brijder Verslavingszorg,
Spaarne 106 in Haarlem. Van 19.30
tot 22.00 uur. Deelname gratis.
Lezing en presentatie hooggevoelige kinderen in het steunpunt
voor ouderen aan de Van Oosten de
Bruijnstraat 60 Haarlem. Aanvang
20.00 uur. Toegang 5,-.
Celtic Party in de grote zaal van
de Philharmonie Haarlem. Aanvang
20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden: Wilko Terwijn met standupshow ‘X’. Aanvang 20.30 uur. Toegang 17,50.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur:
The Autopsy Project.

Woensdag 20 februari
Inloopochtend voor vrouwen met
borstkanker van 10.00 tot 11.0 ur.
Kennemer Gasthuis locatie Noord.
WII-en in de centrale Bibliotheek in
IJmuiden. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Uitwisselingsbijeenkomst over
zelfbeschadiging in het Dolhuys
(leslokaal), het museum van de psychiatrie, Schotersingel 2 in Haarlem.
Van 13.30 tot 15.00 uur.
Voorstelling zzZOEFF in de centrale bibliotheek in IJmuiden. Om

14.00 en 15.00 uur. Kaarten 3,-.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Kidz in
da hood 8+. 14.45/19.00: No Country For Old Men. 16.45: Jardins en
automne. 17.00/19.15: Hallam Foe.
21.15: Lust, Caution. 21.30: Eastern
Promises.
Café Globaal: zwaargewichten of
de spitsheffing in de grote zaal van
het Mondiaal Centrum, Lange Herenvest 122 van 17.00 tot 20.00 uur.
Toegang gratis.
Optreden VAT’71 in verpleeghuis
Velserduin, Nic. Beetslaan in Driehuis.
Presentatie over grotduiken door
José de Veer bij Onderwatersport
Vereniging Haarlem, Boerhaave pad
1 Haarlem. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Bar Bob. 20.30 uur: Een Meeuw.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The Assasinatin of
Jesse James by the coward Robert
Ford’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: Melanie Horsnell. Aanvang 21.00 uur. Toegang
gratis.

Donderdag 21 februari
MS-Inloopuur tussen 10.00 en
11.30 uur in het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort in de centrale hal van
het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Stadswandeling Bosch en Vaart.
Vertrek 14.00 uur vanaf Dreefzicht,
Fonteinlaan 1 in Haarlem. Kosten
2,50. Aanmelden is noodzakelijk via
06-16410803.
Filmschuur Haarlem: 19.00: The Fox
and the Child Première. 19.15: Hallam Foe. 21.00: Lust, Caution. 21.15:
No Country For Old Men.
Cursus ‘Hoe spreek ik een ander
aan op ongewenst gedrag’ in informatiecentrum Delftwijk Vernieuwt,
Marsmanplein 5-7 Haarlem. Van
19.30 tot 22.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Echte Liefde? try-out. 20.30 uur: Een
Meeuw.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Finalisten Leids cabaret
festival, de nieuwe Toppers. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
023-5175858: Café: MZK Bandsavond: Wirt, PackJam, Seven Fingers. Aanvang 20.30 uur. Toegang
gratis.

Win kaarten voor ‘A Nightmare’

Hardcore in Ahoy met
‘From Cradle To Grave’
Regio - Speciaal voor de lezers van
onze kranten De Jutter, De Hofgeest
en De Schoter geeft Ahoy Rotterdam drie keer twee kaarten weg
voor ‘de moeder aller hardcorefeesten’: A Nightmare in Rotterdam met
als thema ‘From Cradle To Grave’ op
zaterdag 22 maart in Ahoy.
De kaartverkoop is inmiddels van
start gegaan, maar drie hardcorefans die nog geen kaarten hebben,
kunnen door middel van onze prijsvraag twee gratis kaarten winnen.
Dit jaar zal het hardcorefeest in
twee zalen worden georganiseerd.
Eén zaal is voor de present hardcore en één voor de early rave fans.
De afgelopen maanden hebben liefhebbers hun stemmen kunnen uitbrengen met betrekking tot hun favoriete line-up. Het aantal reacties
was overweldigend.

Inmiddels is de line-up bekend en
op www.nightmare-rotterdam.com
na te pluizen.
Onze prijsvraag heeft alles te maken
met A Nightmare. Om het niet al te
makkelijk te maken, worden twee
goede antwoorden verwacht. De
vraag is: Hoe heten de twee zalen
tijdens A Nightmare?
Stuur je antwoord naar redactie@
jutter.nl onder de noemer Ahoy
Nightmare, of stuur een briefje met
het goede antwoord naar Redactie
De Jutter/De Hofgeest/De Schoter naar Zeeweg 189-191, 1971 HB
IJmuiden. Vermeld steeds je volledige naam en adres en een e-mailadres waar je bereikbaar bent. De
inzendingstermijn sluit op maandag
3 maart. In de kranten van 6 maart
zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Vrijwilligers gezocht!

Paardrijden voor kinderen
met een beperking

Mother of Pearls in
Stage Café Witte Theater
IJmuiden - Zondag 17 februari zal de band Mother of Pearls in het Stage
Café in het Witte Theater optreden. De aanvang is om 17.00 uur, de toegang
is gratis. De vijf muzikanten, met allen een groot muzikaal verleden, hebben
besloten om hun muzikale krachten te bundelen in een nieuwe rock-cover
band. Na enkele geslaagde try-outs is besloten om op toernee te gaan langs
de diverse podia in de regio en dus speelt Mother of Pearls zondagmiddag
ook in het Stage Café. Het repertoire bestaat uit nummers van onder andere Queen, Anouk en Skunk Anansie en wordt op een geheel eigentijdse
wervelende manier met een dynamische uitstraling gebracht. Dat wordt dus
zingen, dansen en springen. U vindt het Witte Theater aan de Kanaalstraat
in IJmuiden.

Leerlingen promoten
Kunstencentrum met strip
IJmuiden - Hoe leuk het kan zijn om creatief bezig te zijn wordt door leerlingen van de Juniorenacademie van het Kunstencentrum gedemonstreerd
door deze leuke strip. Samen bezig zijn iets leuks te scheppen wordt gezet
tegenover het wat doelloos rondhangen. In ieder geval hebben de jongeren
in het Kunstencentrum het leuk gehad en halen zij ook nog de krant met
hun creatie. Met dank aan Roos, Betje en Nick. Voor meer informatie: www.
kunstencentrumvelsen.nl of 0255-510684.

Regio - Op maandag en dinsdag
wordt er paardgereden door groepen kinderen die afkomstig zijn van
de Mytylschool de Regenboog. En
na school door kinderen die op speciale scholen zitten in de regio. Het
feit dat zij op speciale scholen zitten
geeft al aan, dat het ‘speciale’ kinderen zijn; kinderen met een beperking.
Om hen te kunnen leren paardrijden is veel hulp nodig. De Stichting
Paardrijden Gehandicapten Kennemerland SPGK, werkt met vrijwilligers, naast gediplomeerde instructeurs. Het vinden en behouden van
deze vrijwilligers is echter een blijvende zorg.
Wie is in staat en bereid iets van zijn
/ haar vrije tijd te besteden aan het
begeleiden van ruiters met een be-

perking?
De SPGK rijdt in twee maneges te
weten: op maandag van 11.30 tot
14.00 uur en van 16.30 tot 18.00 uur
bij manege de Naaldenhof in Bentveld. Op dinsdag van 11.30 tot 14.45
uur en van 15.30 tot 17.15 uur bij
manege Kennemergaarde in Santpoort-Noord.
Kennis van paardrijden is niet vereist, maar het is natuurlijk wel fijn
als u niet bang bent voor paarden
en affiniteit heeft met mensen met
een beperking. Men is ook blij met
parttimers, dus een gedeelte van de
tijd is ook mogelijk.
Voor meer informatie kunt u kijken
op de website: www.spgk.nl en contact opnemen met M. Joustra, 0235277366 of m.joustra@spgk.nl.

Gemeld bij Zorgbelang Noord-Holland

Fors meer klachten
over de zorg in 2007
Regio - Een tandarts levert een
slecht passend gebit, een huisarts
is niet bereikbaar, een patiënt heeft
verkeerde medicijnen toegediend
gekregen of een behandeling wordt
geweigerd. Dit is maar een kleine
opsomming van de klachten die de
afdeling Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van
Zorgbelang Noord-Holland in 2007
heeft ontvangen.
In 2007 was er een flinke toename
van meldingen bij het IKG. Er hebben 1400 mensen een vraag gesteld
of een klacht gemeld. Dit is een stijging van ruim 15 procent ten opzichte van 2006. Vooral het aantal
klachten, waarbij steun en advies is
gegeven, is sterk gestegen van 856
klachten in 2006 naar 1155 klachten in 2007. Dit is een verhoging met
ruim 30 procent. Het aantal vragen
om informatie nam echter af van
347 naar 245.
Het lijkt erop dat mensen steeds beter zelf informatie kunnen vinden
als ze vragen hebben, terwijl bij onvrede of een klacht steun wordt gezocht bij het vinden van een oplossing
De klachten bestrijken alle secto-

ren van de gezondheidszorg, maar
er is wel een duidelijke top drie die
er uitspringt. Op één staat de huisartsenzorg met 297 klachten.
Op twee de ziekenhuizen met 269
klachten. De tandartsen staan met
135 klachten op drie.
Binnen de huisartsenzorg is met
name het niet kunnen wisselen van
arts een probleem, dit is ook landelijk gesignaleerd. Bij de ziekenhuizen hebben de klachten vooral betrekking op de kwaliteit van de zorg
en bij de tandarts is de rekening
vaak een bron van onvrede.
Alle vragen en klachten die bij de
afdeling IKG binnen komen worden
geregistreerd. Het analyseren van
deze gegevens geeft een beeld van
de knelpunten in de zorg in Noord–
Holland. Deze knelpunten worden
besproken met de betrokken instellingen, verzekeraars en de inspectie.
Zo draagt een vraag of klacht ook
bij aan de verbetering van de zorg.
Het IKG is elke werkdag bereikbaar
van 9.00 tot 13.00 uur, het telefoonnummer is 0900-2437070 (0,10 per
minuut). Mailen kan ook naar ikg@
zorgbelang-noordholland.nl.
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Kwijtschelding
Waterschapslastingen
Velsen - Denkt u in aanmerking
te komen voor kwijtschelding van
de Waterschapsbelastingen Hoogheemraadschap van Rijnland, dan
kunt u een Aanvraagformulier Kwijtschelding aanvragen bij Formulierenbrigade Velsen of bij het Hoogheemraadschap. De Formulierenbrigade kan samen met u kijken of
u werkelijk in aanmerking komt en
biedt zo nodig hulp bij het invullen
van de formulieren. Als u langs komt
dient u uw aanslagbiljet mee te nemen, evenals uw loon- of uitkeringsspecificatie, laatste bank- of giroafschfriften, formulieren huurspecificatie, huurtoeslag 2008, Voorlopige
Teruggaaf 2008, Beschikking Zorgtoeslag en een eventueel bewijs van
betaling van alimentatie. U vindt de
Formulierenbrigade Velsen in Loket
Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg
aan Rijnstraat 2 te IJmuiden. Open
op werkdagen tussen 9.00 en 17.00
uur, telefoonnummer 0255-533885,
e-mail: formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl De Formulierenbrigade
komt eventueel bij u thuis.

Langdurigheidstoeslag
Velsen - Als u al enkele jaren een
inkomen heeft op de voor u geldende bijstandsnorm kunt u gebruik
maken van de langdurigheidstoeslag van de gemeente Velsen. Hiervoor dient u tussen de de 23 en 65
jaar zijn; de afgelopen 60 maanden
geen inkomen gehad hebben dat
hoger is dan de voor u geldende
bijstandsnorm en inkomsten uit of
in verband met arbeid; de afgelopen 60 maanden voldoende geprobeerd om werk te verkrijgen en uw
vermogen de 5.325,00 euro voor alleenstaanden en 10.650,00 voor alleenstaande ouders en gehuwden
niet overstijgt. Woont u in Velsen
en wilt u meer informatie, dan kunt
u contact opnemen met Formulierenbrigade Velsen. Even langskomen kan ook. Lukt dat niet dan komen zij eventueel bij u thuis. U kunt
bellen met 0255 533 885 of e-mail
naar: formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. Als u langs wilt komen
is het adres: Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Rijnstraat 2
1972 VG IJmuiden.

Met de bus
naar TunFun
Velsen - Buurtcentra van Stichting Welzijn Velsen organiseren de
voorjaarsvakantieactiviteit TunFun
op woensdag 27 februari. TunFun
is een compleet overdekt speelpark
in Amsterdam voor kinderen tot en
met 12 jaar. Kinderen kunnen zich
hier op sportieve, creatieve en actieve manier vermaken. Kinderen in
de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar
kunnen mee. Kosten zijn 8 euro, inclusief poffertjes, limonade en een
traktatie. Vertrek om 9.45 uur bij
De Mel, Wijkermeerweg 1, VelsenNoord, 0251-210050. Daarna pikt
de bus kinderen op bij De Brulboei,
Kanaalstraat 166, 0255-510652,
De Dwarsligger, Planetenweg 338,
0255-512725. Tot slot langs De Spil,
Frans Halsstraat 29, 0255-510186.
Terug in tegengestelde volgorde,
tussen ongeveer 15.45 en 16.00 uur
zijn de kinderen terug. Opgeven en
betalen bij het buurtcentrum in jouw
buurt vóór vrijdag 22 februari.

Tribute to
Magic Slim

IJmuiden - Zondag 17 februari, 17.00 uur treedt Magic Slim op
in de foyer van het Witte Theater.
Dit blueskwartet onder leiding van
Robbert Fossen, brengt zondag een
ode aan de legendarische bluesman
Magic Slim, die ooit nog in het Witte Theater heeft gespeeld met zijn
band de Teardrops. Niet alleen de
puristen onder ons, ook de neutrale
muziek liefhebber krijgt een prima
middagje voor geschoteld.
Toegang gratis.

Dierenbescherming zoekt
vrijwilligers
IJmond - De Dierenbescherming
in IJmond is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers
voor diverse functies. Door de belangeloze inzet van vrijwilligers kan
veel dierenleed worden verholpen
en voorkomen. Bijvoorbeeld door
voorlichting op markten en in winkelcentra. Misschien iets voor u?
Of helpt u liever mee als wijkhoofd
voor de jaarlijkse collecte rond Werelddierendag? De Dierenbescherming heeft nog meer vacatures voor
vrijwilligers. Voor informatie kunt u
contact opnemen via 072-5150071
of e-mail naar info@dierenbeschermingnhn.nl

Jaap van Straalen en Jacob Bron tijdens de eerste bijeenkomst van Club Literair

Club Literair van start
IJmuiden – Vorige week woensdag ging in de Stadsschouwburg
Velsen Club Literair van start. Dit
is een samenwerkingsverband tussen de schouwburg en boekhandel
Erasmus.
De mooiste boeken en de beste
schrijvers op de planken, is de gedachte hier achter. Toneelbewerkingen van literaire meesterwerken
worden op de planken gebracht in
de schouwburg en schrijvers van
bestsellers komen vertellen over
hun werk in het Thalia Theater. Jaap
van Straalen is sinds 2001 eigenaar
van boekhandel Erasmus. Hij bezat
ook een boekhandel in Beverwijk en
daar organiseerde hij in samenwerking met de bibliotheek literaire lezingen.
Er werd samenwerking gezocht met
het Kennemertheater om zo ook
voorstellingen te organiseren. Jacob Bron, directeur van de Stadsschouwburg, bezocht zo’n voorstelling en was direct enthousiast. Dit
wilde hij ook naar zijn schouwburg
halen en dat is dus gelukt. Club Literair is bedoeld voor mensen die
samen met anderen willen genieten van de mooiste boeken en de
beste schrijvers op de planken. Lid
worden is gratis en leden kunnen
rondom het literaire aanbod profite-

ren van speciale acties. Zoals korting bij een bepaalde voorstelling,
een voorbeschouwing of in gesprek
gaan met de regisseur.
Er worden nevenactiviteiten georganiseerd en de leden ontvangen speciale nieuwsbrieven.
Tijdens de welkomstbijeenkomst in
de Stadsschouwburg waren er stoelen te kort, er waren al 130 leden
aanwezig. Zij werden onder het genot van een kop koffie en wat lekkers daarbij toegesproken door Jacob Bron en Jaap van Straalen.
Ook ontvingen zij een welkomstgeschenk, het boek De Vergaderzaal van A. Alberts. Daarna zagen
zij de voorstelling Moeder Courage
van Brecht, met onder andere Anne-Wil Blankers en Mark Rietman.
Tot slot gaf regisseur Hans Croiset
uitleg en beantwoordde vragen van
bezoekers.
Zondagmiddag 2 maart komt
schrijfster Connie Palmen naar het
Thalia Theater, om te vertellen over
haar boeken. Op 19 maart brengt
het Nationale Toneel Eline Vere van
Couperus in de Stadsschouwburg.
Lid worden van Club Literair kan via
clubliterair@stadsschouwburgvelsen.nl of via telefoonnummer 0255
515789. (Carla Zwart)

waar komt die
naam vandaan?

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
Velserbroek, Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27
in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 0235319148.

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,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.0016.30 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.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

Onder invloed
IJmuiden - Politiemensen zagen
in de nacht van vorige week donderdag op vrijdag rond 01.00 uur,
tijdens surveillance op de Halkade
een automobilist rijden die bij het
zien van de politie zijn auto stopte
en er hard rennend vandoor ging.
De man bleek onder invloed van alcohol te rijden, bij hem werd een
promillage van 1,16 gemeten. Hij
kreeg een proces-verbaal en tijdelijk rijverbod opgelegd.

De Broekbergenlaan nabij het tankstation (foto: Bram van Woensel)
Santpoort-Noord - Velsen kent
een rijke historie. Op sommige
plaatsen is die rijkdom nog duidelijk zichtbaar, maar veel is in
de loop der jaren verdwenen.
Wat dikwijls overblijft is de naam
die voortleeft, veelal als straatnaam. In deze rubriek wordt de
herkomst van die namen toegelicht. Deze keer: de Broekbergenlaan en het Broekbergenplein in Santpoort-Noord.
In 1933 werd besloten een weg aan
te leggen tussen de Hoofdstraat en
de Rijksweg (parallelweg aan de
A208). Pas later is deze laan, in opdracht van Rijkswaterstaat, doorgetrokken vanaf de Huis ter Biltstraat
tot de Hoofdstraat, ter hoogte van
het notariskantoor in Huize Vlugthoven. In 1959 werd ook voor dit
verlengde deel de naam Broekbergenlaan vastgesteld.
De Broekbergenlaan loopt in zuidelijke richting langzaam af. Hierdoor
was de laan bij hevige regenval onbegaanbaar voor het verkeer. Bij de
rotonde is nu een bassin aangelegd
voor het bufferen van regenwater .
De naam Broekbergen verwijst naar
de vroegere hofstede Broekbergen.
Die stond op de plek waar nu de
winkel van Hop is, op de hoek van
de Hoofdstraat en de Huis te Biltstraat.
Heel vroeger stond daar de Patrickskapel, in 1399 gesticht door
Jan van Brederode. Die is tijdens
de tachtigjarige oorlog gedeeltelijk
door de Spanjaarden gesloopt. In
de zeventiende eeuw liet de familie Batenburg de ruïne afbreken en
bouwde er een hofstede. Die werd
in 1631 verkocht aan Johan van den
Broeck, die het de naam Broekbergen gaf. Het huis lag tussen de Molenduinen, die ook wel ‘bergen’ wer-

den genoemd en de Westbroek, een
drassig stuk laag gelegen land, ook
wel ‘broek’ genoemd.
Wellicht komt ook daar de naam
vandaan. Rond 1863 werd de hofstede gesloopt en in 1870 werd op
dezelfde plek een woning gebouwd,
waarin de gebroeders Hop in 1928
een kruidenierszaak begonnen. Nu
heeft deze familie hier een modezaak. Wat nu nog resteert van de
oude hofstede Broekbergen, is het
zogenaamde kermisterrein, dat er
toe behoorde.
Het Broekbergenplein wordt in de
volksmond wel zo genoemd, maar
kreeg nooit officieel die naam. Er
hangt geen straatnaambordje en
ook in de gemeentelijke stratengids
komt de naam niet voor.
Groentezaak Bol, waar het plein ongeveer begint, of eindigt, heeft als
adres Hagelingerweg 1. Dit plein
werd in 1940 aangelegd. In 1958
werd het heringericht ten behoeve
van een betere aansluiting vanuit de
Broekbergenlaan naar de Hagelingerweg. Het werd nogmaals heringericht in 1998. Door de aanleg van
de Anemonenstraat in 1935 en die
van de Verlserbroekstraat, eind jaren ’30, is in feite het Broekbergenplein ontstaan. Op dit plein vinden
elk jaar diverse activiteiten plaats,
zoals de kerstsamenzang en het
Santhappen. (Carla Zwart)
Bronnen en geraadpleegde literatuur: Jan Morren, ‘Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, Deel 1 Santpoort; Bert Oosterop, ‘Broekbergenplein voor en na de reconstructie(s),
Stichting Santpoort 1998; Secretariearchief Velen NHA. Met dank aan
de Werkgroep StraatnaamOnderzoek van de Historische Kring
Velsen (www.historischekringvelsen.nl) Contactpersoon: Erik Baalbergen (velsena@quicknet.nl)

Getuige gezocht
van vernielingen
aan auto’s
IJmuiden - In de nacht van zondag
op maandag zijn in totaal 8 auto’s
vernield. Dit gebeurde vermoedelijk
tussen 01.00 en 03.00 uur. Zij stonden geparkeerd in de Dirk Hartogstraat, de Van Linschotenstraat en
de IJmuiderstraatweg.
De schade aan de auto’s bestond
voornamelijk uit krassen.
Mensen die getuige zijn geweest
van deze vernielingen worden verzocht telefonisch contact op te nemen met de politie in IJmuiden:
0900-8844.

Vrachtwagenchauffeur op de bon
Velsen-Zuid - Politieagenten bekeurden vorige week woensdag
omstreeks 12.45 uur een 42-jarige
Belgische vrachtwagenchauffeur.
Hij negeerde bij de Velsertunnel een
rood verkeerslicht en de hoogteaanduiding. Hij kwam nog wel net
op tijd stil te staan voor de tunnelbuis.
Zijn trekker met oplegger was te
hoog en mat 4.21 meter. Hij kreeg
boetes opgelegd voor het te hoog
zijn van zijn combinatie en voor het
negeren van het rode licht, respectievelijk 500 en 130 euro.
Daarnaast is hem een spoedontheffing in rekening gebracht van 316
euro. Totaal heeft hij 946 euro afgerekend.

Supasound
Haarlem - De mooiste reggae en
aanverwante relaxte maar toch opwindende muziek zaterdag 16 februari tijdens Supasound in het café
van patronaat. Aanvang 23.00 uur,
gratis entree.

Drenkelingen en redders zullen u dankbaar zijn als u donateur wordt

KNRM start televisiereclame

Beste redders staan aan wal
IJmuiden - Met de titel ‘De beste redders staan aan wal’ zal de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) donateurs
gaan werven via twee reclamespots
die komende vier weken bij de publieke omroepen op televisie te zien
zijn.
In de spotjes worden de donateurs,
Redders aan wal, bedankt door een
drenkeling en de redders. Het reddingwerk is namelijk alleen mogelijk
dankzij donaties en schenkingen.
De KNRM heeft jaarlijks 12 miljoen

euro aan giften nodig voor het in
stand houden van 40 reddingstations met reddingboten en voor het
inzetbaar houden van 1.000 vrijwilligers. In 2007 heeft de KNRM meer
dan 3.400 mensen in Nederland gered.
Wie nieuwsgierig is naar de reclamespots kan vast op internet kijken:
www.knrm.nl Na de eerste vier weken zal worden bepaald of een vervolg plaatsvindt. Een campagne met
radiospot is in voorbereiding voor
later dit jaar.

Vergaderen in warme trui

Vrijdag is het Warme
Truiendag in Nederland
IJmuiden - Als heel Nederland die
dag in warme trui naar school of
kantoor gaat en de verwarming één
graad lager zet, betekent dat 7 procent minder energieverbruik en 7
procent minder CO2 uitstoot. Wie
vrijdag een warme trui aantrekt vanwege dat graadje minder warm dan
normaal, denkt na over de gevolgen van een graadje meer of minder voor ons milieu. Eenmaal per
jaar een warme trui aan helpt een
beetje. Vaker de thermostaat iets lager helpt natuurlijk meer. De Warme
Truiendag is dan ook vooral bedoeld
om daar over na te denken.
Op donderdag 14 februari is het

Valentijnsdag. Veel mensen hebben dan warme gevoelens. Diezelfde donderdag vergadert ook de gemeenteraad van Velsen. Al is het
dan nog geen Warme Truiendag en
is Valentijnsdag nog niet voorbij,
toch vergaderen de fracties van Democraten 66 Velsen en Groenlinks
dan in trui.
Ze hopen dat andere fracties dat
ook doen om zo aan ieder die iets
van de vergadering ziet door te geven dat het voor de toekomst van
een gezond milieu van belang is om
na te denken over mogelijkheden
om energieverspilling tegen te gaan
en de CO2 uitstoot te reduceren.

14 februari 2008

Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulance Velsen, Kromhoutstraat 5412 in IJmuiden, telefoon 0255533239, zijn deze week de volgende dieren gemeld. U kunt
ook kijken op: www.dierenambulancevelsen.nl.
Vermist:
* E.K.H, 7,5 jaar, kater, geholpen,
zwart/wit, voor- en achterpoten wit,
rechtsachter zwarte vlek, rug zwart,
buik, borst, befje wit, staart zwart,
snoet felix masker, ogen geel, oren
zwart, neus roze, snorharen wit, witte doorlopende kraag, onderzijde
kat wit. Meeuwenlaan IJmuiden.
* E.K.H. 2 jaar, kater, geholpen,
zwart/wit, staart zwart met witte
ring, ogen bruin/groen, oren zwart,
neus zwart, snorharen begint donker eindigd wit, witte kring op de
buik. Oude Pontweg Velsen-Zuid.
* Maine Coon, 8 maanden, poes geholpen, rood, rug, buik, borst, befje rood, staart rood, voor- en achterpoten rood, voetzooltjes rood,
staart, snoet rood, ogen groen, oren
rood, kat is schuw, niet tam. Verbrande Vlak IJmuiden.
* E.K.H. 5 jaar, kater, geholpen,
bruin/zwart cypers, voorpoten witte
voetjes, tussen de teentjes wit gevlekt, voetzooltjes roze, rug bruin/
zwart, buik wit gevlekt, borst, befje
wit, staart bruin/zwart, snoet bruin/
zwart, ogen groen, oren bruin/zwart,
neus roze, snorharen wit, rode halsband. Frans Naereboutstraat.
* Engelse Stefford, 6 jaar, teef, ongeholpen, bruin/rood, borst lijkt op
een zeven, staart zit een knik in, verder geen gegevens, heeft een leren
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Gevonden:
* E.K.H. kater, geholpen, rood cypers, kat is helemaal rood, nagels
wit, snorharen wit, gebit niet gaaf.
Krommeland Velsen-Zuid.
* E.K.H. poes, volwassen, schildpadpoes, veel caramelkleur, vlekken,
zwart/grijs/bruin, voorpoten wit,
achterpoten links onderste deel camel, rug vertikale langwerpige vlekken, borst wit, tot tussen depoten,
befje wit, staart geringd, einde donker, snoet rond het neusje wit, heeft
een roze halsband. De Noostraat
IJmuiden.
* E.K.H. kater, volwassen en geholpen, rood gestreept, voor- achterpoten rood, voetzooltjes roze, rug,
buik rood, borst en befje licht, staart
rood geringd, snoet rood, ogen licht,
oren rood, neus roze, snorharen wit.
Videoland Plein 1945 IJmuiden.
* E.K.H. poes, volwassen, zwart/
rood/wit, voorpoten witte teentjes,
beige sokken, russen de teentjes
gevlekt, achterpoten rechts witte
tenen, links zwart sokken, tussen
de teentjes gevlekt, in de lies witte
vlek, voetzooltjes blank, rug zwart/
bruin gevlekt, buik zwart/bruin/wit,
borst, befje wit, staart gestroomd,
nagels balnk, snoet links zwart,
rechts rood, ogen geel, oren zwart,
neus roze, snorharen wit. Piersonlaan Velsen-Zuid.
* E.K.H. grijs/wit, voor- en achterpoten wit, voetzooltjes wit, rug grijs/
wit, buik grijs/wit, borst, befje, staart
wit, snoet wit bovenop, cypers grijs,
ogen geel, oren grijs cypers, neus
roze, snorharen wit. Saturnusstraat
IJmuiden.

Veel te leren op
sponsoravond Strawberries
Driehuis - Sponsors en vrijwilligers,
dat zijn de mensen waar een club,
dus ook hockeyclub Strawberrries,
op drijft. Vandaar dat voor de vierde
keer een bijzondere avond voor de
sponsors en hun partners werd georganiseerd op woensdag 8 februari. Ter lering ende vermaak twee
heel verschillende onderwerpen. Alleen het woord ‘schenken’ was de
verbindende factor.
De aanwezige heren en hun sterk
in de minderheid zijnde partners
werden eerst onderhouden door de
heer John Buijsman van Notariskantoor Kiewiet & Buijsman over de
op handen zijnde ontwikkelingen in
het ondernemersrecht. Interessant,
daar het merendeel van de sponsors
zelfstandige is. Er werd geboeid geluisterd en de heren zagen er uit of
ze het helemaal snapten.
Weinig aan te snappen maar vol wetenswaardigheden was het praatje
van Richard Blesgraaf van Slijterij &

Ouderennieuws

goudkleurige halsband. Kerkerinklaan Santpoort-Noord, vorig adres
Esdoornstraat IJmuiden.

Wijnhuis Zeewijck over single malt
whisky.
Het enige dat de aandacht van de
luisteraars enigszins deed afdwalen
was de rijk gevulde tafel met verschillende soorten whisky achter de
spreker. Maar dat kwam helemaal
goed. Er werden speciale glazen
in een pagodevorm gepakt en het
proeven kon beginnen. Sommige
whisky’s vroegen om een druppeltje
water om te ‘openen’, andere konden gewoon puur gedronken worden. Vooral de soorten single malt
whisky die gerijpt waren op vaten
waar port of sherry in had gezeten
waren goed te onderscheiden. Moet
gezegd worden dat het ruiken niet
werd overgeslagen.
Hoewel tien minuten de neus in het
glas steken of zelfs de whisky in de
handen wrijven om de geur te ondergaan, zoals Blesgraaf vertelde
dat wel gebeurt onder kenners, dàt
was wat veel gevraagd.

Leerling Jeroen Hulster overhandigde de gids aan wethouder Baerveldt

Voor leerlingen met een beperking

Hoe toegankelijk zijn
basisscholen in Velsen?
IJmuiden - Woensdag 6 februari heeft Jeroen de Hulster aan wethouder A. Baerveldt de toegankelijkheidgids overhandigd waaraan
alle scholen uit de gemeente Velsen
hebben meegewerkt.
Het onderzoek naar de toegankelijkheid van basisscholen in Velsen
is afgesloten met een gids waar in te
lezen is welke scholen, er in welke
mate, fysiek en sociaal toegankelijk
zijn voor leerlingen met een beperking. Het onderzoek bestond uit interviews met de directeuren van de
scholen en een schriftelijke enquête. De uitkomsten hiervan zijn gebundeld in de gids. Het initiatief tot
het onderzoek is van de werkgroep
flankerende gehandicapten gelden,
een jaarlijkse subsidie waarvoor de
werkgroep suggesties doet aan B
& W hoe dit geld te besteden, voor
een project dat ten goede komt aan

mensen met een beperking in Velsen. Het onderzoek is verricht door
MEE Noordwest Holland.
Voorafgaand aan de overhandiging
waren er vier sprekers die vanuit
verschillende invalshoeken vertelden over hun ervaringen met inclusief onderwijs, een reguliere school
waar ook ruimte is voor kinderen
met beperkingen. Ouders vragen
zich vaak af of haar of zijn kind er
wel bij zal horen, of ze vrienden kunnen maken, mee mogen doen. Geïsoleerd worden is misschien wel de
grootste angst, maar ook de grootste beperking. Het moet niet zo zijn
dat wij zeggen: ‘Dat kind hoort er
ook bij’, maar ‘wij horen bij elkaar!’
De toegankelijkheidsgids is aan te
vragen bij Stichting Welzijn Velsen
via telefoonnummer 0255-548548
of te vinden op www.meenwh.nl of
www.gehandicaptenberaadvelsen

Directeur Ruud Porck van Technisch College Velsen opent samen met wethouder Baerveldt de nieuwe website

Nieuwe website voor
Technisch College Velsen
IJmuiden - Zaterdag 9 februari vond tijdens een drukbezocht
openhuis van het Technisch College Velsen de officiële introductie
plaats van de nieuwe website van
de school.
Na een korte toespraak over de
school door directeur Ruud Porck
verzocht hij wethouder Annette
Baerveldt , die in haar takenpakket
onder andere de onderwijsportefeuille beheert, de nieuwe website
officieel te starten.
Op het Technisch College wordt
praktijkgericht, voortgezet onderwijs gegeven aan leerlingen uit Velsen en omstreken. De leerlingen

kunnen kiezen uit bouwtechniek,
motorvoertuigentechniek, installatietechniek, metaaltechniek en elektrotechniek.
Volgens directeur Porck biedt het
Technisch College Velsen aan jonge schoolverlaters veel mogelijkheden voor een uitstekende opleiding. Veelal verlaten de jongens en
meisjes die één van de opleidingen
hebben gevolgd, de school met een
baangarantie op zak. Ook is er, na
het behalen van het vmbo-diploma, een grote doorstroom naar een
vervolg-MBO-opleiding. De nieuwe
website kunt u vinden onder: http://
tcv.dunamare.nl (Joop Waijenberg)

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
Milieuraad Velsen wil
buur t

De Brulboei,

Kanaalstraat 166 IJmuiden,
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.

Nieuws
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u
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t
buur

Expositie van de cursisten van de tekenclub. U kunt de expositie zien tijdens de kantoortijden van het buurthuism en van maandag t/m donderdag
van 19.00 tot 23.00 uur.
Jazzdance voor kinderen van 4 t/m 6 jaar van 16.00 toto 16.50 uur, van
17.00 tot 17.50 voor kinderen van 7 t/m 10 jaar en van 18.00 tot 18.50 uur
voor kinderen van 10 t/m 13 jaar. Kosten 26 euro voor 10 lessen. Inschrijven
kan tot 2 maart.
Het buurthuis is op zoek naar een baliemedewerkster voor de donderdagmiddag. De werktijden zijn van 13.00 tot 17.00 uur. Het beteft vrijwilligerswerk.

De Mel,

Geen krant gehad?

Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord,
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.

Nieuws voor
De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden,
de0255-510186,
schoter?e-mail info@despil.nl.
telefoon

info@deschoter.nl

Bel 0255-533900

Vrijdansen, zaterdag 16 februari. Aanvang 19.30 uur. Het vrijdansen duurt
tot 24.00 uur. Kosten 2,50 euro.
Zondag 17 februari van 11.00 tot 15.00 uur rommelmarkt.
Koppelkaarttoernooi, zondag 9 maart om 10.30 uur. Inschrijven bij Francine voor 6 euro per koppel, telefoon 0255-520332.

voor3, Velserbroek,
de schoter?
DeNieuws
Koe, Zadelmakerstraat
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl

info@deschoter
.nl
Planetenweg 338, IJmuiden,

De Dwarsligger,

0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl

Keramiek workshop. De workshop is voor zowel beginners als voor gevorderden. Voor informatie en inschrijving vragen naar Fenny van der Veen.

onderzoek
De naar spoorlijn
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Velsen - Het voortbestaan van
de spoorlijn Santpoort Noord–
IJmuiden wordt bedreigd door
verschillende plannen voor alternatief ruimtegebruik van het tracé. De komst van meerdere Ferry-maatschappijen en de sterke
groei van de haven veroorzaken
echter een totaal nieuw economisch perspectief voor de spoorlijn. Daarom stelt de Milieuraad
Velsen dat er een onderzoek
moet komen naar de hernieuwde
levensvatbaarheid van de spoorlijn.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Verschillende partijen zijn er van
overtuigd dat de grotendeels nog
bestaande spoorlijn weer rendabel geëxploiteerd zou kunnen worden door goederentransport en reizigersstromen te bundelen en ze te
combineren met andere treinen uit
bijvoorbeeld de Amsterdamse Westhaven. Daar liggen kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit wordt
bevestigd door het onderzoek dat
ECORYS in het verleden in opdracht
van de provincie Noord-Holland
heeft uitgevoerd naar het potentieel
aan het goederenvervoer.
Het toenemen van de bevolking, de
groei van het goederenvervoer en

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

de daarmee samenhangende toename van de druk op de wegen in
onze gemeente en regio dwingen
af dat naar nieuwe mogelijkheden
op het gebied van vervoer gezocht
wordt. Het spoor en de binnenvaart
zijn al sinds jaar en dag milieuvriendelijker dan het wegvervoer. Nu de
wegen steeds voller raken, worden
deze alternatieven uit commercieel
oogpunt steeds interessanter door
hun betrouwbaarheid en uit tijd/
kostenoogpunt.
Met de her-exploitatie van de spoorlijn zou ook de lijn Uitgeest-Haarlem, die nu door een tekort aan passagiers eveneens verloren dreigt te
gaan, ondersteund kunnen worden.
IJmuiden heeft baat bij het behoud
van het spoor als aanvullende vervoersmodaliteit, zowel voor goederentransport, toerisme als voor reizigersvervoer.
De Milieuraad heeft daarom het gemeentebestuur geadviseerd een onderzoek in te stellen naar de interesse van partijen in hernieuwde exploitatie van de IJmuiderlijn, totdat
dit onderzoek is afgerond geen definitieve besluiten over de toekomst
van de spoorlijn te nemen en initiatiefnemers te ondersteunen bij het
haalbaarheidsonderzoek.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek:
Pergamano
maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur.
Schilderen
donderdagochtend
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00
uur. Er kunnen weer nieuwe leden
geplaatst worden.
Wijksteunpunten en KBO afd.
Velsen.
Geen activiteiten bekend.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden,
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255510797, 06-22197237
Geen activiteiten bekend.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-42106818, mevrouw Nupoort.
Zelf kleding maken kan 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, dat wil zeggen 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 22 februari: Chinese tomatensoep, Pilaf met perzikken en rijs en kwark met vruchten
toe. Aan het eind van de maaltijd
altijd een kopje koffie. 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.
Vrij biljarten op maandag- en dinsdagochtend. Verder op alle middagen en ook in het weekeinde.
Het wijksteunpunt gaat een nieuwe Dartclub starten op de vrijdagmiddagen van 14.15 tot 16.30 uur.
55plussers kunnen zich hiervoor opgeven. Kosten 15,- per seizoen. De
dartclub gaat van start bij minimaal
acht aanmeldingen.
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.
Erwtensoep op woensdag 20 februari. Aanvang 12.00 uur. Kosten
1,50 per kom.
Foto expositie van Jan Klinge in
het Wijksteunpunt. U kunt de expositie zien tot en met 29 februari.
Paasbrunch maandag 24 maart, 2e
Paasdag. Brunch begint om 11.00
uur. Aansluitend een optreden van
Carina Lemoine. De middag zal
rond 15.30 uur afgelopen zijn. Kaarten bedragen 7,-. Kaartverkoop start
voor de brunch op maandag 3 maart
tussen 10.00 en 11.30 uur op werkdagen.
Optreden duo Kelly & Erwin. Zij
brengen het programma ‘Aan de
voet van die ouwe Wester’ met o.a.
liedjes uit de Jantjes. Van 19.30 tot
ca 21.15 uur. Kaartverkoop start
maandag 3 maart tussen 10.00 en
11.30 uur.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om
de gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf
08.45 tot 10.00 uur. De kosten bedragen 2,40 euro per keer. Gaarne
wel even vooraf aan melden bij de
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost 6 euro maandag t/m zaterdag. Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Expositie schilderijen en aquarellen van de heer Dirk Bongertman.
De expositie is te zien tot 19 maart.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel vrijdag 22 februari:
groentensoep,
andijviestamppot
met braadworst, vla met slagroom
en koffie met slagroom. Kosten 4,50.
Aanvang 12.30 uur. Aanmelden 18
februari tussen 11.00 en 12.00 uur.
Expositie Schildersclub Velserhooft
tot en met 3 maart. Toegang gratis, Geopend van maandag t/m vrij-

dag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag
11.10 tot 13.30 uur. Toegang 2,- incl.
Niet meer aanmelden voor computerles, de klassen zijn vol.
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.
Door het groeiende aantal heren
dat bij het woon- en zorgcentrum
wil zij een creatieve middag organiseren. B.v. figuurzagen, schilderen
enz. Deze middagen zullen plaats
gaan vinden iedere eerste dinsdag
van de maand van 14.00 tot 17.00
uur.
Menu stamppot hetel bliksem
woensdag 20 februari. Aanvang
12.30 uur.
Muziekmiddag Plaatjes van de
heer van Gelder. Woensdag 27 februari om 15.00 uur.
Menu van de dag Bruinebonensoep met roggebrood. Donderdag
28 februari om 12.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Er is nog plaats voor nieuwe leden
bij: koersbal, sjoelen, volksdansen/
darten, koor, klaverjassen/rummicup, meer bewegen voor ouderen,
klaverjasles, gezelligheidskoor en
open tafel.
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
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.

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.
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Nel en Piet Hoekstra zijn samen de Keuken Makers

De Keuken Makers ‘restylen’
uw eigen keuken
IJmuiden - U heeft een prima keuken, maar er mankeert iets aan. U
wilt een nieuw blad, meer kastruimte, modernere frontjes of betere inbouwapparatuur. Of eigenlijk wilt u de afzuigkap op een heel
andere plaats. Dan moet u bij De
Keuken Makers zijn. Piet Hoekstra
van De Keuken Makers komt bij u
thuis met een vakkundig en praktisch advies en neemt zo nodig het
hele project voor u in eigen handen.
Een keuken aanpassen is minder
duur dan een nieuwe keuken en
doorgaans veel minder ingrijpend.
Bovendien kunt u de goede onderdelen van uw keuken gewoon
behouden. En dankzij De Keuken
Makers is vrijwel alles mogelijk.
Neem nu de keuze voor de frontjes: er zijn maar liefst 1500 verschillende fronten en kleuren mogelijk. Ook de keuze in greepjes en
werkbladen is immens. De Keuken
Makers levert bovendien inbouwapparatuur van kwaliteitsmerken
als Miele, Atag, Bosch en Pelgrim.
De Keuken Makers Piet Hoekstra
is onderdeel van de Almat Groep.
Als meubelmaker heeft hij bijzonder veel zicht op het plaatsen en
renoveren van keukens. Maar ook
op het gebied van verbouwen staat
hij zijn mannetje. Met zijn technische inzicht en zijn talent voor
planning heeft hij al menige keukenverbouwing van begin tot eind
tot volle tevredenheid van de opdrachtgever voltooid. Samen met
zijn vrouw Nel, die thuis de afspra-

ken regelt, is Piet Hoekstra verantwoordelijk voor zijn eigen klanten.
U heeft dus altijd direct met Piet
of Nel te maken en dat werkt heel
makkelijk.
Piet vertelt: ,,Ik vind het fantastisch
om een hele keuken te renoveren
en dat totale project te volbrengen, maar ook voor het plaatsen
van een nieuwe inbouwkoelkast
kom ik langs. Tegenwoordig doe
ik ook regelmatig ergonomische
aanpassingen, voor lange of gehandicapte mensen. Daar moet je
echt de tijd voor nemen. Daarnaast
word ik steeds vaker bij schadegevallen van brand of water geroepen. Ik maak dan een taxatie voor
het herstel van de keuken en omdat ik een goede raming van de
echte kosten kan maken, zitten de
klanten achteraf niet met problemen.’’
Het woord problemen komt eigenlijk niet voor in de vocabulaire van
Piet. Hij komt met snelle oplossingen, ook voor noodsituaties, zoals
levering van een kapotte koelkast
binnen 24 uur, en weet op elke
vraag een goed antwoord.
Voor alle informatie kunt u contact opnemen met Piet en Nel
Hoekstra, via 0255-527666 of kijk
op www.phoekstra.nl

Raimond van der Prijt van Bon Lite

Bon Lite is koploper
op zonweringsgebied
IJmuiden - Raimond en Jan van der
Prijt deinzen niet terug voor de vernieuwingen en zelfs trends die ook
op het gebied van zonweringen en
rolluiken bestaan. Sterker nog Bon
Lite kan rustig koploper genoemd
worden voor mensen die het mooiste van het mooiste en het beste van
het beste willen op dit gebied. Tenslotte is zonwering een heel belangrijk onderdeel van het interieur. Ten
eerste door de kleur en de vorm, die
moeten wel bij u en uw huis passen. Ten tweede doordat het licht
op een bijzondere manier gaat binnenvallen, en dat bepaalt voor een
heel groot gedeelte de sfeer in huis.
Bovendien zijn huis en tuin steeds
vaker een geheel, zonwering trekt
‘buiten’ naar ‘binnen’.
Behalve met trends op kleur- en
vormgebied heeft Bon Lite ook nog
met technische innovaties te maken. Zo is er een nieuwe zon-windregen automaat waarbij geen windpropeller meer ronddraait, dus geen
slijtage, en komt er medio maart een
nieuw knikarmscherm bij welke ook
met antraciet structuurlak geleverd
kan worden. Deze is net als de rest
van het eigen huismerk, uitsluitend
met A- onderdelen samengesteld.
Tijdens het interview wordt Raimond
diverse malen gestoord door de telefoon maar hij blijft geduldig en
vriendelijk. ,,Ik kom vanavond meteen even opmeten, ik ben rond half

6 bij u,’’ verzekert hij een van de bellers. Dat is nog een snel reageren.
Hij laat nog een paar voorbeelden
van trendy vernieuwingen op plissé’s zien.
Luxaflex, B & C en Verosol (waarvan Bon Lite allemaal Select Dealer
is) wil weer terug naar breed. Dus
plissé’s met een plooi van 50 mm in
plaats van 25; stoffen lamellen nietvan 89, maar van 250 mm.
Alle werknemers van Bon Lite zijn
maandag op cursus geweest bij Verosol, om kennis op te doen van de
mogelijkheden van de producten en
inzicht te krijgen hoe een product
ontstaat.
Op dit moment is Bon Lite druk bezig met de collectiewisseling van
alle zonneschermdoeken, wat een
keer per vier jaar gebeurt. Opvallend zijn de mooie brede patronen
die zijn ontworpen omdat de consument steeds bredere schermen
kiest. Bon Lite presenteert bovendien met trots de nieuwe Velux dakraamcollectie en de vernieuwde
smalle cassette.
U ziet: Bon Lite is koploper op het
gebied van binnen en buitenzonwering, rolluiken, jaloezieën en rolgordijnen. Als u het niet bij Bon Lite kunt
vinden, dan bestaat het niet. Hoewel, misschien kunnen ze het dan
wel maken. Bon Lite, Kennemerlaan
39, IJmuiden, telefoon 0255-531324.
Zie ook www.bonlite.nl

Vellema Geveltechniek gaat verder dan de voorkant
IJmuiden - Hoewel Vellema Geveltechniek uiteraard een meester is op het
gebied van gevelbekleding in diverse materialen, gaat dit bedrijf veel verder
dan alleen de voorkant van een pand.
Naast hun specialisatie in het verwerken van plaatmaterialen, keramische
tegels, natuursteen, alumium en kunststof voor gevels, leveren en monteren
zij ook kunststof, houten en aluminium kozijnen, inclusief beglazing. Maar
ook kunnen zij het casco skelet voor uw dakopbouw regelen, uiteraard voor
alle typen woningen.
Eigenaar Marcel Vellema is al sinds 1992 actief in de gevelbranche. Eerst
voor een werkgever, maar in 2002 nam hij de grote stap naar een eigen bedrijf. En met succes, want niet alleen siert zijn werk particuliere woningen,
maar ook wordt zijn expertise ingezet bij complete projecten, waaronder
nieuwbouw. En dat tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers. Na al die
jaren ervaring hebben gevelbekledingen en kozijnen geen geheimen meer
voor Marcel en zijn team, dat sinds twee jaar met hem samenwerkt in een
hecht verband.
Door het toenemende aantal opdrachten is Vellema Geveltechniek op zoek
naar jonge mensen die intern een opleiding tot gevelmonteur willen volgen
in dit gespecialiseerde bedrijf.
Voor uw woning, of een project, kunt u uiteraard een vrijblijvende offerte bij
Vellema Geveltechniek aanvragen. De gevel van uw woning is het aangezicht van het huis en verdient dan ook de gespecialiseerde aanpak van Vel-

lema Geveltechniek. U vindt dit bedrijf aan Stolstraat 8 te IJmuiden, het telefoonnummer is 06-21575981.

Carola Noordzij in een van de droomkeukens

Voor uw droomkeuken naar
Keukenhuis IJmuiden
IJmuiden - Sinds 2006 vindt u Keukenhuis IJmuiden aan de Kennemerlaan, d enige keukenzaak met
showroom in IJmuiden. ‘Loop binnen, maak uw wensen kenbaar en
laat ons het werk doen voor uw
droomkeuken’ is het credo. Nelis en
Carola Noordzij geven u persoonlijk advies en bedenken samen met
u wat de wensen, mogelijkheden en
behoeftes zijn. Vaaf het eerste meetwerk tot het laatste schroefje, alles
gaat over één schijf.
Medewerker Alan Veldman is gespecialiseerd in Bontempi, echt Italiaans design. Bijvoorbeeld greeploze keukens met veel mogelijkheden,
zelfs leren keukens van dit merk zijn
leverbaar.
De Duitse merken Nobilia en Sachsen staan voor degelijkheid. Je weet
waar je aan toe bent met deze merken. Wat je bestelt, dat krijg je. Dus
kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.
Keukenhuis IJmuiden levert werkbladen van spaanplaat tot graniet.

Vakman André de Haas

Vuile vloerbedekking op de trap?
Neem laminaat
Beverwijk - Vakman André de Haas
werkt sinds 1996 veel in traprenovatie en overige bouwwerkzaamheden. Hij is aangesloten bij de brancheorganisatie De Vakman en dat
betekent garantie op klussen.
Door goede inkoopcontracten met
leveranciers van traponderdelen
kan André de Haas elke trap realiseren voor elk interieur. Sierlijke trappen, met of zonder spijltjes,
leuningen, en niet te vergeten: bekleed met laminaat. Weg met vuile vloerbedekking op de trap. Laminaat is hygiënisch, makkelijk
schoon te houden en gaat heel
lang mee.
Laminaat heeft een toplaag van
hars die ervoor zorgt dat de trap
niet glad is. Eventueel kan André
de Haas er traprubbers in frezen.
Neem uw trap eens onder de loep
en kijk wat er mooier en beter kan.
Op de website www.lamiwood staat
meer informatie.

Maak vrijblijvend een afspraak met
André de Haas, Arendsweg 153 in
Beverwijk, telefoonnummer 0251-

822863 of 0847-197708, of e-mail
naar a.dehaas@devakman.info. Zie
ook www.devakman.info.

Alle merken keukenapparatuur zijn
leverbaar. Was het een aantal jaren
geleden belangrijk dat alles ingebouwd werd, tegenwoordig is daar
de trend vanhet vrijstaande fornuis
en de Amerikaanse koelkasten. Momenteel zijn diverse showroommodellen in de aanbieding.
Met de open keukens van nu is de
keuken eigenlijk dé blikvanger van
het hele interieur en wordt het ook
nog eens het meest gebruikt. Van
het eerste kopje thee ‘s morgens tot
het laatste blokje kaas in de avond.
Bij Keukenhuis IJmuiden begrijpen
ze dat en samen met u doen ze er
alles aan om de belangrijkste plek
van uw huis helemaal aan te passen
aan uw smaak en wensen.
Ook voor keukenrenovatie kunt u
terecht bij Keukenhuis IJmuiden.
Binnenkort is ook sanitair leverbaar.
Loop eens binnen en laat u vrijblijvend informeren. De koffie staat
klaar aan Kennemerlaan 56. Voor
informatie kunt u bellen met 0255526028.

Vuile vloerbedekking op de
trap zat, neem Laminaat!
Traprenovatie

André
de Haas

“Met 10 jaar
fabrieksgarantie
Arendsweg 153
Beverwijk
0251-822863
www.lamiwood.nl
www.devakman.info

Voor de renovatie

Na de renovatie

Laminaat heeft een harsen toplaag
die zorgt dat de trap niet glad is.
Eventueel traprubber in te frezen.
Vraag vrijblijvend informatie of offerte
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Nog energiezuiniger wonen

Kunststof kozijnen van
Select Windows/Van der Vlugt
HaarlemNoord - Met de
nieuwste kunststof kozijnen van Select Windows / Van der
Vlugt is het nog makkelijker geworden energiezuiniger te wonen. De kunststofkozijnen van Schüco staan al jaren bekend
om hun uitstekende kwaliteit. Keer op keer
weet Schüco met innovatieve oplossingen in
te spelen op de vragen uit de markt. Met het
nieuwe Corona CT70 Accent profiel worden door
Select Windows / Van der Vlugt kunststof raam- en
deursystemen geproduceerd die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van energiezuinig wonen.
Het CT70 profiel is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Dit profiel heeft een extreem hoge isolatiewaarde. Dit komt onder andere doordat twee extra
luchtkamers, met elk een dikte van 5 mm, zijn aangebracht. Qua vormgeving lijken ze sprekend op houten
kozijnen, maar ze hebben de voordelen van kunststof:
gemakkelijk schoon te houden en onderhoudsarm.
De verdiept liggende profielen zijn geschikt voor vele
toepassingen en varianten. Zoals naar binnen en naar buiten
openende ramen

en (stolp)deuren, draaivalramen en schuifvalramen. Tegelijkertijd vernieuwde Schüco ook het kleurconcept van de profielen. Met de verschillende
nieuwe binnen- en buitenkleuren, zoals de Siena Noce, voldoet het kunststofproduct volledig aan de eisen van deze tijd. Bovendien behoren aluminium bekledingsprofielen aan de buitenzijde tot de mogelijkheden.
Op het gebied van veiligheid scoort Schüco altijd het hoogst. De kozijnen
kunnen worden uitgerust met inbraakwerend hang- en sluitwerk (wk2) en
voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Tevens beschikt Select Windows / Van der Vlugt over alle denkbare certificaten. Het VKG, KOMO en
SKG keur niet te vergeten.
Nieuwe ramen zorgen voor een bijkomend wooncomfort. Want ze bieden
door hun constructie en de gebruikte materialen een zeer effectieve geluidsisolatie. Tegelijk houden twee dichtingvlakken ook bij sterke wind de
tochtlucht buiten. Bovendien leidt de optimale transparantie van de momenteel gebruikte isolatieglazen voor een onvergelijkbaar hoge lichtbenutting.
Schüco en Select Windows / Van der Vlugt zetten zich in voor het milieu.
Met het nieuwe CT70 profiel is weer een stap gezet om energiezuiniger te
bouwen. In een eengezinshuis van 1980 met circa 140 m2 nuttige oppervlakte leiden nieuwe ramen uit de bouwreeks Corona CT 70 tot een energiebesparing van bijna 16 % ten opzichte van de oude ramen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Select Windows / Van
der Vlugt of een bezoek brengen aan de showroom: Vondelweg 540, 2026
BH Haarlem. Of bel 023-5382277, e-mail naar info@vandervlugt.nl Zie ook:
www.vandervlugt.nl De openingstijden van de showroom zijn van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur, op donderdag bovendien van 19.00
tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Een verbouwing of renovatie door Van Duijn en Van Wezel Bouw zorgt voor
een prachtig resultaat

Moderne aanpak, ouderwetse service

Van Duijn en Van Wezel de
ideale bouwpartner
IJmuiden - Marco van Wezel is
sinds twee jaar eigenaar van Van
Duijn en Van Wezel Bouw aan Boelenstraat 1 in IJmuiden. Dit bouwbedrijf heeft als motto dat het waar
maakt wat het belooft. Een moderne aanpak en ouderwetse service
bij de renovatie of verbouwing van
uw woning of bedrijfspand.
De wensen van de klant staan
voorop bij Van Duijn en Van Wezel. En na de zo belangrijke voorgesprekken, gaat het bouwbedrijf
deskundig voor u aan de slag om
een prachtig resultaat af te kunnen leveren. En of het nu gaat
om een grote of kleine verbou-

wing, een dakkapel, een uitbouw
of complete renovatie, u kunt rekenen op deze bouwpartner. Kozijnen kunnen zowel in hout, aluminium als kunststof worden geleverd en gemonteerd. Maar ook op
het gebied van isolatie is Van Duijn
en Van Wezel zeer deskundig.
Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden is Van Duijn en Van
Wezel op zoek naar timmerlieden,
zowel beginnende als allround.
Voor informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen
via 0255-512109. Zie ook www.
vanduijnenvanwezelbouw.nl

Handy Hermans
timmert aan de weg
IJmuiden - Voor veel mensen in
de regio is Handy Hermans inmiddels een begrip. Klusjesman René Hermans heeft de laatste twee
jaar een aardig klantenbestand
weten op te bouwen. Of u nu een
lekkende kraan heeft die gerepareerd moet worden of u wilt een
paar kamers gewit, geschilderd
en behangen hebben: Handy Hermans weet er wel raad mee.
René Hermans is het bedrijf een
paar jaar geleden begonnen, omdat er in zijn ogen geen aannemers zijn voor de echt kleine klusjes, zoals het ophangen van een
schilderij, het afstellen van keukenkastdeurtjes of het in elkaar
zetten van bijvoorbeeld Ikea-kasten. René: ‘Ik merk dat vooral oudere mensen behoefte hebben
aan een ‘mannetje’ voor dit soort
klusjes. Zelf kunnen ze het niet
meer en ze willen vaak niet voor
elk wissewasje de kinderen vragen, omdat die druk zijn met hun
eigen leven. Voor mij is het een
kleine moeite en bij zulke kleine

klusjes reken ik in IJmuiden ook
geen voorrijkosten.’
Het is niet zo dat Handy Hermans grotere klussen uit de weg
gaat. Rene: ‘Integendeel. Ook voor
schilderklussen, zoals plafonds
witten, muren sauzen en ander
binnenschilderwerk kunnen mensen contact opnemen. Net zoals
voor behangen of het leggen van
een laminaatvloer. En afgelopen
jaar heb ik bijvoorbeeld ook een
badkamer betegeld. Ook dat is allemaal geen probleem voor Handy
Hermans.’
En, ook niet onbelangrijk, omdat
Handy Hermans een eenmanszaak is, zijn de kosten altijd lager dan bij de grote, gevestigde
aannemers. Heeft u een klusjesman nodig of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk gerust eens op www.handyhermans.
nl of bel Handy Hermans, telefoon
0255-522287 of 06-46114019. Zie
ook de advertentie elders in deze
krant.

José Huijbens helpt u graag bij een keuze maken van een nieuw paneel

Het aanzicht van het pand aan de Lijnbaan

Vierman Installatietechniek
weet alles van cv-installaties
Regio - Algemeen bekend is dat
centrale verwarmingsinstallaties in
woningen en gebouwen, gebouwd
in de jaren ’80 en ’90 verstoppen.
Het water van de installatie circuleert in kunststofleidingen die in
mantelbuizen lopen. Door het verouderingsproces raken deze kunststofleidingen zuurstof doorlatend
(niet diffuus dicht). Daardoor wordt
het cv-water zuurstof rijker met gevolg: aantasting van metalen in het
cv-systeem, met alle kans op verstoppingen, doorroesten, lekkages
en een hoger energieverbruik. Bij
vervanging van de kunststof leidingen ziet men er in de praktijk over
het algemeen van af om de oude leidingen uit het buissysteem te verwijderen. Het is niet goed mogelijk
om de kunststofleidingen met de
hand uit het buissysteem te trekken. Het is ook moeilijk om in het
oude buissysteem een hoogwaardige nieuwe leiding aan te brengen.
Om deze redenen kiest men er vaak
voor om de oude leiding te laten zitten en een geheel nieuw leidingsysteem aan te brengen, dit is uiteraard zeer kostbaar.
Novatube heeft daarom een gepatenteerd systeem ontworpen om op
een ARBO verantwoorde wijze cvleidingen te vervangen door hoogwaardige nieuwe leidingen zonder
hak- of breekwerk en met een minimum aan overlast. Met de vervanging van 22 km leiding in verscheidene projecten, zowel meerlagen-

buis als vol kunststof leiding met
een minimale diameter van 14 mm
uitwendig, heeft het systeem zich
inmiddels bewezen.
Vierman Installatietechniek B.V. is
een jong bedrijf met veel ervaring in
het vak. Vierman is opgericht door
enthousiaste collega’s, die allen
hebben gewerkt bij een middelgroot
installatiebedrijf. Na eerst wat kleinere projecten gedaan te hebben
om warm te draaien, draait men nu
zijn hand niet meer om voor de grote projecten. Met de flexibiliteit van
een paar collegabedrijven, lukt het
telkens weer om een project naar
tevredenheid af te ronden. De klanten bestaan voornamelijk uit collega-installatiebedrijven, woningbouwverenigingen,
verenigingen
van eigenaren, aannemers, Novatube, en natuurlijk zijn ook particulieren van harte welkom bij Vierman.
Omdat de markt hen aanstuurt, is
het bedrijf vooral gespecialiseerd in
het vervangen van cv-ketels (meestal in een dag) en het vervangen van
diffusiegevoelige kunststofslangen
(Novatube), maar natuurlijk hebben
de medewerkers het loodgieterswerk ook goed onder de knie. Zie
ook: www.vierman.com voor de verschillende disciplines van dit bedrijf.
Men zal u met plezier vrijblijvend
van een passende aanbieding kunnen voorzien. Het bedrijf is gevestigd in Heemskerk aan Lijnbaan 87.
Vierman is medesponsor van voetbalvereniging Odin in Heemskerk.

Lichtspel in Velserbroek

José Huijbens: ‘Glas-in-lood
vraagt om onderhoud’
Velserbroek - Denk bij uw plannen
voor een verbouwing, een uitbouw
en groot onderhoud ook aan het
glas-in-lood. Als u in uw uitbouw
glas-in-lood laat aanbrengen in de
stijl van de al aanwezige glaspanelen, past dit perfect bij het bestaande huis. Dit kan ook in combinatie
met isolerend glas. En na een vakkundige opknapbeurt kunnen uw
mooie oude glaspanelen weer een
leven lang mee.
José Huijbens van het Velserbroekse glas-in-loodbedrijf Lichtspel bekwaamt zich steeds meer in de
bouwstijlen vanaf het eind van de
negentiende eeuw. José: ,,Glas-inlood was toen een wezenlijk onderdeel van de stijl van het huis. Er
zijn hele mooie panelen gemaakt in
diverse kenmerkende stijlen. Van
sommige panelen kun je op afstand
zien uit welk atelier ze destijds zijn
gekomen. Het patroon is daarbij belangrijk, net als de gebruikte glassoorten. Er bestaan prachtige glassoorten die het zonlicht tot ver in de
huiskamer op de muur laten schijnen. In dit lichtspel kun je goed zien
hoe het glas gemaakt is. In de reflectie van antiek mondgeblazen
glas kun je zelfs de trekstrepen en
ovalen luchtbellen zien; ‘de ziel’ van
het glas.”
Soms neemt het bestaande glasin-lood te veel licht weg. ,,Dat komt
door het gebruik van te veel donkere kleuren of van een glassoort
dat het licht
nauwelijks
doorlaat.
Daarom is het
logisch
dat in het
verleden
veel van dat

glas-in-lood vervangen is door gewoon glas. Maar het kan ook anders. Met een andere glassoort en
lichte kleuren kun je weer de vertrouwde, unieke sfeer in huis halen,
zonder het gewenste daglicht te
moeten missen. Het wordt dan frisser en zelfs chiquer dan het was.”
Lood is een heel zacht product,
weet José, dat na ongeveer zeventig jaar aan vervanging toe is. ,,Het
gaat dan scheuren bij de soldeerpunten. Ook de kit gemaakt van
stopverf, dat het lood zijn stevigheid
geeft, is na die tijd verpulverd. Dan
gaat het glas rammelen en tochten
en is de kans op breuk groot. Groot
onderhoud is dan nodig in de vorm
van herloden. Hiermee blijft het oude glas in het oorspronkelijke patroon weer een leven lang behouden.” Een oude stijl kan worden nagemaakt, maar u kunt ook zelf, met
José Huijbens van Lichtspel, een
nieuw paneel ontwerpen. Ze helpt u
graag bij deze keuze. ,,Het mondgeblazen glas wordt in Duitsland nog
steeds op dezelfde wijze gemaakt.
Maar er zijn tegenwoordig ook hele
mooie betaalbare alternatieven voor
dit kostbare handgemaakt glas.”
Kijk voor voorbeelden op www.
lichtspel.nl en bel voor een
afspraak, telefoon 0235395909.

Nieuwe trendy meubels
vindt u bij Meubelknaller
IJmuiden - Voor de overstap van
kringloopwinkel Waterlooplein naar
moderne meubelgigant Meubelknaller hebben de eigenaren flink
geïnvesteerd in styling en aankleding van het pand. En dat is te zien,
bij binnenkomst treft u complete ziten eetkameropstellingen, kleurig en
trendy aangekleed.
Sige Bart fuseerde vorig jaar met
De Kleine Verhuizer. Een stap waar
beide bedrijven hun voordeel in
zien. De Meubelknaller kan zijn bestellingen snel leveren en De Kleine Verhuizer vergroot daardoor zijn
naamsbekendheid en activiteiten.
Door het succes van websites als
Marktplaats kwamen toch minder
mensen naar het Waterlooplein,
daarom vond Sige het een goed moment om het pand om te toveren in
een winkel waar een goede kwaliteit nieuwe meubels te koop zijn tegen scherpe prijzen. Het begon al-

lemaal met de verkoop van hardhouten meubels, maar breidde zich
heel snel uit naar zitmeubelen, verlichting en heel veel trendy woonaccessoires. Om deze nieuwe meubels
goed tot hun recht te laten komen,
werd de hulp van een woonstylist
ingeroepen voor de aankleding van
het pand.
Nu vindt u op 750 m2 een compleet
woonaanbod in een moderne outfit. De Meubelknaller streeft naar
kwaliteit tegen zo scherp mogelijke prijzen en dat trekt zeker klanten. De collectie wordt regelmatig vernieuwd, loop dus binnenkort
eens binnen bij De Meubelknaller aan Rembrandtlaan 45 in IJmuiden en laat u verbazen. Kijk ook op
www.meubelknaller.nl of bel 0255534448. Voor De Kleine Verhuizer
kijkt u op www.kleineverhuizer.nl
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Verdiende winst
voor VV IJmuiden
IJmuiden - Toen om vijf uur ook
het veteranenelftal met de volle
buit thuiskwam (0-1 bij K.land vet.)
schuivelde clubvoorzitter Truda Guijt
door de kantine als een beretrotse
kloek tussen haar zegevierende kuikens, want deze zaterdag verloor
niet één seniorelftal een thuis- of
uitwedstrijd. Alleen het 7e gooide
(2-2 bij Olympia Haarlem) roet in het
eten maar de overige negen elftallen
wonnen hun duel en iets dergelijks
komt maar heel zelden voor. Deze
dag dus een spontane gezamenlijke
derde helftviering in de kantine.
IJmuiden ontving het Noord Amsterdams TOB, een puur verdedigende ploeg waartegen op 6 okober - heel saai - 0-0 werd gespeeld.
De thuisploeg (zonder stuwer Vivien Schoon) probeerde wel - redelijk succesvol - haar stempel op
het duel te drukken, maar vanuit het
middenveld kwamen toch te weinig diepteballen, waardoor het spel
zich tijdens de eerste helft voornamelijk op het middenveld afspeelde. Wel kwam de thuisploeg in de
tiende minuut op voorsprong omdat
Dennis Ras zich bekwaam vrij kapte om zijn eigen voorbereide kans
ook nog eens fraai, met een vlammend schot, af te ronden, 1-0. Beide doelmannen mochten het spel
gedurende die eerste helft voornamelijk van afstand volgen. Meteen
na de thee had spits Dennis Binkhorst zijn ploeg op grotere voorsprong moeten tillen mij hij faalde in

de afwerking. In de 60ste min. kon
Binkhorst revanche op zichzelf nemen maar het bleef bij uitkappen
van enkele tegenstanders. Ook de
voor Dennis Visser ingevallen Stefan Timmers kreeg een aardige kans
om te scoren maar zijn - te - diagonale positie voor het doel maakte hem min of meer kansloos. Daar
tussendoor was het keeper Dave de
Vendt die de 75 kijkers liet genieten
van zijn keeper-kwaliteiten! Nadat
Johan Biskanter eerst een ‘gewone
kans’ had gemist zorgde hij in de
75ste minuut toch voor 2-0 omdat
zijn genomen corner - zonder te zijn
aangeraakt - ongewoon achter de
TOB-doelman verdween. Weer vijf
min. later moest TOB (net als tegen
IJmuiden thuis) ook nu weer met
10 man verder omdat een heetgebakerde spits uit frustratie natrapte.
In blessuretijd werd het door Dennis
Binkhorst ook nog 3-0 toen hij een
strafschop - wegens handsbal - onberispelijk verzilverde in zijn achtste
competitietreffer.
Hoewel het duel soms vrij pittig was
bleef scheids J den Hartigh (Langedijk) het geheel in stijl leiden.
Ook IJmuiden 2 en 3 - niet gewend
vaak te winnen - wonnen dus ook
beiden hun duel, IJmuiden 2 (met
een moeilijke laatste fase) met 10 van EVC 2 (eigenlijk EVC 1 omdat een eerste niet meer bestaat)
en IJmuiden 3 met 1-3 van Kismet
2. Voor beide teams is er nog steeds
- een beetje - hoop!

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 16 februari
beursbengels-odin’59 (1a)
Kennemerland (2a)-ZCFC
eDo (2a)-marken
IJmuiden (3a)-Kadoelen
velsen (5a)-Sloterdijk
turkiyemspor-Waterloo (5a)

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

zondag 17 februari
turkiyemspor-aDo’20 (hoofdklasse)
aFC’34-Stormvogelstelstar (1a)
Foresters-De Kennemers (2a)
NvC-onze Gezellen (2b)
vvZ-vSv (3b)
Purmerend-DSS (3b)
rCH-FC velsenoord (4D)
Wijk aan Zee (6b)-Flevo

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

Akrides wint van EBBC
IJmuiden - De heren van Velser
Basketbal Club Select Windows Van
der Vlugt Akrides hebben afgelopen
zaterdag in de eigen Sporthal IJmuiden-Oost met 92-51 gewonnen van
het tweede team van de Eerste Bossche Basketbal Club. De formatie
van coach Kees Amama steeg door
deze overwinning van de vijfde naar
de vierde plaats op de ranglijst van
de Promotiedivisie van de NBB.
Akrides won het eerste kwart met
19-4 en kreeg in het eerste kwart
middels twee driepunters zes punten van shooting guard Richard
Foekens. Pascal van Alten en Bas
van Riessen kwamen beiden tot vier
punten waarvan twee punten van
Bas van Riessen afkomstig waren
uit een fraaie dunk. Akrides genereerde overigens in het openingskwart acht intercepties. Paul Wessels en Pascal van Alten waren allebei goed voor twee steals. Ook in
het tweede kwart zorgde Akrides
voor veel intercepties. Het team uit
Velsen kwam tot tien intercepties in
het tweede kwart en dus tot maar
liefst achttien steals in totaal in de
eerste helft. En daar stond slechts
drie keer balverlies tegenover. Akrides vergrootte in het tweede kwart
de voorsprong tot een stand van 4413 bij rust. Richard Foekens was bij
Akrides met negen punten de meest
productieve speler in kwart twee.
Sebastiaan Zijlstra en Mart Kieftenbeld lieten respectievelijk vijf punten en vier punten op het wedstrijdformulier aantekenen. Twee punten
van Mart ‘Air Velsen’ Kieftenbeld
kwamen voort uit een harde dunk.
Pascal van Alten kwam tot drie steals en vier assists in het tweede
kwart.
Na de pauze in het derde kwart

was het voor Akrides zes keer prijs
vanuit driepuntsland. Paul Wessels
kwam tot drie driepunters en de
andere driepunters waren afkomstig van Mart Kieftenbeld, Sebastiaan Zijlstra en Bas van Riessen. Paul
Wessels produceerde elf punten in
kwart drie en Bas van Riessen was
goed voor negen punten. Center
Pascal van Alten leverde in de derde periode van tien minuten met vijf
rebounds, twee assists en vier steals een meer dan nuttige bijdrage.
Pascal van Alten kwam in de wedstrijd tegen EBBC tot het zeer hoge
aantal van tien steals. Akrides sloot
het derde kwart af met een duidelijke voorsprong van 74-27. Het vierde
en laatste kwart werd met 18-24 gewonnen door EBBC maar het voorkwam daar geen grote nederlaag
mee. Bij Akrides waren de jongelingen Frank de Ruijter en Mart Kieftenbeld in kwart vier de meest productieve spelers met vijf punten en
vier punten. De formatie van coach
Kees Amama won overtuigend met
92-51 van de formatie van Cor van
Esch.
Komend weekend spelen de heren
van Velser Basketbal Club Select
Windows Van der Vlugt Akrides een
uitwedstrijd. Zaterdagavond speelt
Akrides op het voormalige eiland
Urk gespeeld tegen Keuken 3000
Orca’s. Uitslag; VBC SW VdV Akrides - EBBC 2 92-51 (19-4, 44-13,
74-27). Statistieken: Bas van Riessen 17 punten, 3 rebounds, 2 assists, 2 steals. Paul Wessels 16 punten, 4 rebounds, 5 assists, 2 steals.
Richard Foekens 15 punten, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals. Mart
Kieftenbeld 11 punten, 5 rebounds.
Sebastiaan Zijlstra 10 punten, 4 assists en 2 steals.

Het team Meiden ME4 met coach Hans Oude Groen en begeleider Mark
Mulder

Hockeyclub Strawberries ME4

was daar toch eindelijk het eerste doelpunt die gescoord werd
door de topscoorder van de ploeg
Kirstin Mantje waarna al snel de
twee nul werd gescoord door Frouke Stienstra op aangeven van Kirstin
Mantje.
Nu was het alleen nog zaak de boel
achterin dicht te houden en de voorsprong verder uit te bouwen.
Mede door het fanatieke coachen
van de Coach Hans Oude Groen
en het aanmoedigen van de ouders
langs de lijn werd de wedstrijd succesvol afgesloten met 7-0 voor de
meiden van Strawberries, de reeks
van drie aangesloten overwinningen werd succesvol afgerond met
een vierde overwinning .

Velserbroek - Zondag vond de
ontmoeting VSV tegen de Koninklijke HFC plaats. De eerste ontmoeting was in een 2-2 gelijkspel geëindigd maar in die wedstrijd was HFC
duidelijk de bovenliggende partij en
mocht VSV de handen dichtknijpen
met deze remise. De Velserbroekers
hadden voor deze wedstrijd een gedegen strijdplan uitgedokterd om de
gevaarlijke HFC-as te elimineren.
Vanaf minuut één zette VSV druk op
de HFC-defensie en al snel bleek
dat de Haarlemmers dat niet gewend waren en daardoor niet in
hun gebruikelijke spel konden komen. Met name via de rechterkant
waar de veel diepgaande Floyd Hille
speelde kwam VSV goed door.
Dat resulteerde uiteindelijk ook in
de 1-0 toen Marcus Verdikt de bal
na een goed lopende aanval meegaf
aan Floyd Hille die beheerst de bal
binnenschoof.
VSV bleef in het eerste half uur de
bovenliggende partij en kreeg nog
wat mogelijkheden maar deze werden niet zorgvuldig genoeg uitgespeeld. Na deze fase werd de wedstrijd gelijkwaardiger en kreeg HFC
wat meer controle. De VSV defensie hield echter probleemloos stand
en wanneer HFC dan eens voor het
doel kwam was doelman Matthé de
Vent alert genoeg om het gevaar in
de kiem te smoren.
Na de rust een heel ander verhaal.
HFC zette goed druk en met name Wesley Kamerbeek en Hernan
Noorman maakten het verschil. Deze twee individueel sterke spelers
waren moeilijk te beteugelen en dat
resulteerde in een aantal hachelijke
situaties. Uit één van deze situaties
belandde de bal op binnenkant van
de paal en stuiterde daarna het veld
weer in.

Het wachten was op de verdiende
gelijkmaker en die viel uiteindelijk ook. Alleen de manier waarop
mag VSV zichzelf aanrekenen. Via
een slim genomen vrije trap kwam
HFC op gelijke hoogte. VSV was
druk doende de muur neer te zetten
zonder een speler voor de bal zetten. Noorman zag zijn kans schoon
en deponeerde de bal in verre hoek
(1-1).
Na deze tegentreffer wist VSV zich
te herpakken en kreeg weer wat
meer grip op het geheel.
De leeggespeelde Floyd Hille werd
vervangen door Steef van Oever
en de plaats van de geblesseerde Remco Verschuren werd ingenomen door Robert Schippers. Deze twee invallers zorgden weer voor
wat meer diepgang en hernieuwde
agressie en VSV kon weer wat meer
naar voren spelen. Zeker toen de
uitblinkende Hernan Noorman het
veld moest verlaten bleek plots hoe
kwetsbaar HFC zonder deze speler
is. VSV kreeg in de laatste fase kansen om de wedstrijd te beslissen.
Maar zowel Markus Verdikt als Dave Kalkman zagen hun poging op
de lat stranden en Robert Schippers
schoot de bal in de laatste minuut
rakelings voorlangs.
Beide partijen konden zich wel vinden in een gelijkspel. Hoewel VSV
in de slotfase de wedstrijd eigenlijk
had moeten beslissen. VSV 2 deed
weer uitstekende zaken door directe concurrent DWS met een 4-0 nederlaag naar Amsterdam terug te
sturen. Met een uitgedunde ploeg
werd een prima teamprestatie neergezet.
Volgende week speelt VSV 1 uit tegen VVZ (aanvang 14.30 uur) en
speelt VSV 2 thuis tegen OFC (aanvang 11.00 uur).

Het kampioensteam de Rozenbeek met Sjoerd Haver, Jesse Mantje, Bas Haver, Daan Haver en Justin Meijer

Velsen schoolschaakkampioenschap

Broertjes leiden Rozenbeekschool naar overwinning
IJmuiden - Afgelopen zondag is in
de Jan Ligthartschool aan de Eksterlaan het jaarlijkse schoolschaak
kampioenschap van de gemeente
Velsen gespeeld. Basisscholen vormen een of meerdere teams van
vier spelers die elk vijftien minuten
de tijd krijgen om te proberen een
goed resultaat neer te zetten tegen
een ander team. En dat is een flinke schaakinspanning want er waren elf teams komen opdagen van
negen verschillende basisscholen.
Omgerekend in tijd is dat vijf uren
schaak.
Om iets over tienen op een bijna zomerse dag in februari trokken de
schakers ten strijde. Er was al meteen een tactisch meesterplan onder
de jeugdige denksporters ontstaan.
Voor aanvang van de schaakpartij
werd gevraagd of hun tegenstanders lid waren van een schaakclub.
Was het antwoord ontkennend dan
werd het herdersmatje van stal gehaald en lieten zij hun tegenstanders na enkele zetten verbouwereerd achter.
Favorieten voor de titel waren er natuurlijk ook. Maar eigenlijk was er
sprake van een topfavoriet: De Rozenbeekschool, met de drie broertjes Haver die al vele schaaktoernooien wisten te winnen en vele
zullen waarschijnlijk nog volgen. De
enige vraag was, hoe goed is hun
vierde bord speler? Ook dat had
de school uitstekend gedaan; twee
spelers die elkaar afwisselden zodat een eventuele oververmoeidheid meteen kon worden opgelost.
En het resultaat was daar, beiden
scoorden meer dan 50 procent.
Een andere school De Ark behoorde onder andere met de broertjes
Raphaël van schaakclub Santpoort
tot de outsiders. Daar moest ook
de Jan Campertschool 1 tot gerekend worden, waar drie nog jonge
grote jeugdtalenten van schaakclub
Kijk Uit en een ex-lid de dienst uit-

maakten. En dan waren er natuurlijk andere teams waar de kopman,
meestal spelend bij een schaakclub,
zijn teamgenoten tot grote hoogte
probeerde te laten spelen.
Op de borden drie en vier waren het
aantal patstellingen enorm groot,
terwijl op de borden één soms partijen werden uitgevochten waar menig clubschaker het onderspit zou
delven.
Zo was er de bijzondere partij tussen Bas Haver en Maurits van Rees.
In het middenspel vond Maurits het
goede plan en zijn pionnen kwamen
akelig dicht bij promotie. Maurits
besloot daarop tot een torenoffer.
Een tussenzetje van Bas verhinderde echter dit snode plan en Maurits
stond met lege handen. Klik op onderstaand diagram voor het cruciale partijfragment. Op de borden vier
kreeg pat een geheel andere lading,
twee keer pat is ook winst. Tja, cijfermatig wel. Ook was pat soms reden
tot verbazing, maar het moet gezegd
- het is soms niet gemakkelijk - na
enig kijken op de borden drong het
altijd tot de betrokkenen door.
Terwijl de zaal gevuld was met aandachtig toekijkende ouders en
grootouders, was de sportiviteit bijzonder groot, waarbij de drie broertjes Haver elk 100 procent wisten te
scoren en Stef Ton van de Jan Campertschool (tot vorig jaar spelend bij
Kijk Uit, nu aan het voetballen) een
95 procent score binnenhaalde.
Na het schaakgeweld had de Rozenbeekschool de meeste punten,
gevolgd door de Ark en het brons
was voor de Jan Campertschool 1.
De eerste twee scholen mogen proberen op het Noord-Hollands kampioenschap opnieuw in de prijzen te
vallen en waarom ook niet? Het spel
was prima van de spelers deze dag.
Meer informatie en foto’s over het
schoolschaakkampioenschap is te
vinden op www.schaakclubkijkuit.
nl.

Laatste wedstrijd
Terrasvogels Softbal
wintercompetite gespeeld is 50 jaar jong

Driehuis - Zaterdag werd in Castricum de laatste wedstrijd van wintercompetitie gespeeld door de
Meiden van ME4 van Hockeyclub
Strawberries. Was het begin vorig
jaar voor de startende meiden nog
zoeken naar de juiste vorm. Is die in
de wintercompetitie wel degelijk gevonden.
Na een flitsende start van drie overwinningen op rij was daar toch echt
sprake van een echte finale. Zouden
zij ongeslagen blijven in deze competitie en daarmee zichzelf mogen
betitelen als beste in hun wintercompetitie.
Na een aarzelend begin en enkele kansen die goed verdedigd werden door de thuisploeg Castricum

VSV en HFC gelijkwaardig

Santpoort-Zuid - Het jaar 2008 belooft een geweldig sportjaar te worden. Maar ook een geweldig softbaljaar. Voor Terrasvogels Softbal zal
het één groot feest worden. De dames van het eerste team gaan proberen hun landstitel te behouden.
Ook zullen nogal wat Santpoortse
blauw-witte meiden deel uitmaken
van het Nederlands Olympisch Team
dat in Peking op jacht gaat naar een
mogelijke medaille én de vereniging
bestaat 50 jaar!
Een prachtige mijlpaal. Het spreekt
vanzelf dat dit gevierd moet worden.
Er is dan ook een gevarieerd programma opgesteld dat in de loop
van de komende zes maanden uit-

gerold zal worden. Maar begonnen
wordt met een feestelijke seizoensopening.
Dit Pre-season Event zal plaatsvinden op zaterdag 15 maart, aanvang
20.30 uur. Het programma ziet er in
grote lijnen als volgt uit: Huldiging
der kampioenen:dames 1 en dames
3. Afscheid van vertrekkende speelsters. Presentatie van het Jaarboek
2007. Presentatie van de nieuwe
speelsters en de coach. Spectaculaire officiële opening van het jubileumseizoen 2008. Muziek en beelden van de successen van het afgelopen seizoen en een vooruitblik,
kortom een multimediaal spektakel
en tenslotte een spetterende disco.

De winnaars van het succesvolle weekend

Zeven medailles voor TVS
IJmuiden - Afgelopen weekend
turnden de turnsters van de tweede
en derde divisie hun tweede competitiewedstrijd in Amsterdam.
TVS behaalde wederom verschillende successen. Zeven keer mocht
een turnster van TVS het podium
beklimmen.
Vier turnsters van TVS turnden niet
genoeg om een medaille te ontvangen, maar eindigden wel allemaal op respectabele plaatsen. Jamie Bolhuis turnde met 33.50 naar
de dertiende plaats, Florence Lunel
eindigde als zesde met 33.25, Marissa van Noort eindigde met 31.95
als vijfde en Charlotte Lunel eindigde als veertiende met 32.55.
Lara Waasdorp turnde bij de pupillen 2 in de derde divisie een goede wedstrijd en eindigde met 34.55

als vijfde. Maud Jansen turnde bij
de jeugdturnsters derde divisie naar
de vierde plaats en kreeg ook een
medaille. Brons was er voor Drew
de Niet bij de instappers tweede
divisie. Selina van Maren ontving
een zilveren medaille bij de pupillen 1 tweede divisie. Zij turnde 35,60
bij elkaar. Anouk Hanssen ontving
het turngoud bij de jeugdturnsters
tweede divisie, haar zusje Rosan
Hanssen presteerde dit bij de pupillen 2 tweede divisie.
Cynthia Mink ontving ook een gouden medaille bij de pupillen 2 derde
divisie. Zij turnde maar liefs 36.25 bij
elkaar.
Wilt u de turnsters eens in actie zien
op een wedstrijd. Aankomend weekend turnen zij de districtkampioenschappen in sporthal Beverwijk.

De winnaars van het jeugddamtoernooi

Roy Coster wint het van
der Wiele jeugddamtoernooi
IJmuiden - Het was weer druk en
gezellig bij Damclub IJmuiden op de
zondagmorgen. Veel jonge dammers
uit de weide omstreken vochten om
de van der Wiele beker. Roy Coster
uit de Heerhugowaard was de winnaar van de vorige keer en dus de
te kloppen persoon. Maar Roy was
ook deze keer onoverwinnelijk en
wist al zijn partijen te winnen. De
sterke Rick Hartman uit IJmuiden
werd tweede en Niels Weel derde.
In de B-groep werd Mark Brouwer
eerste en Stella van Buuren uit de

Velserbroek na een barrage tweede. Derde werd Leon Smids. Stella
van Buuren is nog geen lid van een
damclub, maar is wel van plan het
binnenkort te worden. Talent heeft
ze genoeg, want ze is de dochter
van de bekende dammer Jack van
Buuren.
Inmiddels is trouwens bekend geworden dat in IJmuiden de halve finales junioren georganiseerd gaan
worden. Dit zal plaats vinden begin
mei in het Jan Ligthart-gebouw in
IJmuiden.
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StormvogelsTelstar neemt geen
supporters mee naar derby

StormvogelsTelstar verliest
ongelukkig tegen JOS/W

IJmuiden - StormvogelsTelstar
heeft in samenspraak met de Supportersvereniging Telstar ervoor gekozen om geen supporters af te laten afreizen naar de derby tegen
buurman HFC Haarlem op 29 februari 2008.
Voor aanvang van het seizoen hebben B&W Haarlem, de politie Haarlem en HFC Haarlem door middel van het CIF formulier aangegeven dat de wedstrijd HFC Haarlem
– StormvogelsTelstar geen risicoduel zou zijn waardoor deze wedstrijd
door de KNVB als zogenoemde Awedstrijd is geprogrammeerd. Echter hebben B&W Haarlem plotseling
deze maand de wedstrijd alsnog een
verhoogd risico meegegeven waardoor de derby niet op vrijdag 29 februari maar op zondag 2 maart bij
daglicht gespeeld zou moeten worden. StormvogelsTelstar heeft hier
met succes protest tegen aangetekend aangezien op zondag 2 maart
de ploeg uit Velsen-Zuid een oefenduel tegen de Russische kampioen
Zenit Sint-Petersburg speelt en allerlei activiteiten rondom deze wedstrijd heeft gepland.
StormvogelsTelstar heeft verschil-

IJmuiden - In de uitwedstrijd in
Amsterdam-Oost tegen JOS/Watergraafsmeer ontbrak opnieuw het
kleine beetje geluk voor StormvogelsTelstar. En zo langzamerhand
is het voor trainer Jelle Anker en
zijn jongens om er moedeloos van
te worden. Het is duidelijk het lot
van nummer laatst: in de hoek zitten waar de klappen vallen. En dat
bleek opnieuw in Amsterdam-Oost.
,,Als je de kansen niet benut, dan is
elke wedstrijd zwaar”, aldus trainer
Jelle Anker.
StormvogelsTelstar moest in de beginfase van het duel duidelijk wennen aan het kunstgras, want JOS/
W. speelde de IJmuidenaren, die na
veel blessureleed en schorsingen
eindelijk weer eens compleet waren, compleet van de mat en een afstraffing leek in de maak. JOS/Watergraafsmeer kreeg vele kansen,
maar doelman Sebastiaan de Lijzer
stak stak in die fase in een bloedvorm en werd zelf nog gered door
de lat en de paal. Maar de afstraffing kwam er niet, want StormvogelsTelstar herstelde zich in de verloop van de eerste helft en kreeg
zelfs goede kansen voor een niet
onverdiende voorsprong. De mooiste kans kreeg Tim Groenewoud,
die op links ter hoogte van het strafschopgebied helemaal vrij liep en in
plaats van zelf te schieten, legde hij
de bal af naar Guillermo Pengel, die
er minder voor stond dan Groenewoud zelf. ,,Dat was jammer, want
ik vond onze spitsen vandaag sterk
spelen. Constant aanspeelbaar en
gevaarlijk. Kansen benutten is echter een tweede en dat brak ons vandaag weer op”, aldus Jelle Anker.
Ook JOS/Watergraafsmeer kreeg
enkele kansen, maar de Amsterdammers wisten hier eveneens niets

lende alternatieven aangedragen
om de wedstrijd alsnog met beide
supportersgroepen doorgang te laten vinden op de geplande vrijdagavond.
Tot grote spijt van de Witte Leeuwen
is voor geen van de aangedragen
alternatieven gekozen waardoor de
club in samenspraak met haar supporters heeft besloten geen fans
mee te nemen naar de wedstrijd
in Haarlem. Hierdoor zal net zoals
in de eerdere wedstrijd dit seizoen
het uitvak leeg blijven. Overigens
stelt het management van StormvogelsTelstar zich volledig solidair op
en zullen ook zij niet afreizen naar
Haarlem. StormvogelsTelstar benadrukt voor haar eigen supporters
dat de plaatselijke politie streng zal
optreden mochten supporters alsnog op eigen initiatief afreizen naar
Haarlem en raad dit dan ook ten
zeerste af.
Op initiatief van StormvogelsTelstar
hebben beide clubs uit Noord-Holland gezamenlijk afgesproken om
na afloop van het lopende seizoen
gezamenlijk rond de tafel te gaan
zitten om bovenstaande problemen
in de toekomst te voorkomen.

Gizem Erdogan

Kijk Uit jeugd

Gizem Erdogan wint
damesonderonsje
IJmuiden - Het duel tussen de twee
meisjes van de jeugd van Kijk Uit is
gewonnen door Gizem Erdogan. In
het duel met Anne Dijkman waarin
er legio mogelijkheden waren voor
beide speelsters, werd Anne uiteindelijk mat gezet. Veel andere partijen duurden aanmerkelijk korter,
zoals die tussen Cory van Bellen en
Ben Eppink waar Cory onderuitging
door het herdersmatje. Ook snel
was Guido de Waal. De laatste tijd
wat geplaagd door onnodige nederlagen, speelde hij ditmaal goed. Erin
Lucassen moest toezien hoe Guido
met dame en loper zijn stelling uit
elkaar speelde.
Ook Roelof Stikker had er zin in. Met
een goede aanval werd de koningsvleugel van Gregory van den Ende
verpulverd en dat was ruim voldoende voor de winst. Marnix van der Bijl
verscheen al snel heel dreigend in
de stelling van Tom Noordzij en won.
Armando Noordzij moest het opnemen tegen Thomas Otte. Thomas op
zijn hoede want Armando is de laatste weken goed in vorm, speelde het
prima en Armando liep mat.
In de categorie: ‘gewonnen stellingen, maar hoe maak ik het af?’ waren er twee duels. De ene was tus-

sen Vincent Geschiere en Fanuel de
Klark, waarin Fanuel met twee torens méér, hoofdbrekens had om
de gewonnen stelling te vinden. De
andere was het duel tussen Roland
de Bruin en Thomas Lichtendaal,
waar Roland met zijn dame Thomas plachte mat te zetten. Na een
minuut of tien klonk er een juichkreet door de zaal, het was Roland
gelukt!
Maurits van Rees, afgelopen zondag
tweede geworden bij het NoordHollands kampioenschap voor pupillen en in het bezit van een uitnodiging voor het Nederlands kampioenschap, onderschatte de loper
van Ingmar Visser. Een penning op
de toren bezorgde Ingmar de winst.
Menno Jaspers zette Marco Wellinga met dame en loper mat. Barry Broek is aan het pieken, ditmaal
werd Koen van de Velde verslagen,
twee mindere zetten werden Koen
fataal.
Een hele interessante stelling kregen Daan Koetzier en Mark Scholten op het bord. Zonder dame leek
Daan de koning van Mark te kunnen vangen, het lukte net niet en
Mark greep alsnog de winst.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

Meneer Harmsen wacht op hulp

Twee jeugdtalenten van DCIJ, links Jelmer Gouda en rechts Rick Harman

DCIJ–nieuws

Opzienbarende winst
van Rick Hartman
IJmuiden - De intensieve begeleiding en training van de jeugdspelers
bij de damclub IJmuiden toont, bijna wekelijks, de progressie van de
jongste leden. Steeds vaker ziet men
dat de senioren veel moeite hebben
met de open speelstijl die de jeugdspelers hanteren. Koos de Vries
moest het opnemen tegen de 14jarige Berrie Bottelier en de net 11jarige Rick Hartman. Bottelier kon
geen potten breken tegen de geroutineerde De Vries en verloor afgetekend. Anders verliep het spel tegen
Hartman. Weliswaar won De Vries
in de opening een schijf maar daarmee was de partij nog niet beslist.
Hartman gooide er nog een schepje
bovenop en verdedigde zich fel. Na
een ernstige fout van De Vries toverde Hartman een fraaie damzet op
het bord die hem direct een gewonnen stand opleverde. Enkele zetten
later moest een zeer teleurgestelde
De Vries zich gewonnen geven. De
14-jarige Conall Sleutel speelde tegen voorzitter Willem Winter een sublieme partij. Samen met Jesse Bos
en Stijn Tuytel streed Winter lange
tijd om de eerste plaats in de onderlinge competitie. Dit vormde
voor Sleutel geen reden om Winter
met zachte handen aan te pakken.
Na een uiterst boeiende tweestrijd

moest Winter met lede ogen toezien
dat er aan het eind niet veel meer
inzat dan een remise. De 15-jarige
Feroz Amirkhan, eveneens een talent uit de IJmuider damschool, liet
er tegen Marcel Doornbosch geen
twijfel over bestaan wie de sterkste
was. Combinatiespel ging hand in
hand met een overtuigende strategie. De winst werd een demonstratie van pure techniek. Leo Binkhorst
lijkt, na een ernstig onderhoud met
zijn mentor Rinus Hühl, de weg omhoog weer te zijn ingeslagen. Tegen
Henk van Grumbkow speelde hij als
in zijn beste jaren. Jan Apeldoorn
verraste Jan Maarten Koorn al in
de opening met een bekend zetje.
Een verbouwereerde Koorn gaf direct op. Nicole Schouten was, voor
de dit seizoen driftig scorende Jesse
Bos, nauwelijks in staat goed partij
te geven. Dat is gezien het spel wat
Bos wekelijks laat zien geen schande. Bos is nu eenmaal van een andere klasse. Casper Remeijer had
zijn zinnen gezet op een overwinning tegen Bram van Bakel. Deze
verdedigde zich goed en plaatste
Remeijer voortdurend voor lastige
problemen. Eerst in het gevorderde
middenspel kreeg Remeijer vat op
de partij en brak daarna het verzet
van Van Bakel.

Toekomst StormvogelsTelstar in Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen
Centraal van Seaport TV staat deze
week de toekomst van de voetbalclub StormvogelsTelstar centraal. De
algemeen directeur Pieter de Waard,
Nico Stoker (voorzitter van de amateurtak) en Cees Glas (technisch
manager) zijn de studiogasten. De
gespreksleiding is in handen van
de eindredacteur van het programma, Jac. Zuurbier. Pieter de Waard
maakte in zijn nieuwjaarstoesprak
gewag van zwaar weer voor zijn
voetbalorganisatie. Financieel staat
de betaald voetbalorganisatie (BVO)
er slecht voor. KNVB-plannen tot invoering van een topklasse, gecombineerd met een vermindering van
aantal BVO’s, vormen grote bedreigingen voor de BVO’s in Zuid-Kennemerland. Zowel StormvogelsTelstar als de HFC Haarlem zitten onder
minumumnormen van gemiddeld
3500 toeschouwers en een jaarbudget van 3,5 miljoen euro. Zelfs samen halen deze clubs de minimumnormen niet! De nieuwe Raad van
Toezicht onder voorzitterschap van
de Corustopman Henstra discussieerde over de kansen en bedreigingen van StormvogelsTelstar. Vrijdag
8 februari kwam een gedeelte van

de studie over de toekomstkansen
naar buiten. Gedacht wordt aan een
ontvlechting van de zeven jaar geleden tot stand gekomen fusie tussen de SC Telstar en de amateurvoetbalclub IJVV Stormvogels. Met
name de jeugdafdeling is een financiele molensteen. Voor de jeugdopleiding wordt gedacht aan samenwerking met de grote Alkmaarse
broer AZ. Ook zouden er vertrouwelijke gesprekken met de HFC Haarlem gevoerd zijn over mogelijke samenwerking. Daarnaast valt op dat
er weinig opbrengsten komen uit de
verkoop van spelers, terwijl de sportieve prestaties van het vlaggeschip
wisselvallig te noemen zijn. Genoeg
aanleiding om met de drie insiders
te spreken over de toekomst van de
Velser voetbalclub. Deze en andere
onderwerpen zijn te zien en te horen in de uitzendingen op vrijdagavond 15 februari, zaterdagavond
16 februari en maandagavond 18 februari om 18.00 uur. Kijkers kunnen
deze uitzendingen van Velsen Centraal onder de regie van Edwin Woning zien via de Velser TV-kabel op
S12++ (frequentie 240 mHz). Nadere bijzonderheden staat op de teletekstpagina 331 van Seaport TV.
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Velsen – De afdeling Velsen van
de Socialistische Partij vertoont op
maandag 18 februari in wijkgebouw
De Delta, de ZEMBLA documentaire ‘Meneer Harmsen wacht op hulp’.
De documentaire toont de gevolgen van de marktwerking in de zorg
en van de wijze waarop gemeenten
tegenwoordig invulling geven aan
hun verantwoordelijkheid. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis. Adres: Rijnstraat 2
te IJmuiden. Na de vertoning is gelegenheid tot discussie.

is georganiseerd, wijzen gemeenten
massaal goedkope hulpen toe. Dat
leidt tot veel onbegrip en verdriet bij
duizenden ouderen. Veel gemeenten bepalen het type hulp via een telefoongesprek. En waar dat toe kan
leiden is te zien bij meneer Harmsen. Hij weet niet eens dat hij een
gesprek met de gemeente heeft gevoerd.
De vertoning van de circa 40 minuten durende documentaire, die
eerder op 23 december 2007 is uitgezonden, vindt plaats in het kader van de SP-Campagne voor een
menselijke Thuiszorg. Later deze
maand, op 27 februari, zal in het gebouw de Watervliet In Velsen-Noord
een voorlichting en discussiebijeenkomst plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de SP-afdeling Velsen. Hazevlak 21, 1974
RA IJmuiden, 0255-537749 of 0628717998; of e-mail naar: gerko.
buist@quicknet.nl
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Geen krant gehad?

Veel ouderen raken hun vertrouwde hulp van de thuiszorg kwijt. Dat
komt door een nieuwe wet, de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
huishoudelijke hulp van de thuiszorg. Zij bepalen of iemand recht
heeft op een goedkope alphahulp of
een professionele thuishulp.
Sinds de thuiszorg op deze manier

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

mee te doen.
Wel in de 20ste minuut van de aantrekkelijke tweede helft konden de
Amsterdammers tot scoren te komen, toen uit het niets Marco Dettmers schot roos trof: 1-0. Geklungel
in de IJmuidense verdediging ging
hieraan vooraf. Even later stond
StormvogelsTelstar met 10 man, omdat middenvelder Mitchel Post rood
kreeg van scheidsrechter R. Phielix.
Een rode kaar overigens, waar niemand een goed antwoord op kon
geven; alleen de scheidsrechter. En
opnieuw toonde dit aan in welke
malaise StormvogelsTelstar dit seizoen verkeert.
Toch gooide StormvogelsTelstar de
handdoek niet in de ring en toonde
veerkracht, want tien minuten voor
tijd toen Guillermo Pengel kapte,
draaide en vervolgens de bal in de
korte hoek schoot was het weer gelijk, 1-1.
Zelfs leek StormvogelsTelstar een
minuut later nog op voorsprong te
komen ware het niet dat het schot
van Tim Groenewoud over het doel
van JOS/Watergraafsmeer vloog.
Dat het geluk wel aan Amsterdamse
zijde was, bleek in de slotfase. Een
ongevaarlijk schot van Aziz Achaffay werd zodanig door Tim Binkhorst van richting veranderd dat de
bal over Sebastiaan de Lijzer vloog,
2-1. Zeven wedstrijden (5 uit en 2
thuis) zijn er nog te gaan voor het
team van trainer Jelle Anker: ,,Zeg
maar gerust dat het zeven finales
zijn die we moeten spelen. Maar als
ik zie hoe mijn ploeg zich vandaag
heeft gemanifesteerd, dan heb ik er
nog alle vertrouwen in dat er nog
redding is”, filosofeert ad-interim
trainer Jelle Anker. Een kat in het
nauw kan tenslotte vreemde sprongen maken!

Het winnende meidenteam

Veel volleybalwinst
bij Smashing Velsen
IJmuiden - Vrijdagavond in de Zeewijkhal speelden er weer vele teams
naar een overwinning toe. In het
volleybal is het altijd spannend tijdens het spel en ook voor de punten in de diverse poules. Een team
wat alle troeven in handen heeft om
kampioen te worden is het meisjes
B1 team (14-16 jaar). In een uitwedstrijd tegen VC Hoofddorp werd er
geconcentreerd gespeeld en gewonnen met 3-0. De meiden krijgen nog spannende wedstrijden
maar zijn nu wel goed op elkaar ingespeeld. Het tweede meidenteam
in de B won ook verdiend met 3-0.
Mede door het afmaken aan het net.
Om de vreugde helemaal compleet
te maken won ook het A-team van
de Smashing Velsen meiden (16-18
jaar) met 3-0 van Allides. Hier ook
de winst dankzij vlijmscherpe en
harde smashes. Jongens B speelde
een uitwedstrijd tegen het zwakke
Unitas en waar de jongens dan ook

van wonnen met 2-1. Heren 3 speelde een uitwedstrijd en met heel veel
gevoel voor spanning, de set werden
gewonnen met minieme verschillen,
stond er na afloop een klinkende 40 overwinning op het bord.
De buitenaanval zorgde voor een
goede dreiging. Dames 1 moest
aantreden tegen het zeer sterke en
tevens koploper SVU uit Amsterdam.
Niet helemaal weggespeeld want in
de laatste set zat er bijna een setpunt in maar toch verloren met 4-0.
Heren 1 behoud zicht op de eerste
plaats door een overwinning uit tegen Die Raeckse en won met 4-0.
Heren 2 tenslotte speelde met weer
veel inzet en verloor uiteindelijk met
3-2 van een team uit Haarlem. Volgende week spelen weer onder andere Heren 1, Meiden B en Heren
3 in de Zeewijkhal op vrijdagavond.
Ook op zaterdag weer een minitoernooi in Uithoorn. Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Bijzondere wedstrijd
voor StormvogelsTelstar

Leuk jeugdtoernooi
bij Badmintonclub Velsen
Velsen - Zondag organiseerde Badmintonclub Velsen weer een toernooi
voor de jeugd. Gezien het grote aantal kinderen werden drie poules gemaakt. De kinderen zijn de hele dag in touw geweest van 9.30 tot 16.30 uur
en om 17.00 was de prijsuitreiking. Eerst werden de twee competitieteamin
het zonnetje gezet, vanwege de behaalde kampioenschappen. Daarna was
de prijsuitreiking. Er waren twee winnaars per poule en persoonlijke prijzen
voor de beste meisjes en jongens. Inge, Mandy en Sjoerd verzorgden een
leuk optreden in de tijd tussen de wedstrijden en de prijsuitreiking. Volgend
jaar komt er zeker weer een jeugdtoernooi met spannende en leuke wedstrijden. Wil je ook gaan badmintonnen? BC Velsen speelt op zaterdag in het
Polderhuis in Velserbroek van 09.00 tot 10.30 en van 10.30 tot 12.00 uur. In
Sporthal Zeewijk in IJmuiden wordt van 11.00 tot 12.00 uur gespeeld. Bel
voor informatie de ledenadministratie via 023-5391700.

Velsen - Op zondag 2 maart staat
om 14.30 uur een bijzondere wedstrijd op het programma voor StormvogelsTelstar. Tegenstander op deze
eerste zondag in maart zal zijn de
Russische kampioen en Champions
League deelnemer FK Zenit SintPetersburg. De Russische ploeg alwaar Dick Advocaat, ex-trainer van
ondermeer het Nederlands Elftal,
PSV en Glasgow Rangers, de scepter zwaait als hoofdtrainer met als
assistent, ex-Telstar trainer, Cor Pot.
De selectie van Advocaat en Pot
kent met oud-international, 12 caps
en ex-AZ en Glasgow Rangers speler, Fernando Ricksen ook nog enige
Nederlandse inbreng.
Onder leiding van de genoemde heren werd de ploeg uit Sint-Petersburg op 11 november 2007 de tweede-niet Moskouse landskampioen
van het moderne Rusland. Alleen
Alania Vladikavkaz, een club uit de
Kaukasus, presteerde dit éénmaal
eerder. Velen zien dit dan ook als

een goed teken en als een revolutie in het Russische voetbal. De club
speelt in Sint-Petersburg in het Petrovski-stadion met een capaciteit
van 21.570 en heeft net als StormvogelsTelstar de clubkleuren wit en
blauw. Op dit moment ligt de Russische competitie stil maar spelen de
Russische kampioenen in februari
voor de Uefa-cup tegen het Spaanse Villarreal CF. Overigens was Zenit eerder dit seizoen mede verantwoordelijk voor de uitschakeling
van AZ Alkmaar in datzelfde UefaCup toernooi.
StormvogelsTelstar is er trots op als
gastheer en tegenstander te mogen
optreden voor deze Europese topclub. Toegangskaarten voor deze
wedstrijd zullen in de loop van februari in de verkoop gaan en zijn
verkrijgbaar op werkdagen tijdens
kantooruren bij het secretariaat
aan de Tolsduinerlaan 10a. 2 maart
dus olie tegen staal op Sportpark
Schoonenberg!
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Zondag 6 april Rabo Club
Dag in centrum IJmuiden
IJmuiden - Zondag 6 april, van
12.00 tot 17.00 uur organiseert de
winkeliersvereniging Stadscentrum
IJmuiden de tweede editie van de:
Rabo Club Dag. Alle verenigingen in
Velsen kunnen zich deze dag promoten met behulp van een kraam
en zelf te organiseren activiteiten.
De kramen zullen over het IJmuidens winkelcentrum worden verdeeld. Publiek zal zeker graag komen, want deze zondag zullen ook
de meeste winkels in het centrum
open zijn.
De bedoeling is de consument kennis te laten maken met bestaande
verenigingen en sportclubs in Velsen. Ook uw vereniging kan zich
voor deze dag inschrijven en een
mooie presentatie en promotie van
uw vereniging/club presenteren!
Uiteraard kunnen er toegevoegde activiteiten door uw vereniging
worden georganiseerd zoals penalty schieten, korfbal werpen, schaakwedstrijden enzovoorts. Mogelijk
voelt ook uw vereniging iets voor
deze unieke kans om zich langs deze leuke en sportieve weg aan het

publiek voor te stellen. Wellicht is dit
bovendien een leuke mogelijkheid
om extra leden aan uw vereniging
te binden. De eventuele kraamhuur
wil het stadscentrum aanbieden tegen de kostprijs van 25,00 euro, inclusief BTW.
Als extra publiekstrekker zal er
een echte klimwand in het winkelcentrum worden opgesteld, dit
wordt mogelijk gemaakt door Rabobankt Velsen en omstreken. De
vereniging(en) die zich deze dag het
leukst of op meest originele wijze
presenteren kunnen een bon winnen ter waarde van 100 of 50 euro.
Als extraatje zullen op deze dag foto’s worden gemaakt van de aanwezige verenigingen, die dan worden
geplaatst op de website www.stadscentrumijmuiden.nl Meer informatie kunt u vinden op de genoemde
website. Voor reserveringen of informatie kunt u zich wenden tot: Activiteitencommissie, Winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden,
via 0255-513651, fax.0255-540964,
of e-mail: info@swier.nl of info@
stadscentrumijmuiden.nl

Voorstelling zzZOEFF
in Bibliotheek Velsen

IJmuiden - Tijdens de peuter -en
kleutermaand besteedt bibliotheek
Velsen extra aandacht aan haar
jongste bezoekers. De bibliotheek
staat bol van activiteiten rond boeken en taal. Op woensdag 20 februari speelt Lindai Boogerman twee
maal haar voorstelling ‘zzZOEFF’ in
de Centrale bibliotheek voor iedereen vanaf twee jaar, om 14.00 en
15.00 uur. Het is een voorstelling om
naar te kijken en met geluiden om
naar te luisteren. Met een paar dozen, een buis, een toetertje, papier
en een knuffelmuis ontstaat een

verhaal vol avontuur. Een voorstelling die de fantasie prikkelt en waar
fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen.
Lindai Boogerman is al jaren poppenspeler en speelt in kleine en
grote theaterproducties. Ze werkte bovendien mee aan meerdere
tv-programma’s, zoals Otje, Koekeloere, Sesamstraat, Huisje Boompje
Beestje en de Schatkast.
Kaarten á 3 euro zijn te verkrijgen
vanaf woensdag 6 februari aan de
balie (maximaal één volwassene per
één kind).

Optreden VAT’71 in
verpleeghuis Velserduin
Driehuis - Op woensdag 20 februari worden de bewoners van Verpleeghuis Velserduin verwend met
een gezellig avondje theater. Cabaretgroep VAT’71 uit IJmuiden zal
op deze avond een optreden verzorgen.
Dit optreden krijgt het verpleeghuis
aangeboden door de Peacock Foundation. Deze stichting biedt geregeld aan ouderen in Velsen een ge-

zellige en ontspannende avond aan,
door het financieren van een optreden op verschillende lokaties.
Samen met de activiteitenbegeleiding wordt er een sfeervolle avond
van gemaakt met in de pauze een
hapje en een drankje.
Ze hopen op een grote opkomst van
bewoners, hun familieleden en bekenden om er met elkaar een gezellige avond van te maken.

Overval op gokhal
IJmuiden - De politie onderzoekt
een gewapende overval op een gokhal aan de Lange Nieuwstraat. Vorige week dinsdag rond 21.30 uur
liepen drie gewapende mannen de
gokhal binnen. Ze bedreigden de
klanten en personeel met vuurwapens. Ze dwongen het personeel om
de aanwezige kluizen open te maken. De buit bestond uit een onbekend geldbedrag. De drie mannen
zijn er samen op één scooter vandoor gegaan.
Aangezien de daders hun gezicht
bedekt hadden, is er slechts een
summier signalement bekend. Een

Het verkoopteam: Paulien, Truus, Christine, Gerda en Anna Marie, medewerksters Lonneke en Leny staan niet op de foto

Binnenkort voorjaars modeshow

Nieuwe collectie Gallo
Original’s in Santpoort
Santpoort-Noord – Wie de modezaken van Gallo Original’s voor dames en heren en Gallino Original’s
voor kinderen aan de Hoofdstraat
binnenloopt, krijgt helemaal zin in
het voorjaar.
De nieuwe collectie is binnen en het
is vooral veel kleur, dat dit voorjaar
de trend gaat zetten.
Echt elk merk heeft zijn eigen kleur.
Zoals het merk Jackpot, dat altijd al
kleurrijk was maar nu ook met stoere motieven komt, zoals strepen en
bloemen. Tom Tailor is wat abstracter met de motieven, maar daarom
niet minder leuk. Dit merk komt, net
zoals Oliver, elke maand met een
nieuwe collectie. Part Two is wat behoudender en heeft hele lieve jurkjes en blouses in basiskleuren. Geisha heeft erg leuke mode voor moeder en dochter en Vanquard, onderdeel van PM Legend komt met een
mooie lijn, net zoals het casual Cottonfield en Tumble n try. New Zealand is geïnspireerd op drie stuntvlieger en is lekker stoer en ruig, net
zoals het merk Quiksilver dat inspiratie uit de surfers haalde. Onder
andere lekkere korte broeken en
slippers. De slippers van Converse
doen het ook elk jaar goed. De jeans

van het merk Retour gaan als een
speer, sommige modellen zijn zelfs
soms uitverkocht. Mac is een broekenmerk met een goede pasvorm
en is er voor alle leeftijden. Het jonge merk QS heeft hele leuke kleding
voor jongens en meiden die net uit
de kinderkleding zijn gegroeid, zoals onder andere heupbroeken. Tevens zijn er volop accessoires verkrijgbaar en ook de sieraden van het
merk Blin-q doen het goed. Echt de
hele familie kan slagen bij Gallo en
Gallino Originals, er is voor elk wat
wils en bovendien is de kleding betaalbaar en comfortabel om te dragen. Het voorjaar kan beginnen met
al die leuke mode! Wie er nieuwsgierig naar geworden is: op 17 maart
is er een voorjaars modeshow, vanaf 19.00 uur. Kaarten zijn vanaf heden te koop. Een verloting en twee
optredens, die nog even een verrassing blijven, maken deel uit van de
modeshow.
Gallo Original’s is gevestigd aan de
Hoofdstraat 189b en Gallo Original’s
is te vinden aan de Hoofdstraat 203.
Dames & Herenkapsalon Seegers
zal die avond de kapsels verzorgen.
U bent van harte uitgenodigd voor
de modeshow!

gaderruimtes. Onderwerpen op deze agenda zijn o.a. taken en ontwikkelingen GGD en de Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid.
Commentaar en interviews worden
tijdens deze uitzending verzorgd
door Rutger Jongejan. Voor meer
informatie en inhoud van Raadsplein Velsen kunt u ook Seaport
TEXT raadplegen. Vanaf teletekstpagina 360 vindt u allerlei informatie rondom het caroussel-programma van 14 februari 2008 of kijk op
www.velsen.nl.

‘Slagerij van het Jaar 2008’

Van Haaster bij beste acht
slagers van Nederland
Velserbroek - Halverwege 2007
zijn de voorrondes van de verkiezing ‘Slagerij van het Jaar 2008’ van
start gegaan. Net als bijna 100 collega’s verspreid over heel Nederland schreef ook Theo van Haaster
zijn Keurslagerij in voor dit belangrijke evenement in de slagersbranche. Begin februari maakte de deskundige jury bekend dat Keurslagerij van Haaster tot de acht finalisten
behoort, een unieke prestatie!.
Hieraan voorafgaand heeft Keurslagerij Van Haaster een uitgebreide
eerste inspectie doorlopen. Hierin is
gelet op tal van aspecten, zoals de
presentatie van de producten, het
assortiment, de hygiëne, het personeelsbeleid, de service en het reclame- en promotiebeleid van de slagerondernemer. En heeft deze toets
glansrijk doorstaan.
De eindronde vindt in februari en
maart plaats. Allereerst wordt dan
gekeken of de Keurslagerij nog voldoet aan het juryrapport van de eerste ronde.
Verder vindt er dan ook een bacteriologisch en een bedrijfseconomisch
onderzoek plaats. Ook naar de be-

vindingen uit deze onderzoeken
kijkt Theo reikhalzend uit; het nog
beter doen voor u als consument is
de belangrijkste reden om aan deze
verkiezing mee te doen.
Meer in het algemeen stelt deelname aan deze verkiezing de circa
2.600 zelfstandige slagers – die Nederland rijk is – in de gelegenheid
om hun bedrijfsvoering door een
vakkundige jury te laten doorlichten. Zoals het goede ondernemer
betaamt, gaat Theo van Haaster deze uitdaging graag aan.

Klaverjassen
bij Otte

IJmuiden - Zondag 16 februari is
er een marathon klaverjassen bij
Otte aan de Bik & Arnoldkade 7 in
IJmuiden. Het klaverjassen begint
om 10.00 uur, de zaal is open vanaf
09.00 uur. De kosten bedragen 8,50
euro per persoon, inclusief boordmaaltijd. Er wordt ook een loterij gehouden.

Om te zingen naar de kerk
IJmuiden - Op zaterdag 16 februari
is er opnieuw een avond ‘Om te zingen naar de kerk’ in de Ichthuskerk
aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden. Er is weer een schitterend programma samengesteld met allemaal
zeer bekende liederen uit verschillende bundels. Ary Rijke bespeelt

het orgel. Jan Schotvanger spreekt
de verbindende teksten en leidt tevens de samenzang.
De avond begint om 19.30 uur. De
avond is op zondag 24 februari tussen 09.00 en 10.00 uur te beluisteren via Seaport FM 107.8 of via de
kabel 89 Mhz.

FriFraRies in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Op zondag 17
februari is het weer zover. De steeds
legendarischer wordende FriFraRies
treden op in de Halve Maan in Santpoort-Noord.
Na de succesvolle ‘Vuile Hond-tour’,
volgde de ‘Bleke Babbe-tour’ die de
FriFraRies in alle uithoeken van het
land hebben gebracht. Na een welverdiende rust zijn zij in december
in Beverwijk gestart met de ‘Bloed,
Zweet en Frifraries-tour’.
Inderdaad, ook nummers van de ons
te vroeg ontvallen Hazes zullen tijdens deze tour ten gehore worden
gebracht. Maar ook tijdloze smart-

lappen, hartverscheurende levensliederen en het betere nederlandstalige lied worden deze keer wederom niet geschuwd. Van Johnny Jordaan en Ramses Shaffy tot de Zangeres Zonder Naam, Dree en Trio
Bier. Rien Weijer (zang), Frits Rijperman (gitaar en zang) en Frank Barnhoorn (toetsen en accordeon) worden ook dit keer vergezeld van de
FriPi Rhythm Section, bestaande uit
Frits Heeremans (bas) en Piet Spring
in ’t Veld (drums). Vanaf 16.30 uur
gaan alle remmen in de Halve Maan
aan de Hagelingerweg in SantpoortNoord los. Meezingen is verplicht!

Sopraan Marijke Groenendaal

‘t Mosterdzaadje

Liedrecital en Brackmans
Beethovencyclus

Raadsplein Velsen op Seaport TV
IJmuiden - Seaport TV zendt elke twee weken Raadsplein Velsen
rechtstreeks uit vanuit de raadzaal
van het Velsense gemeentehuis. De
uitzending van donderdagavond 14
februari begint om 19.00 uur met
een debat over de regionalisering
van de brandweer. Vanaf 19.30 uur
praten de raadsleden over de pontveren in Velsen.
Tijdens de pauze tussen 20.30 en
20.45 uur ziet u interviews met de
voorzitters van de sessies die gelijktijdig zijn gehouden in andere ver-

van de daders was rond de 1.80
meter lang, met een normaal postuur. Hij droeg een lange donkere
jas, een donkere broek en donkere
schoenen. Een tweede dader was
eveneens rond de 1.80 meter lang,
met een slank postuur. Hij droeg
een donkere broek en een donkere
baseballcap. De derde dader droeg
een lichtgekleurd jack. De politie verzoekt mensen, die de daders
gezien hebben in de buurt van de
gokhal of die meer weten van deze overval, om contact op te nemen
met de recherche in IJmuiden via
0900-8844.

Wilko Terwijn

Wilko Terwijn met
stand-upshow ‘X’
IJmuiden- Cabaretier Wilko Terwijn, tekstschrijver van onder andere Javier Guzman, Jörgen Raymann
en Claudia de Breij, staat bekend
om zijn hoge grapdichtheid en dagelijks vers stand-up comedymateriaal. Dinsdag 19 februari om 20.30
uur laat hij met zijn programma ‘X’
in het Thalia Theater zien dat hij tot
de groten van het comedycircuit behoort.
Het Romeinse cijfer ‘X’ staat voor tien
jaar stand-up comedy. Een decennium geleden klauterde Wilko Terwijn
namelijk voor het eerst het podium
op. Dit jubileum viert de stand-up
comedian natuurlijk niet met een terugblik of best-of programma. Want
Wilko’s voorstellingen zijn altijd actueel en altijd anders dan de vorige.
De letter ‘X’ slaat ook niet op Wilko’s
X-factor, maar op de inhoud van zijn
shows die al tien jaar dagelijks aan
verandering onderhevig zijn. Wat
Wilko precies in het Thalia Theater
te melden heeft, is dus nog onbekend. Ook voor Wilko Terwijn zelf,

want ‘de beste stand-up ontstaat op
het podium’, vindt hij.
Vandaag de dag kan hij gerekend
worden tot de groten in het Nederlandse comedycircuit. Hij wordt gezien als een stand-up comedian pur
sang. Bewonderd om zijn grapdichtheid. Ongeëvenaard om zijn dagelijks nieuw materiaal. Geen actualiteit gaat aan hem voorbij zonder
zijn comedycommentaar. Wilko is
vaste headliner van Comedy Explosion. Verder is hij niet alleen tekstschrijver van cabaretiers als Jörgen
Raymann, Javier Guzman en Claudia de Breij, maar ook voor vele tvprogramma’s. Op de radio was hij
veelvuldig te horen bij BNN United,
Giel Beelen, Rob Stenders en Patrick
Kicken. En dan nu live in het Thalia
Theater.
Prijs: 17,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje. Locatie: Thalia
Theater, Breesaapstraat 52 te IJmuiden. Info: Stadsschouwburg Velsen,
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl

Finalisten Leids Cabaret
Festival in Witte Theater
IJmuiden - Het Leids Cabaret Festival is al sinds 1978 een vooraanstaand podium voor jong cabarettalent. In de loop der jaren wonnen
vele aansprekende namen het Leids
Cabaret Festival. Winnaars en finalisten uit het verleden zijn onder andere Jack Spijkerman, Lebbis & Jansen, André Manuel, Kees Torn, De
Bloeiende Maagden, Sara Kroos en
Javier Guzman.
Zoals ieder jaar krijgen de drie finalisten na het festival de kans om in

verschillende theaters in het land op
te treden. Hierdoor doen ze ervaring
op en het publiek krijgt de kans kennis te maken met het fonkelnieuwe
talent. Wie dit zijn weten we pas als
de jonge helden het festival achter
de rug hebben. Dus: Ware cabaretliefhebber, laat u op donderdag 21
of vrijdag 22 februari om 20.30 uur
verrassen!
Zie ook www.harrykies.nl. De toegang bedraagt 11 euro of 9 euro
met WT-pas.

Santpoort-Noord - Op vrijdag 15
februari om 20.15 uur verzorgen de
sopraan Marijke Groenendaal en de
pianist Jacob Engel een liedrecital in
’t Mosterdzaadje.
Na hun eerste succesvolle optreden
in 2007 hebben zij nu een programma samengesteld met werken van
Wolf, Debussy, Schumann en Fauré.
Bij de zoektocht naar nieuw liedrepertoire vullen Jacob en Marijke elkaar mooi aan.
Jacob heeft een sterke voorkeur
voor de liederen van Hugo Wolf en
Claude Debussy vanwege de verrassende harmonieën, baanbrekend
in hun tijd. Marijke, van huis uit taalkundige, zoekt vooral naar de beeldende kracht van teksten. En juist
in de liederen van Wolf en Debussy wordt de betekenis van de woorden mooi gespiegeld in de muziek.
Een perfecte combinatie dus! Liederen uit het Spanisches Liedbuch van
Wolf, en ‘Ariettes Oubliées’ van Debussy, op gedichten van Paul Verlaine.
Voortbordurend op het succes van
hun vorig optreden kon vervolgens
Schumann niet ontbreken. Sommige van zijn liederen zullen bekend

in de oren klinken, zoals ‘Du, meine Seele’ en ‘Der Nussbaum’, maar
er zullen vast ook een paar verrassingen te horen zijn, zoals ‘Aufträge’
en ‘Liebeslied’. Om het programma
compleet te maken met nog een
Franse componist, volgde als vanzelfsprekend Gabriël Fauré. Net als
Debussy componeerde Fauré ook
graag op gedichten van Verlaine.
Twee daarvan zijn ‘Clair de lune’ en
‘Mandoline’.
Op zondag 17 februari om 15.00 uur
voert de pianist Bernd Brackman
het derde deel uit van zijn inmiddels
befaamde Beethovencyclus. Op het
programma sonates 8 (de Pathéthique) 9, 10 en 11. Alle pianowerken
van Beethoven uitvoeren in volgorde van verschijnen, een plan dat
zich al in zijn vroege jeugd ontvouwt
en na dertig jaar een aanvang heeft
genomen. Aan de hand van de muziek ontvouwt zich het leven van
Beethoven aan de luisteraar. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, SantpoortNoord, telefoon 023-5378625. Vanaf een half uur voor aanvang is de
zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Expositie Cees de Baare in
Coffee Club in Velserhof
IJmuiden - Vanaf deze week kunt u
genieten van nautisch georiënteerde schilderijen van Cees de Bare in
de Coffee club in Velserhof.
De laatste twee maanden waren er
eveneens schilderijen van Cees de
Baare te bewonderen, maar dan
met de thema’s ‘Afrika en natuur’.
De nieuwe expositie laat fragmenten van zeeschepen zien met de
aangebrachte kenmerken op een

scheepshuid zoals: een diepgangschaal, een teken waar de sleepboten tegen de zeereuzen aan mogen
duwen om het schip op zijn ligplaats
te duwen, en meer. Cees de Baare
vertelt: ,,U kent mij van mijn jeugdboeken en daar geef ik op aan dat
ik zout water in mijn bloed heb en
als je dit hebt kom je met alles wat
je creëert toch weer op het nautische vlak.’’

Gratis consult bij
Vegro Thuiszorgwinkel

Santpoort-Noord - Misschien heeft
u al vaker geprobeerd te lijnen. Dit
lukt vaak vooral in het begin, maar
blijkt niet zo makkelijk vol te houden
gedurende een langere periode. Het
veranderen van uw eetgewoontes is
immers niet eenvoudig. Het behalen
en behouden van uw streefgewicht
is alleen mogelijk als u uw eetgewoontes op de juiste manier aan uw
leefpatroon aanpast.
De gewichtsconsulente kan u hierbij helpen met een intensieve en individuele begeleiding, afgestemd op
uw persoonlijke wensen.
U bent op zaterdag 16 februari van

10.00 tot 14.00 uur van harte welkom in Thuiszorgwinkel Santpoort
voor een gratis eerste consult. Het
gratis consult zal ongeveer 30 minuten duren. In de Thuiszorgwinkel kunt u ook terecht voor diverse
producten die u helpen gezond en
fit te blijven, zoals een hometrainer,
gymbal of een digitale weegschaal
met vetmeting. Bent u geïnteresseerd in een gratis consult? Geeft u
zich dan op via het gratis nummer,
0800–2887766 of loopt u even langs
de Thuiszorgwinkel aan de Crocusstraat in Santpoort-Noord. Zie ook
www.vegro.info.
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Uitnodiging Europa Kinderhulp

‘De Geschiedenis van de Familie Avenier’

Kinderen gaan graag
naar vakantieouders
Velsen - Via Europa Kinderhulp komen elke zomer kinderen naar Nederland voor een korte vakantie.
Deze kinderen kijken reikhalzend
uit naar de zomer van 2008. Hopelijk krijgen ze weer een kans om hun
vaak zorgelijke situatie even te mogen verruilen voor een té gekke vakantie bij vakantieouders in Nederland.
Wilt u ook graag met hart en ziel
iets doen voor een ander in plaats
van alleen geld geven... Dan bent u
bij Europa Kinderhulp aan het juiste adres. De organisatie is op zoek
naar vakantieouders die daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor
kinderen die moeten opgroeien in
zorgelijke situaties. Geef een kind
de vakantie van zijn leven. Geen
dure fratsen of luxe uitjes maar gewoon meedraaien in uw gezin. Zo’n
vakantie geeft kinderen een andere, vaak positieve kijk op het leven
en dat pakt niemand ze af. U kunt
in drie weken heel veel betekenen
voor een kind.
Moeilijk? Natuurlijk weten ze bij Europa Kinderhulp dat het niet niks is
om drie weken lang een kind van
een ander in huis te hebben. Daarom besteden ze veel aandacht aan
de voorbereiding en ook tijdens de

verblijfsperiode staat u er niet alleen voor.
Eén van de doelstellingen die Europa Kinderhulp nastreeft is dat gastouders hun gastkind mogen terug
vragen. Als na het eerste jaar blijkt
dat het goed klikt binnen het gezin heeft u de mogelijkheid om een
speciale band op te bouwen met uw
gastkind. Het spreekt voor zich dat
dit heel belangrijk is in hun jonge
leven.
In Noord Holland komen kinderen
uit: Noord Frankrijk van 6 juli tot en
met 24 juli; uit Oostenrijk van 7 juli
tot en met 25 juli; uit Parijs van 19
juli tot en met 9 augustus; uit Berlijn
van 21 juli tot en met 7 augustus; uit
ons eigen Nederland van 21 juli tot
en met 8 augustus; uit Bosnië van
28 juli tot en met 15 augustus en uit
Hannover van 28 juli tot en met 16
augustus.
Durft u de uitdaging aan of wilt u
meer informatie, kijk dan op: www.
europakinderhulp.nl
Naast gezinnen kunnen natuurlijk ook singles en ouderen zich bij
aanmelden. Dat kan bij de familie
Pool via 023-5272560, Elly Dantuma
0251-238407; Miriam Madou 0235378739 of Ingeborg Groot 0251230376.

De Felison Brassband

Felison Brass 50 jaar in 2009

Wellicht naar de With
Fryday Marches in Engeland

Velsen-Noord - Felison Brass uit
Velsen-Noord is op zoek naar een
2e Bes Bassist, voor de 35 leden tellende Brassband. De originele bezetting en de eigen sound, maakt
deze muziekvereniging de unieke
brassband uit de omgeving van Velsen. Felison Brass geeft vele uitvoeringen per jaar, en komt elk jaar uit
op het NBK (Nederlandse Brassband Kampioenschap) Speelt u
Bes Bas, en lijkt u musiceren in een
brassband een leuke uitdaging. Dan
bent u van harte welkom om eens
langs te komen bij Felison Brass. De
band staat onder leiding van dirigent Alexander Zwaan. U kunt contact op nemen met onderstaande
adressen.
Tevens is de band al druk bezig met
het 50-jarig jubileum in 2009, waar
getracht wordt om met 50 man de
oversteek te maken naar de bakermat van de Brass-muziek: Engeland.
Hier wil men mee gaan doen aan
de traditionele With Fryday Marches. Zeer vele brassbands lopen
die bewuste vrijdag kris kras door
een bepaald deel van Engeland, om
maar zo veel mogelijk plaatsjes aan
te doen, en om in die plaatsjes zo

hoog mogelijk te scoren per plaats,
en aangemoedigd worden door vele
toeschouwers. Maar dat is in het jubileumjaar 2009.
Dit jaar staan al weer vele optredens
gepland voor het voorjaar. Enkele optredens die er uitspringen zijn
op - 9 maart een dubbelconcert met
Bakkum Brass in de Vredevorstkerk
in Beverwijk.
Op 29 maart treed Felison Brass op
in een try out concert met kampioensdivisionist Amsterdam Brass
uit Amsterdam. Felison Brass is in
de regio te zien op 25 mei tijdens
één van de vele koffieconcerten van
de Culturele Stichting de Velsergemeenschap, waar weer een heel
nieuw programma voor u gespeeld
gaat worden, met zeer afwisselende muziekstukken. Tevens zal Felison Brass haar medewerking verlenen aan de 4 mei herdenking op begraafplaats Westerveld in Velsen.
Bent u geïnteresseerd in deze prima brassband uit Velsen-Noord, of
speelt u Bes Bas. U kunt contact opnemen met Theo Dekker, secretaris,
telefoon 072-5053259. Zie ook www.
felisonbrass.nl. Diverse muziekstukken zijn daar ook te beluisteren.

Cursus budgetteren:
‘Beter omgaan met geld’
Velsen – Stichting Maatschappelijk
Dienstverlening start in de IJmond
op drie verschillende locaties een
cursus ‘Beter leren omgaan met
geld’. Tegenwoordig komen steeds
meer mensen in de financiële problemen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Deze cursus biedt
u de mogelijkheid om op een positieve en (meer) ontspannen manier met uw financiële situatie om
te gaan.
Tijdens de cursus krijgt u inzicht in
uw eigen financiële situatie en leert
om op een andere manier met geld
om te gaan. Daarnaast bevordert
de cursus uw zelfredzaamheid ten
aanzien van uw financiële situatie.
Er zal gewerkt worden aan de hand
van thema’s en gebruik worden gemaakt van oefeningen. Tevens zullen er opdrachten worden gegeven
om thuis mee aan het werk te gaan.
De gebruikte thema’s die aan bod
komen zijn: Hoe kan ik beter met
mijn geld omgaan? Inzicht in inkomsten en uitgaven. Wat moet ik doen
als er schulden ontstaan? Hoe krijg
ik meer grip op mijn geld en bestedingspatroon? Hoe maak ik een begroting en houd ik een kasboek bij?
Informatie over wet- en regelgeving

en diverse instanties.
Deze cursus is bestemd voor iedereen die wil leren om beter met zijn
geld om te kunnen gaan. Ook voor
mensen, die reeds bij een schuldhulpverleningstraject betrokken zijn
en belangstellend zijn. U kunt kiezen uit één van de drie cursussen.
Elke cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.
In Velsen begint de cursus op dinsdagavond 11 maart van 19.00 tot
21.00 uur. In Beverwijk start een
cursus op woensdagochtend 9 april
van 09.30 tot 11.30 uur. Bij elke cursus is plaats voor 12 tot 15 mensen.
Kennis van het Nederlands is vereist.
Als u zich aanmeldt, krijgt u alle overige informatie toegestuurd. U kunt
zich dagelijks aanmelden op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 en tussen 13.30 en 17.00 uur bij Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
Midden-Kennemerland, telefoonnummer 0251–257157 of e-mail
naar: smdheemskerk@madi-mk.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen met Enrico Formanek (0251–
257157, van maandag tot en met
vrijdag). Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

Primeur met sterrencast
in de Stadsschouwburg

Op zoek naar het goud in de kunst? Kom 27 februari naar RC de Ruimte

Twee lezingen in RC de Ruimte

Zoektocht naar Goud/2
IJmuiden - Op 27 februari organiseert RC de Ruimte in samenwerking met Lydia Schouten en Semna
van Ooy Zoektocht naar het Goud/2.
De toehoorders zullen vooral bestaan uit vakgenoten, maar ook curatoren, critici en kunstgeïnteresseerden zijn welkom. Reserveren is
noodzakelijk.
In 2005 organiseerden Lydia Schouten, Semna van Ooy en Eva Meyer,
Zoektocht naar het Goud. Het was
een bijeenkomst met 35 kunstenaars waarbij de uitwisseling over
het werk in relatie tot uitspraken van
beleidsmakers en kunstcritici centraal stond. De discussie ging toen
over het bestaansrecht van autonome kunst in een tijd waar kunst zich
meer en meer lijkt te moeten fuseren met toegepaste kunst. Aanleiding hiervoor was het boekje ‘Kunst
in crisis’ van Rutger Wolfson met essays van Anna Tilroe, Chris Dercon,
Cornel Bierens, Ineke Schwartz en
anderen.
Op 13 februari was in RC de Ruimte
al een lezing met discussie over het
engagement in de kunst met moderator: Rob Perrée. Op 27 februari
zullen Michael Tedja, Eveline Visser,
Juul Hondius en Jerome Simons aan
de hand van beeldmateriaal vertellen
over hun werk. Ook zullen er twee
video’s vertoond worden van Khaled
Ramadan en Sooreh Hera. De lezing

met discussie gaat dan over verwantschappen. ‘Kunstwerken groeien in een wirwar van verwantschappen totdat ze zich daaruit losmaken
en, als het zover is, een zelfstandige
vorm aannemen. Zo plant kunst zich
voort’ aldus Rudi Fuchs. Vijf kunstenaars zullen aan de ontwikkeling
van hun werk laten zien aan wie ze
schatplichtig zijn. Uitgenodigd zijn
Voebe de Gruyter, Semna van Ooy,
Fendry Ekel, Bik en van der Pol, Fiona Tan en Arnoud Holleman. De zaal
gaat om 17.30 uur open, om 18.00
uur start het RC ‘meal’, waarna om
19.00 uur de lezing en discussie volgen. De kosten (lezing plus RC Meal
en consumpties) bedragen 25 euro
per persoon. Deze lezingen zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie
van de Provincie Noord Holland. Reserveren kan per e-mail: info@rcderuimte.com of per telefoon: 0255527435.
Twee tentoonstellingen: ‘7 x 7’ tot en
met 16 maart en ‘Jesus drinkt een
kopje thee met de Boeddha’ zijn
tot en met 23 februari te bezichtigen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag en op afspraak via
0255-527435. Van 1 tot en met 16
maart loopt de tentoonstelling ‘Hier
is geen plek voor De Blik, voor Het
Gezicht, voor De Confrontatie’. Op 1
en 16 maart zijn er weer multimedia
diners. Reserveren is noodzakelijk.

Kapwerkzaamheden voor
aanleg Westelijke Randweg
Velsen-Noord - Op 25 februari start
MNO Vervat-Wegen uit Nieuw-Vennep met het kappen van de bomen
langs de Rijk de Waalweg in verband met de aanleg van de Westelijke Randweg. De kapwerkzaamheden zullen twee weken duren.
Om belemmering van het doorgaande verkeer te voorkomen streeft de
firma Vervat ernaar, de werkzaamheden tussen 10.00 en 15.00 uur uit
te voeren. Bij het kappen van de bomen aan de noordzijde van de Rijk
de Waalweg zullen de (brom)fietsers
door middel van borden omgeleid worden via de zuidzijde van de

weg. Zodra de bomen aan de zuidzijde van de Rijk de Waalweg aan de
beurt zijn zullen de (brom)fietsers
omgeleid worden via de noordzijde
van de weg.
De gekapte bomen worden tijdelijk
binnen een afzetting opgeslagen en
worden in één transport afgevoerd.
De bomen aan de noordzijde van de
Rijk de Waalweg ter hoogte van de
Beecksanghlaan worden in een later stadium gekapt. De bewoners
uit de Beecksanghlaan hebben zo
voorlopig een natuurlijke barrière
waardoor zij niet direct zicht hebben
op de werkzaamheden aan de weg.

Velsen - Velsen maakte vorig jaar
als eerste kennis met Maria Goos’
familie Avenier. Steracteurs Peter
Blok, Gijs Scholten van Aschat, Carine Crutzen, Tjitske Reidinga, Marisa van Eyle en Marcel Hensema
kruipen eind februari opnieuw in de
huid van deze inmiddels legendarische, oer-Hollandse familie. Velsen
heeft opnieuw de primeur: ook de
eerste voorstellingen van ‘De Geschiedenis van de Familie Avenier –
deel 3 & 4’ zijn in de Stadsschouwburg Velsen te zien.
‘De Geschiedenis van de Familie Avenier’ is een vierdelig toneelfeuilleton over een middenstandsfamilie in het Brabant van de twintigste eeuw. Geschreven door een
van Nederlands succesvolste schrijvers: Maria Goos. Zij is bekend van
de toneelhit ‘Cloaca’ en legendarische tv-series als ‘Pleidooi’ en ‘Oud
geld’. Haar stuk ‘Familie Avenier’ is
ook hard op weg een klassieker te
worden. Getuige de vele lovende recensies.
Deel twee eindigde in de warme zomer van 1970, vlak voor de begrafenis van de oudste zoon van de familie, Jan. In deel drie en vier krijgen Rita (Marisa van Eyle), Pieternel
(Carine Crutzen), Toos (Tjitske Reidinga), Janus (Marcel Hensema),
Christ (Gijs Scholten van Aschat)
en alle anderen nog meer veranderingen voor hun kiezen. Het is inmiddels 1985 geworden. De familie
woont niet meer in dezelfde straat
of om de hoek. Maar op de camping
heeft een aantal familieleden een

vaste standplaats met daarop een
mooie stacaravan. Daar vieren zij de
geboorte van het kind van Mohammed en Anneke. De Marokkaanse
schoonfamilie komt naar de camping voor het geboortefeest. Met als
gevolg: heel veel verwarring.
En dan deel vier, wéér nieuwjaarsdag (net als in deel één). Het slot
van de familiegeschiedenis speelt
zich af in het jaar 2000. In het verpleegtehuis waar de dementerende Rita inmiddels zit, komt de familie op nieuwjaarsdag langs. Rita
verkeert voor het grootste deel van
de tijd in haar eigen wereld. Ze verwart tijden en mensen. De geschiedenis van de familie Avenier wordt
opnieuw geschreven.
Liefhebbers die deel 1 en 2 gemist
hebben, kunnen met gerust hart
deel 3 en 4 bijwonen. De delen zijn
afzonderlijk van elkaar ook te volgen. Net als vorig seizoen beleven
de slotafleveringen van ‘De Familie
Avenier’ in Velsen hun eerste voorstellingen met publiek. Deel 3 is vrijdag 22 en deel 4 donderdag 28 februari (aanvangstijd 20.15 uur) te
bewonderen. De mogelijkheid bestaat ook om twee delen op één
avond te bekijken en wel op vrijdag
29 februari en zaterdag 1 maart (let
op! vervroegde aanvangstijd 19.00
uur). Prijs: canaf 32 euro, inclusief
garderobe en pauzedrankje. CJP
vanaf 30 euro. Info Stadsschouwburg Velsen, 0255-515789 of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Ondanks dat het
dinsdag 5 februari iets rustiger was,
werd er bij Full Speed Darts weer
met overtuiging onderling gestreden. Tristan Kluft was niet in vorm
deze avond nadat hij van Albert Mol
verloren had, 501 3 tegen 0 en ook
de tac-tics. Van Mark van Loon verloor hij zijn 501, 0 tegen 3, maar wel
wist hij de tac-tic met overtuiging te
winnen, zodat hij toch nog met een
puntje naar huis kon gaan.
Peter Voetman pakte tegen Martin
de Vreugd de volle 4 punten. Ook
Arend van Vierzen was deze avond
op dreef: hij liet Dennis Verzijlberg
puntloos achter.
Ron van der Wel die voor zijn partij tegen Dries Pover de wedstrijdleiding gesmeekt had of hij een mak-

kelijkere tegenstander kon krijgen,
wist de 501 met 2 tegen 1 te winnen,
maar moest op zijn beurt de tac-tic
aan Dries over laten.
Nieuwkomer Ard de Jong wist overtuigend te winnen van Henk Arisz;
de 501 won hij met 2 tegen 1 en hij
wist ook de tac-tic te winnen.
Darts kan bij Full Speed vanaf 16
jaar worden beoefend op de dinsdagavond. U bent vanaf 19.30 uur
harte welkom om eens mee te spelen. Het lidmaatschap kost 32,00
voor een heel seizoen. U vindt Clubhuis de Voltreffer in Velsen Zuid aan
de Tolsduinerlaan achter het clubhuis van VV IJmuiden. Voor meer info: www.svfullspeed.nl of Mark van
Loon via 0255-534876 of e-mail naar
fullspeeddarts@quicknet.nl

Oproep Reumafonds relatietest
IJmuiden – Het Reumafonds is
druk bezig met de voorbereidingen
van de collecteweek (9 tot en met
15 maart) en roept ter gelegenheid
hiervan iedereen in IJmuiden en omgeving op om een relatie enquête in
te vullen. Het fonds wil graag weten
in hoeverre de inwoners elkaar helpen in hun relatie en of reuma daar
invloed op heeft. De resultaten worden begin maart bekendgemaakt.
Kijk op www.reumafonds.nl en klik
op de banner.
Om een goed beeld te krijgen van
leven met reuma, is het belangrijk
dat er naast mensen mét reuma ook
zoveel mogelijk mensen zonder reuma de enquête invullen. Deelname
duurt slechts vijf minuten
Reuma is een grillige ziekte en kan

24 uur per dag voor veel lichamelijke ellende zorgen. Je ziet het
vaak niet aan de buitenkant en nog
steeds heerst de gedachte dat de
ziekte alleen bij oude mensen voorkomt. Het tegendeel is waar: tweederde van alle mensen met reuma
is jonger dan 65 jaar, dus arbeidsproductief. 1 op de vijf mensen heeft
reumatische klachten. De kosten
aan zorg en ziekteverzuim; zo’n 13
miljard euro per jaar. Kortom: reuma
is een veel groter en ernstiger probleem dan we allemaal denken.
Het Reumafonds is druk bezig met
de voorbereidingen van de collecteweek (9 tot en met 15 maart) en kan
nog collectanten gebruiken. Aanmelden kan via www.reumafonds.nl
of telefoon 020-5896471.

Wijzigingen inrichting
Burg. Rambonnetlaan
Op Leyduin, een van de mooiste landgoederen van Zuid-Kennemerland, gaan
de deelnemers aan deze IVN Natuurdag in het bos esdoorns afzagen

IVN-natuurwerkdag
Regio - Leef je uit in de natuur! Natuurliefhebbers die het leuk vinden
om hun handen uit de mouwen te
steken voor natuurbehoud kunnen
hun hart ophalen. Het IVN ZuidKennemerland organiseert in samenwerking met Landschap NoordHolland op zaterdag 16 februari een
werkdag op landgoed Leyduin, gelegen tussen Heemstede en Vogelenzang. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen!
Natuurliefhebbers die het leuk vinden om een dag buiten in de natuur
bezig te zijn en een bijdrage willen
leveren aan de natuur op Leyduin
zijn van harte welkom! Ervaring is
niet vereist.
Verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats van landgoed Leyduin
aan de Manpadslaan. De werkdag
duurt tot ongeveer 15.30 uur. Zorg
zelf voor werkkleding, laarzen en
neem je eigen koffie/thee mee. Het
IVN zorgt voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een

lekkere vlaai voor bij de koffie. Aanmelden, informatie en een routebeschrijving bij Marc van Schie, 0235351239 of kijk op www.ivnzk.nl.

Klaverjasdrive
Velsen-Noord - Klaverjasvereniging Velsen-Noord houdt weer haar
klaverjasdrive op zondag 24 februari in het buurthuis de Mel te Velsen-Noord. Deze koppeldrive begint
om 11.00 uur. De kosten zijn 6 euro
per koppel inclusief het eerste kopje koffie. Als u geen koppelgenoot
hebt dan zorgen zij ervoor. U vindt
het buurthuis aan het eind van de
Wijkerstraatweg hoek Wijkermeerweg in Velsen-Noord. Aanmelden
bij de heer M.J. van Doesburg, telefoon 0251-228428. Natuurlijk hoeft
u niet te wachten tot deze drive. Zij
klaverjassen in competitieverband
elke maandagavond om 20.00 uur
in het buurthuis waar nieuwe leden
van harte welkom zijn. Ook hiervoor
kunt u zich aanmelden of kom gewoon een keertje kijken.

IJmuiden - Tijdens de inspraakronde over de herinrichting van de omgeving Burgemeester Rambonnetlaan zijn een aantal reacties ontvangen, die reden geven tot wijzigingen in het ontwerp. Zo zal op verzoek van bewoners de breedte van
het trottoir in de Vechtstraat met 50
cm worden verbreed naar 2.50 meter, dit om ouderen met rollators en
dergelijke meer baan te geven. Om
de aanpassing te realiseren zullen
de dwars geplaatste parkeervakken met 50 cm worden verkort naar
5 meter. Een andere aanpassing die
op verzoek van de bewoners wordt
uitgevoerd is het plaatsen van een

haag van circa 50 cm hoogte aan
de oneven zijde van de Vechtstraat.
Hiermee wordt overlast van naar
binnen schijnende koplampen van
auto’s, die immers dwars parkeren,
worden verminderd. De haag wordt
op de eigen grond van de bewoners
geplant, de kosten voor de haag
worden gedragen door de gemeente. Helaas kan de gemeente niet voldoen aan de vraag naar meer parkeergelegenheid, in verband met
de beperkte ruimte. Het aantal parkeerplaatsen in dit gebied is door de
Raad op 29 september 2005 vastgesteld. De herinrichting wordt gecombineerd met de rioolvervanging.

Opschoondag
Velsen-Noord

Burgemeester
bezoekt Belfast

Velsen-Noord - Omdat zwerfvuil
vooral in het havengebied en Velsen-Noord een probleem is, en in
het havengebied al wordt gewerkt
aan oplossingen, stelt wethouder Verkaik voor de landelijke Opschoondag in Velsen-Noord te laten
plaatsvinden.
De gemeente heeft samen met Beverwijk en Heemskerk subsidie aangevraagd voor het impulsprogramma Zwerfvuil. ReinUnie heeft de
aanvraag voor de drie gemeenten
ingediend.
De subsidie is inmiddels toegekend.

Velsen - Burgemeester Cammaert
zal in april met het Regionaal College Politie een werkbezoek brengen aan Belfast. Doel is te ervaren hoe de politie daar omgaat met
het vraagstuk terreur. In de huidige
overgangstijd naar een normalere
situatie in Belfast, valt daar veel te
leren. Als portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid is Cammaert zeer betrokken bij vraagstukken als deze. Het Regionaal College
Politie brengt eens in de twee jaar
een werkbezoek aan een bijzonder
gebied. Voor dit werkbezoek bestaat een budget.
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Rapbattle en liefdesmarkt

Week van de Liefde in
Jongerencentrum de Koe
Velserbroek - De Week van de
Liefde wordt gehouden rondom Valentijnsdag van 11 tot en met 16 februari. GGD’s en Jongeren Informatie Punten bieden uiteenlopende activiteiten voor jongeren in Jongerencentrum de Koe. Doel van de week
is om kennis en vaardigheden op
het gebied van liefde, seksualiteit en
relaties te vergroten. Het volledige
programma staat op www.weekvandeliefde.nl. Via deze site kun je ook
je eigen liefdessoap maken en deze
mailen naar een vriend of vriendin.
Soa Aids Nederland coördineert
voor het derde achtereenvolgende
jaar deze landelijke week.
Veilig vrijen staat in de Week van de
Liefde centraal. Tevens wordt er samen met Restyled Events een rapbattle georganiseerd in het Patronaat. Jongeren zullen hier rappen
over liefde en veilig vrijen. Door een
erkende jury wordt een winnaar bepaald.
Tot slot kunnen alle jongeren in de
regio meedoen aan de liefdesquizzz.
Tijdens de activiteiten is de quiz verkrijgbaar.
Je eigen liefdessoap kun je maken op www.weekvandeliefde.nl/
soap. Je kiest een sfeervolle achtergrond en twee karakters. De karakters hebben een blanco gezicht. Je
kunt zelf kiezen wie de hoofdrolspelers zijn in je eigen soap door twee
foto’s van gezichten te uploaden of
deze ter plekke met een web cam
te maken. Vervolgens schrijf je het
gesprek dat de twee karakters voeren. Zo kun je bijvoorbeeld jezelf uitnodigen voor een date met iemand
die je leuk vindt of je geliefde op
een originele manier de liefde verklaren. De ontvanger kan als reactie op de gemaakte soap een eigen

nieuwe aflevering maken en terugsturen aan de zender. De soap is
ontwikkeld door studenten van het
Instituut voor Interactieve Media
aan de Hogeschool van Amsterdam.
De liefdessoap wordt onder de aandacht gebracht op het Hyves-profiel
van Amy. Ze hoopt veel vrienden te
maken op http://weekvandeliefde.
hyves.nl.
In jongerencentrum de Koe gaat
men tijdens de afterskoel activiteit
van 15.00 tot 17.00 uur met bezoekers tussen de 12 tot en met 18 jaar
aan de slag met de ‘Doe doos’, ee
quiz met vragen over verliefdheid,
seksualiteit en verkering maar ook
over het bewustzijn van je veranderende lichaam van zowel de jongens
als de meisjes. Vooral de eigen normen en waarden komen aan bod,
maar ook de verwachtingen naar
n elkaar worden uitgesproken. Met
het filmpje URBAN Safe SEX Clip;
Played out en videoclip love’r boy
wordt het onderwerp bespreekbaar
gemaakt.
Tijdens de inloop is ’s avonds vanaf 19.30 uur de film ‘Hard Candy’ te
zien, een drama/thriller, die hopelijk
ook wat discussie losmaakt zodat er
na de film nog wat aan de bar gesproken kan worden over dit onderwerp.
Zaterdag 16 februari is er een disco van de Dorpsvereniging voor alle
groep 8 kids die uiteraard in het teken van de Liefde staat met als oproep voor de bezoekers: ‘kom in het
rood gekleed’. Van 19.30 tot 22:00
uur
Zaterdag 23 februari is er een Thema Love disco in de Koe voor iedereen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
Alles is dan in het teken van de liefde, van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Cursus voor familieleden
van mensen met dementie
Regio - Dementie is een ingrijpende ziekte. De ziekte brengt veel zorgen met zich mee over de toekomst
en de verzorging van uw partner of
ouder vraagt veel aandacht en energie..
Op 11 maart start een wekelijkse
cursus voor familieleden van mensen met dementie in IJmuiden. Er

Regio - Het Platform Arbeidsmarkt
en Onderwijs heeft de monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs voor ZuidKennemerland, Haarlemmermeer en
IJmond afgerond. De monitor draagt
bij aan één van de uitgangspunten
van het Platform: informatie verschaffen over de stand van zaken
op het gebied van arbeidsmarkt en
onderwijs. Deze eerste monitor bevestigt de noodzaak van de aanpak
die vorig jaar door het platform is
ingezet op het gebied van stages,
schooluitval en leren en werken. Bovendien is nu duidelijk welke bijstellingen en aanvullingen nodig zijn.
De peuters kijken hun ogen uit in de Pipo-Peuterbieb

De Pipo-Peuterbieb op tournee
IJmuiden – Voorheen brachten de
kinderen van de peuterspeelzalen
regelmatig een bezoekje aan de bibliotheek. Na strengere regels omtrent uitstapjes is dit verleden tijd
geworden.
Stichting Welzijn en Bibliotheek Velsen sloegen de handen ineen en bedachten een uniek project: de PipoPeuterbieb. Tijdens de peuter- en
kleutermaand werd de woonwagen,
die in de zomermaanden dienst doet
als strandbieb, speciaal voor de kleine gasten ingericht. De mobiele bibliotheek maakte een heuse tournee door IJmuiden en stond steeds
een paar dagen bij één van de peuterspeelzalen. In kleine groepjes
gingen de peuters er op bezoek. Ze
zagen er de mooiste prentenboeken
en werden voorgelezen uit ‘Kleine
muis op zoek naar een huis’. Ze deden er educatieve spelletjes, waarbij het tellen, het herkennen van
de kleuren en begrippen zoals groter en kleiner aan de orde kwamen.
Tot slot maakten zij kennis met de
vriendjes van de muis en dronken zij
thee uit een poppenserviesje.
Maandag stond de Pipo-Peuterbieb

bij peuterspeelzaal ’t Piraatje. De
kinderen vonden het heel spannend
en keken hun ogen uit. ,,Zullen we
de appels in de groene appelboom
gaan tellen?’’, vraagt Larissa Streppel, medewerker van de bibliotheek.
,,Eén, drie, zes!’’, roept een kleine
jongen enthousiast. Aanvankelijk
kostte het de peuters moeite om op
de krukjes te blijven zitten. Er was
zoveel te zien en te doen. Maar even
later luisterden ze geboeid naar het
verhaal over de kleine muis, dat ze
rijkelijk van commentaar voorzagen. Dit project sloot goed aan bij
de taalontwikkeling, waar de peuterleidsters altijd veel aandacht aan
geven. En het was een mooie promotie voor de bibliotheek. Zo leren
zij, dat daar meer te doen is dan alleen het uitlenen van boeken. Als de
peuters terug gaan naar ’t Piraatje,
krijgen zij een kleurplaat mee met
daar achterop informatie voor de
ouders, zoals het feit dat kinderen
gratis lid mogen worden. ,,En dat
werkt’’, vertelt Larissa. ,,We hebben een speciale peuterkast vol met
prentenboeken. Die is nog nooit zo
leeg geweest.’’ (Carla Zwart)

zijn geen kosten aan verbonden. Er
zijn zeven bijeenkomsten en de cursus vindt ’s middags plaats.
Neem voor meer informatie of aanmelden voor de cursus, contact op
met de begeleiders van de groep:
mevr. Ariet Pol, Zorgbalans, telefoon:
0255-534044 of dhr. Hans Maurits,
GGZ Dijk en Duin, 0251-665601.

er weer mooi bij.
Ter gelegenheid van de heropening
zijn er deze week enkele festiviteiten. Iedere middag van 15.00 tot
17.00 uur, en woensdag van 13.00
tot 17.00 uur, is er Speurneuzen met
Kleine Muis. Woensdag 13 februari
om 13.30 en om 15.00 uur is er een
gratis interactieve voorstelling van
Kleine Muis: ‘Ellie en Corrie spelen’.
Vooraf wordt er geschminkt!

Onverlichte
fietstunnel

Bollenactie

Santpoort-Noord - Het tunneltje
onder de Slaperdijk is al enige tijd
niet meer verlicht. Repareren van
de huidige verlichting is helaas niet
meer mogelijk. De armaturen moeten worden vervangen. Deze zijn
besteld door de provincie NoordHolland, die verantwoordelijk is voor
het tunneltje. De levering laat nog
een aantal weken op zich wachten.
Zodra de armaturen geleverd worden, zal de verlichting worden gerepareerd.

Santpoort-Noord - Met de lente in aankomst start ook weer de
jaarlijkse bollenactie van de Sherpa’s van Scoutinggroep Radboud.
Elke vrijdag komen de meiden die
tussen de 15 en 18 jaar zijn bij elkaar voor allerlei activiteiten. Met de
Amaryllisbollenactie sparen zij voor
hun jaarlijkse zomerkamp. Tussen
vrijdag 15 en 22 februari kunt u de
meiden langs de deuren verwachten. Het assortiment is groot. U kunt
de bollen ook bestellen, door tussen
17.00 en 19.00 uur te bellen met 0623009287.

Mooi worden op het Zorgplein

Trots op mooie prestaties

Afsluiting op Zorgplein
voor Vellesan College
IJmuiden - Voor de 4de klas leerlingen van het Zorgplein op het Vellesan College was de afsluitende
week van het werkveld waarin ze
zich gedurende zes weken hebben
verdiept weer aangebroken.
De leerlingen van het werkveld Facilitaire Dienst hadden deze keer
vrijwilligers van de afdeling Velsen
van het Nederlandse Rode Kruis uitgenodigd voor de lunch. Het gezelschap heeft genoten van de warme
maaltijd die de leerlingen hadden
bereid en men was onder de indruk
van hoe de leerlingen van Zorg &
Welzijn op het Vellesan College leren. Ze kregen een warm applaus
en het cijfer 9 van de gasten.
Bij het werkveld Uiterlijke Verzorging
waren klanten uitgenodigd voor een
behandeling in de kapsalon of de
schoonheidssalon. Regelmatig kunnen zowel heren als dames een behandeling krijgen in dit bij de leerlingen heel populaire werkveld.
Het werkveld Verzorging had gasten

van het Dagcentrum Oostenrijklaan
van de Hartekampgroep op bezoek.
De zeer geïnteresseerde bezoekers
kregen een rondleiding op het plein
om daarna samen met de leerlingen
cakejes te bakken in de keuken.
Enkele leerlingen van het werkveld
SPW hebben een afspraak met de
burgemeester van Velsen weten te
maken om een interview over jeugdcriminaliteit af te nemen.
Door op deze actieve manier met de
lesstof om te gaan, leren de leerlingen van Zorg & Welzijn op het Vellesan College op een relevante en realistische manier. Leerlingen en leraren zijn trots op de prestaties die
weer geleverd zijn.
Wilt u op dinsdag 1 of 8 april met
een groep van 10 tot 16 personen
komen eten op het Vellesan College of bent u geïnteresseerd in een
haar- of schoonheidsbehandeling,
dan kunt u bellen met de leerlingen
van het Zorgplein op telefoonnummer 0255 547194.

Autoverkeer van Dammersboog naar Dammersweg

Aanrijding met letsel
Velsen-Noord - Maandag rond 13.20 uur heeft de politie op de A-22 voor
de Velsertunnel geassisteerd bij een aanrijding waarbij vijf auto’s waren
betrokken. Twee bestuurders en een inzittende zijn voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De eerste twee auto’s stopten voor het verkeerslicht voor de Velsertunnel, de andere drie auto’s konden niet meer tijdig stoppen waardoor er een kettingbotsing ontstond. De oprit is door deze
aanrijding enige tijd afgesloten geweest en het verkeer is door de politie
omgeleid. (foto: www.reinderweidijk.nl)

De programma’s Leren en Werken die worden opgesteld voor de
IJmond, voor Zuid-Kennemerland
en voor de Haarlemmermeer zijn
uitermate belangrijk voor jongeren,
ouderen en voor het bedrijfsleven.
De programma’s hebben betrekking
op aan het werk komen, doorgroeien en aan het werk blijven.
De monitor geeft nadere indicaties
dat er ook wordt opgeleid voor beroepen met onvoldoende arbeidsmarktrelevatie. Een lastig probleem
dat onder andere vraagt om het
zorgvuldig coachen en stimuleren
van de keuzes van jongeren.
Over het algemeen zijn er voldoende stageplaatsen. Vanwege het
competentiegericht onderwijs, de
combinatie van het toepassen van
kennis, vaardigheden en houding,
neemt niet alleen de behoefte aan
stage toe, maar ook de behoefte aan
kwaliteit van de stage. Hier is een
dubbele slag te maken. Het bedrijfsleven verwacht meer duidelijkheid
en structuur van de opleidingen en
de opleidingen willen het educatieve niveau van de stagebedrijven opwaarderen.

Vragen stellen aan bibliotheken
Regio - Vanaf 11 februari lanceren
de Noord- en Zuid-Hollandse openbare bibliotheken een vernieuwde
website voor hun vragendienst al@
din. De inwoners van de provincies
kunnen via de website www.vraagaladin.nl gratis elke denkbare vraag
stellen aan de bibliothecarissen.
Het doel van de campagne is om
hernieuwde aandacht te geven aan
de vragendienst van de bibliotheek.
De website is overzichtelijker geworden en is weer helemaal bij de
tijd. Een netwerk van bibliothecarissen draagt zorg voor de vraagbeantwoording. Zij zitten klaar om vragen
te beantwoorden op allerlei gebied

zoals wetenschap, literatuur, muziek
en kunst.
De vragendienst is uniek omdat
vragenstellers een persoonlijk antwoord krijgen op een door hen gestelde vraag. Daarnaast wordt al@
din gratis aangeboden en is voor iedereen toegankelijk. De inwoners
zullen al@din tegenkomen op de
postercampagne in de bibliotheek,
en via advertenties op internet. De
campagne wordt gefinancierd door
de provincies Noord- en Zuid-Holland.
Het is niet nodig lid te zijn van de
bibliotheek.

Inloopochtend voor
vrouwen met borstkanker

Festiviteiten tijdens
heropening bibliotheek
Velserbroek - Afgelopen week is
bibliotheek Velserbroek heringericht. Er is nieuwe vloerbedekking
aangebracht, de stoelen zijn vernieuwd, het uitleencentrum is heringedeeld enzovoort. Ook is de speciale brievenbus voor het terugbrengen van boeken en andere media
verplaatst van de zij-ingang van het
gebouw naar de voorkant, naast de
ingang. Al met al ligt de bibliotheek

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen uit de monitor. Wat betreft
jeugd: Ondanks alle inspanningen
zijn er ca 1.900 voortijdige schoolverlaters in onze regio waaronder
een aanzienlijk aantal onder de 16
jaar. Daarom ondersteunt het platform het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en het Jongerenloket.
Bedrijven doen, vanwege de krappe arbeidsmarkt, aan ‘groenpluk’,
het aantrekken van jongeren zonder voldoende startkwalificatie. De
meeste jongeren zonder die startkwalificatie zijn vanwege de krappe arbeidsmarkt nu wel aan het
werk, maar zullen zonder bijscholing straks als eerste op straat komen te staan.
Wat betreft ouderen: de werkloosheid in de categorie 50 plus daalt
veel minder dan in de lagere leeftijdscategorieën. De kansen van reintegratie van oudere werklozen zijn
in onze regio beduidend kleiner dan

de kansen van jongeren. De belangrijkste
participatiebelemmerende
factor voor oudere werklozen is niet
zozeer gelegen in hun opleidingsniveau of werkervaring, als wel in de
negatieve beeldvorming over ouderen onder werkgevers. Deze negatieve beeldvorming leidt niet alleen
tot het minder graag aannemen van
ouderen, maar ook tot het minder
investeren in de scholing van oudere werknemers.

Velserbroek - Wie met de auto
naar de Westbroekplas wil, kan die
nu bereiken via de Oost- of Westlaan. Om de Westbroekplas beter te
ontsluiten heeft B&W voorgesteld
de Dammersboog ook voor autoverkeer aan te sluiten op de Dammersweg. Het voorstel gaat nu in de inspraak tot 6 maart.
Recreatieschap Spaarnwoude wil
het gebied Westbroekplas opwaarderen en streeft daarom naar een
betere bereikbaarheid. De aansluiting van Dammersboog op Dammersweg stond overigens twintig
jaar geleden al in het bestemmingsplan. Dat wil niet zeggen, dat de
plannen vastliggen, inspraakreacties zijn van harte welkom.
Om sluipverkeer te voorkomen
wordt de Dammersweg tussen de

West- en Oostlaan afgesloten voor
autoverkeer. De Dammersweg
wordt als (brom)fietspad aangewezen. Wie met de auto van de Dammersboog komt, kan alleen het parkeerterrein bij de Westbroekplas op,
of linksaf richting Westlaan afslaan.
Strandtoeristen uit Spaarndam en
Haarlem die via de Oostlaan komen
kunnen daar aan die zijde parkeren,
daar het strandoppervlak in oostelijke richting wordt uitgebreid. Het
nieuwe restaurant is voor autoverkeer alleen uit oostelijke richting
bereikbaar.
Tegelijk zal de officiële aansluiting
van de woningen aan Zijkanaal B
worden aangelegd. De werkzaamheden zullen dit jaar plaatsvinden.
Vanavond is om 19.30 uur in het Polderhuis een inspraakavond.

Haarlem-Noord - Op woensdag
20 februari organiseert de afdeling
Haarlem van de BorstkankerVereniging Nederland, in samenwerking
met het Kennemer Gasthuis, van
10.00 tot 11.30 uur in het Kennemer
Gasthuis locatie Noord een inloopochtend voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Vrouwen

met borstkanker, maar ook familieleden zijn van harte welkom om met
elkaar en met leden van de afdeling
Haarlem te praten over hun ervaringen en gevoelens.
Voor meer informatie hierover kunt
u terecht bij Tineke van der Ploeg,
tel. 023-5630899, of via e-mail info.
afdelinghaarlem@borstkanker.nl.

Een strandtent, een schilderij van Gineke Zinken

Verkoopexpositie Gineke
Zikken en Mirjam de Nijs
Regio - Bloemendaals gemeentehuis exposeert in februari werk
van de winnares van de Rembrandt
Painting Award 2007. Het is Gineke
Zikken (1959) die de aandacht trok
van de jury met haar heldere landschappen in een nuchtere Nederlandse sfeer. Het werk is figuratief
in strakke composities en met een
palletmes is gewerkt in zachte heldere tinten. Harmonie en schoonheid vindt ze vaak op onverwachte plekken, wars van effectbejag
en dramatiek. Op de schilderijen is
de mens immer afwezig, maar tonen wel de door hem achtergelaten sporen. Bij containers is de invloed van de mens overdonderend,
op een strand zien we slechts een
windscherm of enkele paaltjes. De
onderwerpen in Gineke Zikken’s
schilderijen zijn veelal stadsgezichten, landschappen en industrie. Zij
rondde de Wackers Academie met
succes af in 1999 en woont en werkt
in Amsterdam. Geregeld exposeert
zij in galeries in het hele land.
De tweede exposante bij Achter de
Zuilen is Mirjam de Nijs. Al bijna 30

jaar is zij gefascineerd door het hakken in steen. Hoewel zij een universitaire opleiding kreeg in de taal- en
letterkunde heeft zij toch gekozen
voor het beeldhouwen. Als autodidact heeft zij de vormentaal onderzocht, eenvoudig beginnend met
een eivorm, een soort druppel. In
de loop der tijd breidden de vormen
zich uit en maakte zij hiervan boeiende in elkaar overgaande combinaties. De steen spreekt voor zich
en toont dat de maakster als het
ware samenwerkt met het materiaal.
Mirjam de Nijs voelt zich aangetrokken tot het werken in uiteenlopende
steensoorten, zoals het harde diabas en graniet of het zachtere speksteen, serpentijn en albast.
De tentoonstelling duurt tot en met
zondag 2 maart. De zaal is open
vanaf 13.00 uur, de officiële opening
is om 15.00 uur. Achter de Zuilen,
ingang achterzijde Bloemendaals
gemeentehuis, Bloemendaalseweg
158, Overveen. Open: woensdag tot
en met zondag van 13.00 tot 16.00
uur. De toegang is gratis.

