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Seniorenadviseur
timmert aan
de weg.
Zie artikel elders in deze krant
Het is tijd voor de Rabobank.

Iedere week
in deze krant:

Bosbeekschool doet mee
aan Warme Truiendag
Santpoort - Afgelopen vrijdag deed de Bosbeekschool uit Santpoort mee aan de landelijke actie Warme Truiendag. Die dag hadden alle kinderen een dikke trui aan naar school. De verwarming ging een graadje lager. En zie
hier het resultaat! De ijspegels hingen aan het plafond. Er kwamen zelfs een paar ijsberen een kijkje nemen bij de
kinderen op de Bosbeek!

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Poep op de stoep

Bedankt en smakelijk eten
Velserbroek - Al enkele dagen ligt er op de Vromaadweg een ‘smakelijk
hapje’ met treffend opschrift ‘Bedankt!! U heeft een hond en wij de stront’.
Door het plaatsen van dit tekstvlaggetje zijn onoplettende wandelaars, mensen met kinderwagens en rolstoelen in ieder geval gewaarschuwd en wordt
er weer eens goed de aandacht gevestigd op dit steeds terugkerende probleem en grote ergernis van alle trottoirgebruikers, hondenbezitter of niet.
Ondanks alle maatregelen van de gemeente, blijft het omgaan met dit eindproduct van hondenvoer toch in de eerste plaats de verantwoordelijkheid
van de hondenbezitter. (foto: www.reinderweidijk.nl)

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

Vernieling
IJmuiden - De politie stelt een nader onderzoek in naar de vernieling
van een ruit van een woning aan
de Gerard Doustraat. De bewoners
schrokken vorige week woensdag
omstreeks 23.55 uur op toen er een
baksteen door het raam werd gegooid. Een van de bewoners kreeg
de steen ook tegen het hoofd doch
liep er gelukkig geen letsel door op.
De steen was gegooid door een jongen uit een groepje. Leden van dat
groepje zijn zowel door het slachtoffer als door gealarmeerde politieagenten achterhaald. Zij ontkenden
vooralsnog de stenengooier te zijn
geweest en wezen een ander aan.
Die wordt uitgenodigd voor verhoor.

Alcoholcontroles

Leerlingen volgen de verrichtingen van de veilingmeester

Valentijnsveiling voor Parnassiaschool

‘Dit kan alleen in Santpoort’
Santpoort-Noord – ‘Dit kan alleen
in Santpoort’, was de tekst op een
spandoek dat in de zaal van De Wildeman hing. Daar vond donderdag
14 februari, op Valentijnsdag, onder grote belangstelling een veiling
plaats. De opbrengst hiervan is voor
het opknappen van het schoolplein
van de voormalige MTS, dat na de
brand op oudejaarsdag voorlopig
het tijdelijke onderkomen voor de
Parnassiaschool zal zijn. Ook worden er speeltoestellen gekocht.
Vlak voordat de veiling begint, werd
er namens het PWN een gratis circusvoorstelling aangeboden. Ook
werd de organiserende ouderraad
bedankt voor hun inzet, speciaal
Ingrid Duin en Marie Thérese de
Jong, die bergen werk hebben verzet. Veilingmeester Theo Koster en
sportverslaggever Jan van der Meulen gingen voortvarend te werk. De
goederen werden per opbod en tegen contante betaling verkocht. Wie
niet genoeg geld bij zich had, kon
ter plekke pinnen. Daar had de Rabobank voor gezorgd. ,,Ga niet staan
zwaaien naar een kennis, want dan
bent u de pineut’’, waarschuwt de
veilingmeester.
Er waren bijzondere goederen ingebracht zoals de Zilveren Santhaes
uit 1948, ingebracht door voetbalvereniging RKVV Velsen en een

glimmende zogenoemde ‘Holleeder’
scooter, geschonken door café De
Wildeman. Beiden gingen voor een
mooi bedrag weg. De plaatselijke
middenstand en verenigingen hadden gul gegeven. Er waren zoveel
items ingebracht, dat er ook nog
een schriftelijke veiling plaats vond.
Foto Schutte bood een portretreportage aan, de Ballon een trampoline.
De Harddraverij bracht een originele
vlag en een vijfjarig lidmaatschap in
en de Oranjevereniging een vip-behandeling voor een gezin tijdens Koninginnedag. Marco Borsato himself
kwam die middag een gesigneerde
dvd langsbrengen en er waren ook
heel veel particulieren, die goederen
of diensten aanboden. Lieselotte de
Croon gaat bij iemand thuis drie uur
lang schoonmaken, Shelly van Banning verzorgt een handlezing.

Molenaar Jos Kors geeft aan een
groep een rondleiding, inclusief koffie met gebak. Carla Wingelaar bood
een authentieke Indonesische rijsttafel aan, waar grif op werd geboden. Erik Rustemeijer van RBM Europe bood tijdens de veiling aan, om
van elk drankje 50 eurocent voor zijn
rekening te nemen. Als de veilingmeester bekend maakt dat er al 500
drankjes zijn verkocht, rekent directeur Jan Vink als een echte schoolmeester: ,,Dat is dan 250 euro.’’
Uiteindelijk brachten de veiling, de
schriftelijke veiling en de loterij samen het mooie bedrag van bijna
30.000 euro op.
Een bedrag, dat alle verwachtingen
overtrof en waar iedereen dan ook
bijzonder tevreden mee is. (Carla
Zwart)

Voorjaarsbeurs Ienie Mienie
Velserbroek - Dinsdag 4 maart organiseert peuterspeelzaal Ienie Mienie, Floraronde 291 in Velserbroek
haar voorjaars-, zomer- en speelgoedbeurs. De kleding in de maten van 86 tot en met 140 wordt op
maat opgehangen, zodat het makkelijk uitzoeken is. Schoenen, laarzen, sokken en ondergoed worden

niet verkocht. 70 Procent van de opbrengst is voor de verkoper. De overige 30 procent wordt besteed aan
nieuw materiaal voor de peuters.
Voor inlichtingen en aanmeldingen Esther Sliggers, telefoon 0235389911.
De beurs wordt gehouden van 19.00
tot 20.30 uur.

Velsen - De politie heeft vorige
week dinsdag in Velsen-Zuid en
Santpoort-Noord bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol. In totaal moesten in de avond- en nachtelijke
uren 70 bestuurders een blaastest afleggen en bleken twee bestuurders onder invloed te verkeren: een onder invloed van alcohol
en een bestuurder onder invloed
van drugs: hij is aangehouden op
grond van de opiumwet. Tegen
beide bestuurders is proces verbaal opgemaakt.

Tijdens de voorjaarsvakantie is speeltuin Santpoort geopend

Voorjaarsvakantie in
Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - De speeltuin
opent zijn poorten gedurende de
hele voorjaarsvakantie van maandag 25 februari tot en met zaterdag
1 maart. U kunt dan, als het weer
het toelaat, elke dag terecht van
14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de winterperiode was de
speeltuin elke woensdag- en vrijdagmiddag open. De knutselmiddagen op de woensdag waren gezellig
druk en de kinderen gingen aan het
eind van de middag voldaan naar
huis.
Op dagen dat de zon scheen was
het een drukte van belang. Sommige dagen deden qua bezoekersaantal niet onder voor een doorsnee zomerdag. Gelukkig weten ouders en
kinderen de speeltuin nog steeds te
vinden om hun energie kwijt te raken.
Na de voorjaarsvakantie zal de

Vee ernstig
verwaarloosd
Regio - Medewerkers van het regionale milieuteam en het basisteam
Haarlem-Noord van politie Kennemerland hebben gezamenlijk met
medewerkers van de gemeente en
AID een controle uitgevoerd bij een
boer in Haarlemmerlie/Spaarnwoude. Daarbij constateerden zij dat er
sprake was van een ernstige verwaarlozing van dieren. Na onderzoek door dierenartsen werd die
conclusie bevestigd, alsmede dat
ernstig zieke dieren geen verzorging werd gegeven. Op last van de
officier van justitie zijn 34 runderen
door de AID in beslag genomen
27575/6.indd
en vervolgens door een transportbedrijf vervoerd naar een opvangadres.
Andere geconstateerde overtredingen van het Besluit Landbouw waren geen afvoer van afvalstoffen,
algehele toestand van verwaarlozing, geen goede opslag van mest,
opslag van rode diesel in een melktank, geen goede administratie van
de mestboekhouding. Tegen de 62jarige boer is proces-verbaal opgemaakt.

speeltuin tot pasen gewoon weer
op de woensdag- en vrijdagmiddag te bezoeken zijn van 14.00 tot
16.00 uur.
Op de woensdagmiddag zullen er
paasknutsels gemaakt worden. Als
uw kind aan deze activiteit mee wil
doen, kunt u hem of haar aanmelden via de website of in de speeltuin. Er geldt een maximum van 20
kinderen per middag. De kosten zijn
2,50 euro en daarvoor krijgen ze ook
wat te eten en te drinken.
Vanaf 22 maart, paaszaterdag, begint dan het zomerseizoen. Dan
kunt u weer elke dag terecht. Alles
is na te lezen op de website www.
speeltuinsantpoort.com.
Losse entree is 0,50 euro. Een gezinskaart kost ook dit jaar 17,50
euro. Na Pasen zullen de lidmaatschapskaarten voor u klaar liggen in
de speeltuin.

7IN EEN
LAPTOP
ZIE HET HART VAN DE KRANT
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BEZORGERS
gevraagd
Stuur een e-mail naar info@verspreidnet.nl
of bel met 0251-674433
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Toeslag voor mensen met
minimaal inkomen
Mensen die al lang van een minimaal inkomen
moeten rondkomen, hebben recht op een
jaarlijkse toeslag; de langdurigheidstoeslag. In
2008 is dit bedrag voor gehuwden € 486,00 per
jaar, voor alleenstaande ouders € 436,00 en voor
alleenstaanden € 341,00. Hier zijn wel enkele
voorwaarden aan verbonden
Voorwaarden
U komt voor de toeslag in aanmerking als u;
- Tussen 23 en 65 jaar bent
- Gedurende 60 maanden ononderbroken een
inkomen heeft gehad dat niet hoger is dan de
bijstandsnorm.
- Niet beschikt over een vermogen van meer dan
€ 5180,00 (voor alleenstaanden) of € 10.210,00
(voor gezinnen).
- Gedurende een periode van 60 maanden geen of

slechts zeer geringe inkomsten uit of in verband
met arbeid heeft gehad.
- Voldoende geprobeerd heeft om werk te krijgen.
- In de laatste 12 maanden geen
langdurigheidstoeslag heeft ontvangen.
Hoe aanvragen?
Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij de
afdeling Sociale Zaken Welzijn en Sport (SWS) van
de gemeente Velsen tel. 0255 567850, dagelijks
tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00
uur.
Let op: mensen die reeds een uitkering van de
afdeling SWS ontvangen en aan de voorwaarden
voldoen, krijgen vanuit de gemeente een
aanvraagformulier thuisgestuurd. Zij hoeven dus
geen formulier op te vragen.

Vervangen straatnaamborden
Vorige week is de gemeente Velsen gestart met het
vervangen van straatnaamborden. Veel van deze
borden komen in aanmerking voor vervanging
omdat ze stuk zijn of niet meer goed leesbaar.
Deze blauwe borden met witte letters, hebben een
levensduur van ongeveer tien jaar. Na inspectie
is gebleken dat ca. 750 borden moeten worden
vervangen.
Er wordt begonnen in Santpoort-Zuid en daarna

volgt Driehuis, IJmuiden, Velsen-Noord,
Santpoort-Noord, Velserbroek en Velsen-Zuid.
Gelijk met het vervangen van de straatnaamborden
wordt een aantal verkeersborden vernieuwd.
Veel van deze borden zijn gestolen of vernield.
De nieuwe borden reflecteren beter en de hoek
waaronder de borden leesbaar blijven is groter.
De totale werkzaamheden zullen ongeveer tot
september 2008 duren.

Informatiebijeenkomst
herinrichting A 208
De provincie Noord-Holland organiseert
op donderdag, 6 maart 2008, een
informatiebijeenkomst over de herinrichting van de
A208 gelegen in de gemeenten Velsen en Haarlem.
De informatieavond wordt gehouden in het
Auditorium van Hogeschool INHOLLAND Haarlem,
Bijdorplaan 15, 2015 CE te Haarlem. De zaal is
open vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst gaat om
19.15 uur van start en eindigt rond 21.30 uur.
Tussen 21.30 uur en 22.00 is er gelegenheid om

even na te praten onder het genot van een hapje
en een drankje.
Tijdens de informatieavond geeft de provincie een
presentatie over wat het project precies inhoudt.
Daarnaast kunt u informatie verwachten over de
planning, de bereikbaarheid tijdens het werk aan
de weg en het voorlopig ontwerp.
Meer informatie
Achtergrondinformatie over het project:
www.noord-holland.nl, zoekterm A208

Hoogste punt toren Stadspark
Afgelopen donderdag stond de bouwplaats van
het Stadspark in IJmuiden (hoek Planetenweg
en Moerbergplantsoen) in het teken van het
bereiken van het hoogste punt van de toren in het
Stadspark. De vlag werd in de top van het gebouw
gehesen waarna uit een grote wereldbol ballonnen
in de groen gele kleuren van bouwbedrijf Dura

Vermeer de lucht in vlogen. Zoals op elke bouw
het traditionele ‘’pannenbier’’ gedronken wordt
bij het bereiken van het hoogste punt was deze
viering speciaal bedoeld voor bouwers zelf.
Deze werden dan ook bedankt voor al hun
inspanningen.

Verkeersmaatregelen
reconstructie Kruisberglaan
Aannemingsbedrijf Dura Vermeer Infrastructuur
B.V. start 25 februari 2008 in opdracht van de
Gemeente Velsen met de reconstructie van de
Kruisberglaan. Dit betreft het gedeelte van de
Bellatrixstraat tot aan de Heerenduinweg. Deze
reconstructie houdt in het vervangen van de
rijbanen, parkeervakken, fietspaden, trottoirs,
lichtmasten en het bijplaatsen van bomen. Deze
werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd
en zullen in totaal ongeveer 10 weken in beslag
nemen (half mei). Fase 1 betreft de oostzijde (kant
winkelcentrum) van de Kruisberglaan en fase
2 de westzijde (kant Wijksteunpunt Zeewijk en
Duinpark). Voor beide fases geldt dat het verkeer
vanaf de Heerenduinweg richting het centrum zal
gaan rijden. Het verkeer vice versa zal door middel
van omleidingen zijn bestemming vinden. Hierin
is gekeken naar een zo goed mogelijke oplossing,
waarin zoveel mogelijk rekening is gehouden met
de bereikbaarheid.

Bewonersavond Zeeen Duinwijk
Afgelopen maandag, 18 februari, werd in het
kader van het nieuwe wijkgericht samenwerken
een bewonersavond georganiseerd in IJmuiden
Zee- en Duinwijk. Bijna 200 bewoners hadden
de weg gevonden naar de Stadskerk aan het
Gijzenveltplantsoen waarbij werd teruggekeken
op de wijkinventarisatie die heeft plaatsgevonden
in winkelcentrum Zeewijk medio januari. Ruim
600 wijkbewoners hebben toen hun mening
gegeven over de wijk. Dit door het invullen van een
enquête of door aan te geven welke plekken in de
wijk zij vies, onveilig of juist heel prettig vonden.
Veel bewoners waardeerden het dat op deze
manier naar hun mening werd gevraagd. Naast
vertegenwoordigers van diverse organisaties zoals
het Woningbedrijf Velsen, het wijkplatform Zee- en
Duinwijk, de politie en de stichting Welzijn Velsen,
was ook het voltallige college van B&W aanwezig
en waren er leden van de Velsense gemeenteraad.
Projecten in de wijk
Een algemeen gevoel was, net als bij de recente
bewonersavond in Velserbroek, dat men prettig
woont in Zee- en Duinwijk. Wel kwamen uit het
onderzoek 8 thema’s naar voren die in de komende

2 jaar zullen worden aangepakt. Nadat men de
gelegenheid had genomen om uiteenlopende
vragen te stellen, konden aanwezigen de pauze
met behulp van knikkers aangeven welk thema’s
voor hen prioriteit hebben. Na de pauze bleek dat
vooral de overlast van hondenpoep en een schone
leefomgeving sterk de voorkeur had. Dit betekent
overigens niet dat de overige thema’s niet aan bod
zullen komen.
Actief aan de slag
Een wijkteam, bestaande uit bewoners samen
met vertegenwoordigers van in de wijk actieve
organisaties, gaan hiermee actief aan de slag.
In het kader van het nieuwe wijkgericht
samenwerken, gebeurt dit in twee wijken, namelijk
Velserbroek en Zee- en Duinwijk. Bewoners zijn
uitgenodigd om zelf actief te worden in hun wijk.
In Zee- en Duinwijk hebben nu 75 mensen zich
hiervoor aangemeld.
Een overzicht van de wijkinventarisatie is terug
te vinden op de website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl

Verkeersmaatregelen voor fase 1:
In verband met deze werkzaamheden worden de
volgende verkeersmaatregelen genomen:
- Het fiets-, brom- en autoverkeer vanaf het
centrum richting Heerenduinweg, Scheiberglaan
en omliggende straten wordt omgeleid via
het Pleiadenplantsoen, de Orionweg en de
Scheiberglaan.
- Het fiets-, brom- en autoverkeer vanaf het
centrum richting het parkeerdek winkelcentrum,
de Schiplaan en rondomliggende straten wordt
omgeleid via de Doorneberglaan.
- Het fiets-, brom- en autoverkeer vanaf
het centrum richting de Sterflat en het
Wijksteunpunt Zeewijk zal ook worden omgeleid
via het Pleiadenplantsoen, de Orionweg en de
Scheiberglaan.
- De bewoners van de Wouwekoplaan, de
Kruisbergflat en het Dagcentrum IJmuiden
kunnen gebruik maken van de tijdelijke
ontsluiting op de Heerenduinweg. Deze wordt
voorzien van een tijdelijke verkeersinstallatie.
- De parkeergarage van het winkelcentrum is
vanuit het centrum wel bereikbaar vanaf de
Kruisberglaan.
Verkeersmaatregelen voor fase 2:
- Het fiets-, brom- en autoverkeer vanaf het
centrum richting Heerenduinweg, Scheiberglaan
en omliggende straten wordt omgeleid via

het Pleiadenplantsoen, de Orionweg en de
Scheiberglaan.
- Het fiets-, brom- en autoverkeer vanaf het
centrum richting het parkeerdek winkelcentrum,
de Schiplaan en rondomliggende straten wordt
omgeleid via de Doorneberglaan.
- Het fiets-, brom- en autoverkeer vanaf het
centrum richting de Sterflat, Wijksteunpunt
Zeewijk en de parkeergarage winkelcentrum zal
ook worden omgeleid via het Pleiadenplantsoen,
de Orionweg en de Scheiberglaan.
- De bewoners van Kruisberglaan 2 t/m 16 kunnen
gebruik maken van de tijdelijke ontsluiting op de
Scheiberglaan.
Connexxion: wijziging omleiding en
halteplaatsen lijndiensten 4, 75, 82, 286 en
575.
Lijndienst 4, 75, 82 en 575 richting het centrum
kunnen hun route gewoon vervolgen. Alleen de
bushalte aan het Zeewijkplein (kant winkelcentrum)
wordt tijdelijk verplaatst naar de zijkant van de flat
“De Doorneberg” aan de Doorneberglaan, recht
tegenover de Bellatrixstraat.
Lijndienst 4, 75, 82, 286 en 575 richting de
Heerenduinweg / Scheiberglaan kunnen hun
gebruikelijke route niet vervolgen. Zij gaan rijden
via het Pleiadenplantsoen, de Orionweg en de
Scheiberglaan. Dit betekent dat de bushaltes
aan het Zeewijkplein (kant Wijksteunpunt), de
Scheiberglaan en de Orionweg / Dennekoplaan
gedurende het project komen te vervallen.
Veiligheid
Door deze maatregelen ontstaat tijdelijk een
wijziging van het gebruikelijke verkeersbeeld.
Gelet op de veiligheid verzoekt de gemeente de
weggebruikers nadrukkelijk zich te houden aan
de tijdelijke maatregelen die tijdens de uitvoering
van deze werkzaamheden worden ingesteld.
Aan de ouders c.q verzorgers van de kinderen
het dringende verzoek om in verband met de
verkeersdrukte de kinderen er op te attenderen dat
er meer verkeer door de straten zal rijden.
De gemeente streeft ernaar de overlast van de
werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, maar
dit is niet geheel uit te sluiten. Hiervoor vragen wij
uw begrip.

Posteractie
Let op:
Posteractie “Nooit Meer Wachten” loopt nog tot en met 5 maart 2008.
Kijk voor meer informatie elders in deze editie
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MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

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

STANDPLAATSEN

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.
Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97
Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register
van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde
rechten
- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.

Per 1 februari 2008 wordt de tenaamstelling van de standplaatsvergunning voor de standplaats bloemen en planten aan de Lange Nieuwstraat
te IJmuiden gewijzigd op basis van de geldende Standplaatsverordening
en de Notitie Ambulante Handel.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en
Burgerzaken, bureau Uitvoering, tel. (0255) 56 73 10.

MEDEDELING
Op 12 februari 2008 ontving het college van Burgemeester en Wethouders een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 29 januari 2008
om kapvergunning te verlenen voor het vellen van een boom aan de
Lange Nieuwstraat te IJmuiden tegenover nummer 72 te IJmuiden.
Dit bezwaarschrift was niet voorzien van naam en adres van de indiener
en had geen dagtekening. Op grond van artikel 6:6, sub b van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij middels deze publicatie de indiener
van dit bezwaarschrift in de gelegenheid dit verzuim te herstellen binnen
een termijn van 14 dagen na de datum deze publicatie.

Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burgemeester, telefoon (0255) 56 72 48.
Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur.
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.
Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van
de desbetreffende wethouders, onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp waarover men wil spreken.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u
zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer,
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugdzorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot
wethouder Annette Baerveldt,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid,
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg,
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot
wethouder Carel Ockeloen,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.
- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTS-masten
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot
wethouder Margo Bokking,
secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-1-2008
Trawlerkade 83, 85 en 87 te IJmuiden; het oprichten van
3 bedrijfsunits (Blok A) (t.o. 1e Havenstraat)
B2-2-2008
Trawlerkade 75, 77 en 79 te IJmuiden; het oprichten van
3 bedrijfsunits (Blok B) (t.o. 1e Havenstraat)
B2-3-2008
Trawlerkade 63, 65 en 67 te IJmuiden; het oprichten van
3 bedrijfsunits (Blok C) (t.o. 2e Havenstraat)
B2-4-2008
Trawlerkade 51, 53, 55, 57 en 59 te IJmuiden; het oprichten
van 5 bedrijfsunits (Blok D) (t.o. 2e Havenstraat)
B2-5-2008
Trawlerkade 33, 35, 37, 39 en 41 te IJmuiden; het oprichten
van 5 bedrijfsunits (Blok E) (t.o. 3e Havenstraat)
B2-6-2008
Trawlerkade 25, 27 en 29 te IJmuiden; het oprichten van
3 bedrijfsunits (Blok F) (t.o. 3e Havenstraat)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

BOUWAANVRAAG FASE 2

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-33-2008 Zandaak 52 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel)
BL-34-2008 Stelling 42 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-35-2008 Hagelingerweg 120 te Santpoort-Noord; het vernieuwen
van een erfafscheiding
BL-36-2008 Heirweg 11 te Velsen-Noord; het oprichten van een berging
BL-37-2008 Sportlaan 7 0025 te Santpoort-Zuid; het vergroten van
een blokhut
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Inloopspreekuur:
uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24 of (0255) 56 78 88.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 56 77 14,
e-mail preventie@velsen.nl

P.C. Hooftlaan 70 te Driehuis; het plaatsen van een
balkonhek
BP-25-2008 Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het oprichten van
3 windturbines
BP-26-2008 Schoutenstraat 11 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw (zij- en achtergevel)
BP-27-2008 Elisabeth Vijlbriefstraat 13 te Velserbroek; het veranderen
en vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-28-2008 Elisabeth Vijlbriefstraat 15 te Velserbroek; het veranderen
en vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-29-2008 Moerbergplantsoen 1 te IJmuiden; het veranderen van
een winkel tot woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot
20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp
bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

BP-24-2008

GOEDGEKEURD BESTEMMINGSPLAN
‘VELSERBROEK’
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van
11 februari 2008, verzonden op 11 februari 2008, goedkeuring hebben
verleend aan het door de gemeenteraad van Velsen op 15 november
2007 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Velserbroek’ met daarbij
behorende plankaarten en voorschriften.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bestaande woonkern van
Velserbroek.
Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van 22 februari 2008 gedurende zes weken
ter visie. De desbetreffende stukken zijn op werkdagen voor eenieder
in te zien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden van
09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en
gedurende de gebruikelijke openingstijden bij de centrale bibliotheek
te IJmuiden.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-16-2008 Meerweidenlaan 53 te Velsen-Noord; het oprichten van
een berging
BL-17-2008 Anna van Saksenlaan 21 te Santpoort-Zuid; het plaatsen
van een terreinafscheiding
BP-375-2007 Wijkermeerweg 1 te Velsen-Noord; het vernieuwen van
omheining kinderboederij
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 22 februari t/m 3 april 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BP-343-2007 Radarstraat 108A te IJmuiden; het plaatsen van een
ketenpark (tijdelijk)
BP-344-2007 Eenhoornstraat 10A te IJmuiden; het plaatsen van een
ketenpark (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 22 februari t/m 3 april 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Krachtens artikel 56 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan tegen
het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring bij de afdeling
Bestuursrecht van de Raad van State beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die tijdig op grond van artikel 27, lid 1 of 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bedenkingen bij Gedeputeerde Staten
hebben ingediend. Dit recht van beroep komt ook toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot Gedeputeerde
Staten te wenden.

AANLEGVERZOEK

De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt
aan op de begindatum van de ter visie legging. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden
gezonden aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-248-2007 Brederoodseweg 98 te Santpoort-Zuid; het oprichten van
een garage
BL-325-2007 Valeriuslaan 52 te Driehuis; het oprichten van een garage
BL-368-2007 Ladderbeekstraat 72 te Velsen-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning met een uitbouw
BL-15-2008 Valckenhoeflaan 2 te Santpoort-Noord; het vernieuwen
van de terreinafscheiding
BP-29-2007 Zeeweg 331 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw en een kelder
BP-296-2007 Wulverderlaan 14 te Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning (begane grond en 1e verdieping)
BP-305-2007 Burgemeester Rambonnetlaan 2 te IJmuiden; het plaatsen
van een portocabin (tijdelijk)
BP-330-2007 Westerduinweg 22 te IJmuiden; het veranderen van
8 bedrijfsunits
BP-334-2007 Acaciastraat 1 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van de 1e verdieping van een woning
BP-370-2007 Eikenstraat 13 en Zandersstraat 14 te IJmuiden; het
oprichten van 2 garage’s
BP-3-2008
Bordesstraat 2 te Velsen-Noord; het plaatsen van gevelreclame
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

Ingevolge artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt
het besluit van Gedeputeerde Staten in werking daags na afloop van de
hierboven genoemde beroepstermijn. Indien binnen deze beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend,
treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

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

aantal en soort

dagtekening
kapvergunning
Zinneveltlaan 28
1 kastanjeboom
18 februari 2008
Krommeweid 15
1 conifeer
18 februari 2008
Duinvlietstraat 53
1 berk en 1 conifeer 18 februari 2008
Buitenhuizerweg 2
diverse populieren 18 februari 2008
(de bomen mogen gekapt worden vanwege de plaatsing van stacaravans)
Van Dalenlaan
2 kastanjebomen
18 februari 2008
(de bomen voor huisnummer 3 en 7 mogen gekapt worden omdat in
een eerdere kapvergunning een foutieve typeaanduiding stond vermeld)
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen
kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte,
tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-23-2008 Meeuwenlaan 4 en Cederstraat 54 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de zolderverdieping

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-3-2008
Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 4 weken na
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-7-2008
Duin- en Kruidbergerweg 60 te Santpoort-Noord; het verwijderen van dakbedekking en isolatie
SL-11-2008 Seinpostweg 19 te IJmuiden; het slopen van diverse
asbesthoudende materialen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

21 februari 2008

Wat is
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89N9K99?
Donderdag 21 februari
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.

Vrijdag 22 februari
Filmschuur Haarlem: 16.30: No
Country for Old Men. 16.45: Jardins
en automne. 19.00: The Fox and the
Child. 19.15: Hallam Foe. 21.00: Lust,
Caution. 21.15: No Country for Old
Men.
Oratoriumkoor Kennemerland in
de grote zaal van de Philharmonie
Haarlem. Aanvang 19.30 uur.
SwingSteesjun Feestje. Station
haarlem, Wachtkamer 2e klasse. Van
20.00 tot 01.00 uur. Toegang 6,50 tot
21.00 uur, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Echte Liefde? Première. 20.30 uur:
Theriak.
Stadsschouwburg Velsen: Deel
3 ‘De Geschiedenis van de Familie
Avenier’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Finalisten Leids cabaret
festival, de nieuwe Toppers. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Kleine zaal: Rocketfuel! met O’Jay
en ?Mareck!. 23.00-04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Café: DJ Amir
Charles. Aanvang 23.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 23 februari
Welvaartsmarkt De Roestige Pot,
Eenhoornstraat 4 IJmuiden. Van
09.30 tot 13.00 uur. En Stichting Velsen voor de Derde Wereld. Van 9.30
tot 12.30 uur.
Speeltuin de Veilige Haven opent
zijn deuren tijden de voorjaarsvakantie. Geopend van 11.00 tot 17.00.
Op zaterdag en zon- en feestdagen
van 13.00 tot 17.00 uur.
Excursie Fee in het duin voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Vertrek 14.00
uur vanaf informatiepaneel Koevlak,
‘t Wed, Zeeweg in Overveen. Aanmelden via www.npzk.nl of 0235411129.
Filmschuur Haarlem: 14.30: The
Fox and the Child 6+. 15.00: Lust,
Caution. 16.45: Jardins en automne.
19.00: The Fox and the Child. 19.15:
Hallam Foe. 21.00: Lust, Caution.
21.15: No Country for Old Men.
Een ‘Meet and Greet’ met de
bandleden van I.O.S. in Start at Rabobank, Grote Houtstraat 5 in Haarlem. Van 16.00 tot 17.00 uur.
Opening ‘Beelden in Ballingschap’
in het Mondiaal Centrum in Haarlem. Tussen 17.00 en 20.00 uur. De
expositie is te zien tot en met 27
april.
Soundmix/playbackshow
voor
verstandelijk gehandicapten in
de Dwarsligger, Planetenweg 338
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Echte Liefde?
Salsa Station Haarlem, Perron 3a,
wachtkamer 2e klasse. Proefles beginners 20.00 uur, workshop gevorderden van 20.30 tot 21.00 uur. Toegang 5,-.
SwingSteesjun Dance Classics.
Station haarlem, Wachtkamer 2e
klasse. Van 20.00 tot 01.00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
Fosko in de kleine zaal van de Philharmonie Haarlem. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Control’. Aanvang
20.30 uur. En om 20.30 uur Het Huis
van Bourgondië.
Quarterlif in de Lichtfabriek, Minckelersweg Haarlem. Van 22.00 tot
04.00 uur. Toegangskaartjes in de
voorverkoop 5 euro en aan de deur
7,-.
Drie rockbands in buurtcentrum De
Til, Leidseplein 36 rd. Aanvang 21.30
uur. Toegang 3,-.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommesch zaal: Bloc party ft. Kele
& Co. 23.00-04.00 uur. Toegang 12,vanaf 18 jaar. Kleine zaal: I.O.S. Aanvang 20.30 uur. Toegang 14,-. Café:
Haak & Bootz. 23.00 uur. Toegang
gratis.
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Zondag 24 februari
Vlooienmarkt Kennemer Sport
Center, IJsbaan in Haarlem. Van
10.00 tot 17.00 uur. Toegang 3,- volwassenen, kinderen onder geleide
tot 12 jaar gratis. Parkeren gratis.
Religieuze bijeenkomst in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal
geleid door Joost Röselaers. Het
thema: Vruchten van gerechtigheid.
Aanvang 10.30 uur. Toegang is gratis.
Klaverjasdrive bij klaverjasvereniging Velsen-Noord, De Mel, Wijkerstraatweg 1 Velsen-Noord. Aanvang
11.00 uur.
IVN excursie ‘De wereld van de
mossen’. Vertrek 11.00 uur informatiepaneel Koningshof, Duinlustweg
26 in Overveen.
Winterwandeling door de Haarlemse Stadskweektuin, Kleverlaan 9
Haarlem.. Aanvang 12.00 uur. Kosten 2,50, incl. kopje koffie of thee na
afloop.
IVN excursie ‘Bloemendaal aan
Zee’. Vertrek 12.30 uur bij strandopgang aan de Kop van de Zeeweg in
Bloemendaal aan Zee.
ORO Dansdag Bulgaars, Kamerling
Onnestraat 82 Haarlem. Toegang
11,- voor volwassenen, 8,- voor tieners. Van 13.00 tot 16.30 uur.
ZoMiPo in verpleeghuis Velserduin,
Nic. Beetslaan in Driehuis. Optreden
Harald Veenstra. Aanvang 14.00 uur.
Toegang 3,-.
Filmschuur Haarlem: 14.00: No
Country For old Men. 14.30: The Fox
and the Child 6+. 16.45: Jardins en
automne. 17.15: Hallam Foe. 19.00:
The Fox and the Child. 19.15: Hallam
Foe. 21.00: Lust, Coaution. 21.15:
Nou Country For Old Men.
ZoMiPo. Theaterproducties Pommodoro met ‘Pinda’s Pellen’. Steunpunt voor Ouderen, Oosten de
Bruynstraat 60 Haarlem. Aanvang
14.30 uur.
Holland Symfonia & Liza Ferschtman in de grote zaal van de
Philhamronie Haarlem. Aanvang
14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Try-sessie You can make
it, if you try. Aanvang 17.00 uur.
Danny Guinan Band in de Waag,
Damstraat/Spaarne. Aanvang 17.00
uur.
Mantrameezingconcert op station Haarlem. Van 17.30 tot 18.30 uur.
Toegang gratis.
SwingSteesjun Buddha Dance.
Station haarlem, Wachtkamer 2e
klasse. Van 19.00 tot 23.00 uur. Toegang 10,-.
Thalia Theater, Breesaapstraat
IJmuiden: Hans de Booij. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommesch zaal: Patronaat en Mondiaal Centrum presenteren Night
of the Gypsies. Aanvang 20.30 uur.
Toegang 20,-. Café: Tiny Vipers.
Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 25 februari
Speeltuin Santpoot opent zijn
poorten gedurende de voorjaarsvakantie. Geopend van 14.00 tot 17.00
uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: The Fox
and the Child 6+. 16.00: Lust, Caution. 17.15: Hallam Foe. 19.15: Das Leben der Anderen MovieZone. 19.15:
Hallam Foe. 21.15: Nou Country for
Old Men. 21.45: Das Leben der Anderen MovieZone.
Lezing Tischa Neve, Creatief en positief opvoeden. Bibliotheek IJmuiden. Van 20.00 tot 22.00 uur. Toegang 5,-.

Dinsdag 26 februari
Op stap met de boswachter. Vertrek om 10.00 en 14.00 uur vanaf ingang Koevlak, Nationaal Park ZuidKennemerland. Aanmelden verplicht
via 023-5411129 of www.npzk.nl.
Leeskring Gabriel Marqués in de
bibliotheek IJmuiden. Van 14.30 tot
15.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: The Fox
and the Child 6+. 14.45: No Country
for Old Men. 16.45: Jardins en automne. 17.15: Hallam Foe. 19.00: The
Fox ande the Child. 19.15: Hallam
Foe. 21.00: Lust, Caution. 21.15: No
Country for Old Men.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur:
De wonderbaarlijke geschiedenis
van Betje Bloem. Jeugdvoorstelling
vanaf 4 jaar. 20.00 uur: Apocalypso.
Gedichten schrijven centraal in
Psychiatrie Café. Psy Café geopend
om 17.00 uur, workshop begint om
17.30 uur. Medewerkers van het Cliënten Belangen Bureau tot 19.00
uur aanwezig. Locatie Het Wapen
van Bloemendaal, Zijlvest 1a Haarlem. Toegang voor de bijeenkomsten gratis.
PvdA Vrouwen organiseren WMO
en Wonen in De Ripper, Ripperdastraat 13a Haarlem. Aanvang 20.00
uur.

Woensdag 27 februari
Opening expositie van EUS, Erlinde
Ufkes Stephanus. Van 14.00 tot 17.00
uur in Art Frame & Postershop, Plein
1945 nr. 51.
Knutselmiddag in kader van expositie Hilde voor kinderen van 7 tot 12
jaar in duincentrum de Zandwaaier,
Zeeweg in Overveen. Aanvang 14.00
uur. Kosten 2,50. Opgeven verplicht

via www.npzk.nl of 023-5411129.
Filmschuur Haarlem: 14.30: The Fox
and the Child 6+. 14.45: No Country
for Old Men. 16.45: Jardins en automne. 17.15: Hallam Foe. 19.00: The
Fox and the Child. 19.15: Hallam
Foe. 21.00: Lust, Caution. 21.15: No
Country for Old Men.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur:
De wonderbaarlijke geschiedenis
van Betje Bloem. Jeugdvoorstelling
vanaf 4 jaar.
Paul Haenen & Margreet Dolman
in de kleine zaal van de Philharmonie Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Control’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Ma Rain. Aanvang 21.00 uur.
Toegang gratis.

Donderdag 28 februari

npzk.nl. Kosten 1,50.
Filmschuur Haarlem: 14.30: The Fox
and the Child 6+. 16.00: Ther Will Be
Blood Première. 17.00: Heimatklänge. 19.00: The Year My Parents Went
On Vacation. 19.15: Heimatklänge.
21.00: There Will Be Blood. 21.15: A
Man To Remember.
Toneelschuur Haarlem: 19.30 uur:
Het geheven vingertje. Jeugdvoorstelling vanaf 10 jaar.
Stadsschouwburg Velsen: Deel
4 ‘De Geschiedenis van de Familie
Avenier’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Leina & Roebana in ‘Theriak’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Emma Black. Aanvang 21.00
uur. Toegang gratis.
Seasons Après Ski School Party. Aanvang 22.00 uur. Toegang 5,vanaf 16 jaar (recht op toegang onder voorbehoud).

Gratis Valentijnsboeketten
voor liefste Velsenaren

Insectenhotel maken bij Natuuren Milieucentrum Ter Kleef in Haarlem. Van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname 20,-, alle benodigde m
Braakballen pluizen voor kinderen van 6 tot 12 jaar in duincentrum
De Zandwaaier. Aanvang 14.00 uur.
Deelname 1,50. Opgeven verplicht
via 023-5411129 of www.npzk.nl.
Om 19.30 uur op avontuur met de
boswachter voor kinderen van 8 tot
12 jaar. Vertrek 19.30 vanaf ingang
Bleek en Berg in Bloemendaal. Aanmelden via 023-5411129 of www.

Seniorenadviseur timmert
alweer jaar aan de weg
IJmuiden - Seniorenadviseur René van der Linden voelt zich als een
vis in het water. Een jaar na dato is
René voor veel senioren inmiddels
dé man die bij je thuis komt en alle
bankzaken voor je regelt.
,,Veel ouderen zien nogal op tegen
een gesprek met de bank. Zij excuseren zich dan bij mij voor hun onwetendheid en vinden het fijn als ik
in overleg met hen de zaken voor
ze regel”, aldus René. ,,De mogelijkheden op het gebied van betalen,
sparen en beleggen zijn onderwerpen die vaak ter sprake komen. Ook
over bijvoorbeeld een onderwerp als
erfrecht wil men regelmatig iets weten. Het is met name het bezoek van
de klant in de thuissituatie dat als
zeer waardevol wordt ervaren. Daarbij behoren ook minder validen die
nog geen senior zijn en klanten die
door omstandigheden tijdelijk niet
in staat zijn naar de bank te komen,
tot mijn doelgroep. Het komt overigens ook zeer regelmatig voor dat ik
op bezoek ga bij mensen in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.”
Een paar uur in de week houdt René spreekuur voor belangstellenden. Voor wat betreft verpleeghuis
Velserduin is dat elke vrijdagmiddag
tussen 14.00 en 15.00 uur. Alle bewoners - en natuurlijk ook de medewerkers - kunnen dan bij hem terecht met vragen over hun bankzaken. In samenwerking met de ANBO
is er elke vier weken op de dinsdag
tussen 10.00 en 11.00 uur spreekuur in de voormalige MTS te Santpoort. Het maandelijkse spreekuur
in verzorgingshuis De Moerberg te
IJmuiden, elke laatste dinsdag van
de maand tussen 10.30 en 11.00
uur, maakt het rijtje compleet. René is ook de man die vanuit de bank
contact onderhoudt met de klankbordgroep Senioren en de oude-

renbonden ANBO, KBO en PCOB.
,,Die contacten zijn nuttig voor beide partijen. Op deze manier kunnen
we over en weer ervaring uitwisselen. Daarnaast ben ik het afgelopen
half jaar betrokken geweest bij de
introductie van chippen in verpleeghuis Velserduin. Sinds 1 november kan daar alleen nog maar betaald worden met de chipknip. Het
oplaadpunt en de betaalautomaten
zijn daar in de plaats gekomen van
contant geld.”
René is er trots op als hij merkt dat
door zijn inzet het contact tussen de
klant en de bank is verbeterd. Ook
voor mensen die niet bankieren bij
Rabobank Velsen en Omstreken is
het mogelijk gebruik te maken van
de diensten van René. Zij kunnen
gebruik maken van de overstapservice, oftewel zonder veel poespas van een andere bank overstappen naar de Rabobank. Voor een
afspraak met René van der Linden
kunt u bellen naar 023-5133500.
René van der Linden

SpeelPlaneet in de Planeet
Haarlem - Op dinsdag 26 februari organiseert zwemvereniging
NVA/HHC voor de zevende keer de
SpeelPlaneet. Een leuke activiteit in
zwembad De Planeet voor kinderen
van de lagere school – minimaal in
bezit van zwemdiploma B – in de
voorjaarsvakantie.
Het thema voor 2008 is de Olympische Spelen in China. Spellen als
Ping-Pong, het Chinese Draak parkoers, het lopen over de Chinese
muur en de Verboden Stad komen
aan bod. De Afhaalchinees, Peking
Race en het traditionele Chinese
vuurwerk ontbreken niet.
Er zijn twee rondes waarbij iedere
keer maximaal 200 kinderen mee
kunnen doen. De eerste start om
10.15 uur en stopt om 12.30 uur. De
tweede sessie, waarbij ook teams
van scholen of sportverenigingen
welkom zijn, begint om 12.45 uur en

zal rond 15.00 uur afgelopen zijn.
De kosten zijn 5 euro per persoon.
Daarvoor krijgt iedere deelnemer
een consumptie en een klein prijsje na afloop. Entreekaarten voor de
SpeelPlaneet zijn in de voorverkoop
uitsluitend verkrijgbaar bij zwemvereniging NVA/HHC. De voorverkoop
vindt plaats in de hal van het zwembad op zaterdag 23 februari, zondag
24 februari en maandag 25 februari. Iedere keer tussen 11.00 uur en
12.00 uur.
Indien voor de eerste ronde (10.15–
12.30 uur) het maximum aantal kinderen is bereikt kan er aan de tweede ronde (12.45–15.00 uur) worden
meegedaan. Zorg er voor dat je er op
tijd bij bent. Voor vragen kan je mailen met speelplaneet2008@gmail.
com. Telefonische informatie kan alleen via 06-24711596. (Bel dus niet
met het zwembad de Planeet).

Vaarbewijs nog deze
zomer ‘in the pocket’
Regio - Het vaarseizoen staat voor
de deur. Op het drukker wordende vaarwater is het belangrijk dat
je de voorrangsregels kent. Aanvaringen tussen beroeps- en recreatievaart komen regelmatig voor. De
politie controleert steeds intensiever op Vaarbewijs, reddingsmiddelen en drankgebruik. Bovendien betekent varen met inzicht veilig varen met plezier. De cursussen Vaarbewijs starten in maart te Alkmaar
en Haarlem. In deze opleiding leert
men onder andere over de veiligheid
aan boord, meteorologie, vaarregels,

Winkelcentrum Velserbroek pakt uit

lichten, geluidsseinen, betonning en
waterkaarten. Verder wordt de navigatie aangeleerd bij wind en stroom
en bij bruggen en sluizen.
Wie nu start heeft deze zomer zijn
vaarbewijs. Het vaarbewijs is verplicht voor motorboten die sneller kunnen dan 20 km/uur. Dus ook
voor opblaasboten, waterskien en
jetskien. Voor kleine binnenwateren is er het VB1, voor IJsselmeer
en Waddenzee het VB2. Velen halen
hun vaarbewijs vrijwillig. Voor meer
informatie en aanmelden www.toplicht.nl of 0251-239832.

Velserbroek - Zaterdag 9 februari pakte Winkelcentrum Velserbroek weer
uit met een leuke Valentijnsactie. Bezoekers vanhet winkelcentrum konden
via een kaartje een Valentijnsboodschap doorgeven aan iemand die hen na
staat. De twintig mooiste boodschappen werden beloond met een prachtig Valentijnsboeket van Rob van den Berg, dat uiteraard op Valentijnsdag
werd uitgereikt. Volgens deze bloemenspecialist waren de reacties hartverwarmend: ,,Mensen waren erg blij met dit speciale geschenk dat om tal van
redenen werd gegeven. Niet alleen uit liefde, maar soms ook om iemand
een hart onder de riem te steken of gewoon omdat ze zo’n lieve moeder
hebben!’’

Leerlingen en begeleiders bij Study Consultancy aan het werk

Study Consultancy
start examentraining
Velserbroek – Het is hard gegaan
met Study Consultancy. Ruim vijf
jaar geleden begon leraar economie
en aardrijkskunde Gertjan Huijbens
met bijles en huiswerkbegeleiding
in het leslokaal van Jongerencentrum de Koe, samen met de helaas
overleden Georg Schulte. Nu heeft
Study Consultancy een mooie eigen
ruimte aan de Wagenmakerstraat
in Velserbroek en werkt het instituut met een heel team van ervaren
docenten en studenten. Binnenkort
starten zij een nieuwe activiteit: examentraining.
Huiswerkbegeleiding in kleine
groepjes, individuele bijles in alle
vakken, studieadvies en coaching,
daar draait het om bij Study Consultancy. De huiswerkbegeleiding is
alleen voor middelbare scholieren,
de bijles, persoonlijke begeleiding
en coaching is er ook voor volwassenen, studenten en leerlingen van
de hoogste groepen van de basisschool. Doutsen Brunner (24) studeerde in september vorig jaar af
in de richting orthopedagogiek. Zij
was al geruime tijd werkzaam voor
Study Consultancy. Sinds haar afstuderen werkt zij er als coördinator.
Doutsen wil begin maart samen met
student-begeleider Hans Kors een
nieuwe activiteit starten: eindexamentraining. Speciaal bedoeld voor
leerlingen van 6 VWO, 5 HAVO en
4 VMBO-t.
Zij zullen in tien weken bijgespijkerd en klaargestoomd worden voor
één of meerdere eindexamenvakken. Vooraf wordt geïnventariseerd
waar behoefte aan is.

Study Consultancy wil de examentraining uitsmeren over tien weken.
Met aan het einde indien nodig een
intensieve periode.
De ene leerling heeft bijvoorbeeld
behoefte aan extra aandacht voor
Engels, Frans of Duits door te oefenen met leesteksten. De ander wil
graag lesstof van economie of wiskunde herhalen. Het examenprogramma kan op hoofdlijnen worden
doorgenomen en er kan met examenopdrachten geoefend worden:
alles is mogelijk. De leerlingen zullen meer zelfvertrouwen krijgen en
zo beter het examen in gaan.
De examentraining is de eerste van
een aantal nieuwe activiteiten, die
Study Consultancy wil beginnen.
Zo zijn er ook vergevorderde plannen voor een faalangstcursus. Leerlingen die hier mee kampen kunnen
nu al individueel begeleiding krijgen,
maar de mensen van Study Consultancy willen hiervoor in de toekomst
kleine groepjes starten. Deze kinderen kunnen elkaar tot steun zijn omdat ze met hetzelfde probleem kampen.
Daarnaast kunnen leerlingen met
specifieke problemen, zoals dyslexie, ADHD of vormen van autisme,
voor studiebegeleiding bij Doutsen
Brunner of een van de andere begeleiders terecht. Klantgerichte begeleiding, volop persoonlijke aandacht
en advies op maat: dat is waar Study Consultancy voor staat. Het instituut is te vinden aan de Wagenmakerstraat 31 te Velserbroek, telefonisch bereikbaar via 023 539 26 64.
Zie ook www.studyconsultancy.nl.

Uw mening telt

Wat vindt u van Winkelcentrum Velserbroek?
Velserbroek - Corio, eigenaar van
Winkelcentrum Velserbroek, is één
van de belangrijkste spelers op het
gebied van winkelcentra in Nederland en sponsor van de verkiezing
bestewinkelketen.nl. Corio is gestart met een nieuw initiatief, u als
consument kunt vanaf nu uw mening geven over uw favoriete winkelcentrum.
Klanten en bezoekers van Velserbroek kunnen via de website www.
nederlandwinkelt.nl hun mening
geven over dit winkelgebied. Evert
Vrijenhoek (regio manager Corio):
,,Voor ons is het van groot belang te
weten wat er leeft onder onze bezoekers. Met de oordelen van de
consument kunnen we meteen aan
de slag en nog beter inspelen op de

wensen van onze bezoekers.”
Consumenten kunnen zich via de
website aanmelden en ontvangen
dan enkele keren per jaar een verzoek om mee te werken aan een onderzoek. Evert Vrijenhoek: ,,Consumenten kunnen door deel te nemen
aan het onderzoek kans maken op
mooie prijzen. Deelnemen is heel
makkelijk. Je kunt het onderzoek invullen op een moment dat het je zelf
het beste uitkomt via internet.”
Naast Velserbroek heeft Corio in
Nederland nog zo’n 40 winkelcentra, waaronder Hoog Catharijne
in Utrecht, Alexandrium Shopping
Center in Rotterdam en Villa Arena
in Amsterdam.
Voor meer informatie kijk op www.
nederlandwinkelt.nl

pagina 6

21 februari 2008

Burgemeester
bezoekt Belfast

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.

Welvaartsmarkt
De Roestige Pot
IJmuiden - Zaterdag 23 februari wordt er een welvaartsmarkt in
het onderkomen bij de Solidariteitsmarkt aan de Eenhoornstraat 4 in
IJmuiden. U bent tussen 09.30 en
13.00 uur van harte welkom, niet alleen om te kijken of er iets van uw
gading is, maar ook om spullen af
te geven. Heeft u goederen, die u
zelf absoluut niet kunt brengen, dan
kunt u één van de volgende nummers bellen: 0255–511674 of 023–
5378213, dan wordt een en ander
(in overleg) opgehaald. De totale
opbrengst van de markt wordt afgestaan aan Stichting X-Y (www.xminy.nl), die hiermee projecten in de
derde wereld ondersteunt.

Oecumenische
avondgebeden
Velsen-Zuid - Ook dit jaar worden er in de Veertig Dagen-tijd op
weg naar Pasen in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid oecumenische vespers gehouden. Dit zijn
korte avondgebeden, waarin een
psalm klinkt, gezongen en gebeden
wordt, een woord ter overweging
wordt gesproken en ook momenten
van stilte zijn opgenomen. Op deze
manier willen de leden van verschillende kerkgemeenschappen gezamenlijk richting Pasen trekken. Ook
gasten zijn hierbij hartelijk welkom.
Het zijn dit jaar de zeven kruiswoorden van Jezus, die in deze weken
de weg markeren. De leden van het
Pastores Convent Oost gaan beurtelings in deze vespers voor, steeds op
woensdagavond van 19.00 tot 19.30
uur in de kerk in Oud-Velsen.

Journalist Bart Boele met zijn hond Kees

‘Op zoek naar Arvid’

Boek uit van journalist
IJmuider Courant Bart Boele
IJmuiden – Als journalist moet hij
zich aan de feiten houden en objectief blijven. Dat hoeft hij niet in zijn
wekelijkse column in de IJmuider
Courant en vooral als hij het daarin
over de gemeentelijke politiek heeft,
steekt Bart Boele zijn mening niet
onder stoelen en banken. Zijn fantasie liet hij los op het boek ‘Op zoek
naar Arvid’, dat deze maand van zijn
hand verscheen.
In dit boek leest de hoofdpersoon de
overlijdensadvertentie van Arvid, die
dezelfde geboortedatum heeft als
hij en ook dezelfde geboorteplaats.
Dit intrigeert hem en hij begint een
zoektocht naar deze Arvid, waarbij
hij steeds meer over zijn leven te
weten komt. De lezer wordt meegezogen in het verhaal en wil bladzijde
na bladzijde weten, hoe het verder
gaat. Ondergetekende las het boek
in één adem uit en vond het plot
heel verrassend.
De geboortedatum- en plaats van
de hoofdpersoon en van Arvid, 21
augustus 1959 te Abcoude, is dezelfde als die van Bart Boele. Maar
voor de rest gaat elke vergelijking
mank, het boek berust puur op fictie. Een genre, waar de journalist
zich graag mee bezig houdt.
Boele is voor de krant vaak onderweg en komt bij veel mensen over
de vloer. Hij haalt zijn inspiratie uit
het verhaal van de gewone man.
Verhalen die voor de persoon zelf
vanzelfsprekend zijn, voor een an-

der vaak bijzonder en soms zelfs
onwaarschijnlijk. ,,Voor de zomerrubriek ‘Het uitzicht van’ was ik eens
op een twaalfhoog flat in Zeewijk.
Ik belde op de gok ergens aan en
werd binnengelaten’’, vertelt Bart.
,,Ik kreeg koffie en die mensen begonnen spontaan te vertellen over
het wel en wee van de familie. Alle
ziekte en zeer kreeg ik te horen. Na
drie kwartier vroegen ze: wat kom je
eigenlijk doen?’’
Boele besloot al die verhalen te husselen en te bundelen in een boek.
,,Deze manier van schrijven is fantastisch. Alles mag, alles kan. Je
wordt niet beperkt door hoor en
wederhoor. Als jij wilt, kun je mensen in je boek laten liegen’’, vertelt
Boele. ,,Tegelijkertijd is het moeilijk.
Het moet allemaal wel kloppen en je
moet voor het schrijven veel zelfdiscipline op kunnen brengen.’’
Toch heeft Boele met het schrijven
van dit boek het gevoel, dat hij net
zijn rijbewijs heeft gehaald en nu
nog moet leren autorijden. Het volgende manuscript ligt al klaar.
‘Op zoek naar Arvid’ van Bart Boele is verkrijgbaar bij de boekhandel of via www.freemusketeers.nl.
De presentatie van het boek komt
nog, maar op dit moment zijn tijd
en plaats daarvan niet bekend. Dit
wordt nader bekend gemaakt. (Carla Zwart)

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 ‘t
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284
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

Gedeputeerde Jaap Bond
hoofdgast in Velsen Centraal

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.

Aanhouding
na diefstal
Velserbroek - Na een melding van
getuigen heeft de politie zondag
rond 15.20 uur twee mannen van 20
en 22 jaar oud aangehouden op het
Hillegondswegje nadat zij hout hadden gestolen. De mannen hadden
diverse stronken hout van een afgesloten terrein gehaald en in hun auto geladen. De politie kon de mannen, afkomstig uit Velsen en VelsenNoord, even later op hun woonadres aanhouden. Tegen hen wordt
proces-verbaal opgemaakt.

IJmuiden - In de rubriek Velsen
Centraal van Seaport TV is deze
week de Noordhollandse gedeputeerde Jaap Bond voor Economische Zaken de hoofdgast. De vicevoorzitter van de Havenondernemersvereniging IJmond, Ton van der
Scheer en de directeur van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland, George Keet zijn de
andere studiogasten. De gespreksleiding is in handen van de eindredacteur van het programma, Jac.
Zuurbier.
De portefeuille van Jaap Bond (CDA)
kent vele economische en recreatieve facetten. Hij is dan ook de eerste
man in het dagelijkse bestuur van
de provincie voor landbouw, landinrichting, visserij, recreatieschappen,
nationale parken, toerisme, recreatie en herstructurering bedrijventerreinen.
RON-directeur George Keet is belast met de herstructurering van de
bedrijventerreinen in het kader van
het Masterplan Noordzeekanaalgebied. Welke gebieden zijn door de
RON onder handen genomen en
welke terreinen komen in aanmerking in de IJmond?
HOV-bestuurslid van der Scheer zal
zeker ingaan op de grote plannen,
die het provinciaal bestuur voor het

havengebied heeft. Hoe staat met
de bouw van de tweede grote zeesluis in IJmuiden? Welke steun heeft
de Commissaris van de Koningin,
Harry Borghouts, voor zijn plannen
om buitenduins havens te maken
in de Noordzee? Komen er nieuwe
Amsterdamse havens in het recreatiegebied Spaarnwoude bij Buitenhuizen? Hoe gaat de provincie het
toerisme promoten in het IJmondgebied? Komt er een doorgaand
fietspad langs de eerste duinenrij van Zandvoort naar IJmuiden?
Wat is de toekomst van de visserij
in IJmuiden?
Genoeg aanleiding om met de drie
insiders te spreken over de toekomst van het Noordzeekanaalgebied en de economische ontwikkelingen in de IJmond.
Deze en andere onderwerpen zijn te
zien en te horen in de uitzendingen
op vrijdagavond 22 februari, zaterdagavond 23 februari en maandagavond 25 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.

Arthur Boldewijn wint
voorronde voorleeswedstrijd
IJmuiden - Woensdagochtend 13
februari woedde er in de Centrale
Bibliotheek van Velsen een spannende strijd tussen vier voorlezers
uit groep 7 en 8.
Jane Cornelissens van De Zandloper, Arthur Boldewijn van Sint Franciscus, Zahra Al Hamani van De Triangel en Nadia Groothuis van De
Duinroos, allen voorleeskampioen
van hun eigen school, hadden zich
gekwalificeerd voor de voorronde
van de Nationale voorleeswedstrijd.
Het doel was het veroveren van de
enige plaats in de kwartfinale die
vergeven werd.
De bibliotheek was al vele malen
eerder gastvrouw voor deze wedstrijd, maar dit jaar werd er een
nieuwe en unieke draai aan gegeven. Werd er voorheen nog voorgelezen voor familie en vrienden? Dit
jaar werden de klassen van de voorlezers uitgenodigd als publiek, toch

zo’n 100 kinderen!
Zij hadden allen geweldig geluisterd
naar de oproep spandoeken en een
yell te bedenken, wat een prachtig kleurrijk en luid resultaat opleverde! De Duinroosschool ging er
zelfs vandoor met een prijsje voor
de meest origineel aanmoedigende
school!
Het werd de driekoppige jury niet
makkelijk gemaakt. Toch werd na
overleg besloten dat Arthur Boldewijn de winnaar was. Hij had een
mooi afgerond stuk uitgekozen dat
hij goed introduceerde. Tijdens het
voorlezen hield hij goed contact met
het publiek en zijn stem was fijn en
afwisselend om naar te luisteren.
Op 15 maart mag hij tijdens de
kwartfinale, ook in de Centrale Bibliotheek, proberen nog een ronde
verder te komen! En misschien zien
wij hem zelfs terug tijdens de landelijke finale!

Thijs wint voorrondes
Junior Vakkanjer
IJmuiden - Thijs de Vries (15), vierderjaars leerling elektrotechniek
van het Technisch College Velsen in
IJmuiden, is afgelopen donderdag
winnaar geworden in de voorrondes
van de Junior Vakkanjer wedstrijd.
Bij deze wedstrijd strijden vmbo
leerlingen metaal- en elektrotechniek van verschillende vmbo scholen uit regio voor een plek in de landelijke finalewedstrijd.
Vorig jaar greep het Technisch College Velsen met een tweede plaats
net naast de hoofdprijs. Maar nu
was het met een eerste plaats
voor Thijs wel raak. De wedstrijd
werd gehouden op het Trias vmbo
te Krommenie, en wordt georganiseerd door bureau TOP. Dit bureau
ontplooit activiteiten om techniek
onder de aandacht te brengen van
ouders, leerlingen een leerkrachten, en werkt samen met verschillende opleidingsfondsen en stichtingen binnen de metaal- en elektrotechniek. Het was voor de docent elektrotechniek, Kees Bindels,
niet echt een verrassing dat Thijs
als winnaar uit de bus kwam. Thijs
staat bij zowel de leerlingen als de
docenten bekend als een gemotiveerde en geïnteresseerde leerling
die zowel theoretisch als praktisch

zijn mannetje staat, en die het ver
kan gaan schoppen in de elektrotechniek. Werkgevers moeten nog
wel even geduld hebben want Thijs
wil na het vmbo en mbo verder studeren op het hbo.
Gedurende de voorbereiding voor
de wedstrijd liet Thijs al zien de
wedstrijd serieus te nemen. Schakelingen werden geoefend en nauwkeurig werd een gereedschapskoffer gevuld met specialistisch gereedschap, waarbij niets aan het
toeval werd overgelaten.
De opdracht die de leerlingen moesten maken bestond uit een energiebesparende licht/donker schakeling
die met behulp van een programmeerbaar relais moest worden geschakeld. De finale wedstrijd zal
heel erg spannend worden omdat
tijdens de voorrondes al bleek dat
de verschillen klein waren en het
vooral aan kwam op de details in de
afwerking van de opdracht.
Om een kans te maken zal het uiterste van de leerlingen worden gevraagd en moet er een zo goed als
perfecte opdracht worden afgeleverd. De finale wedstrijd wordt gehouden tijdens de 25e Techni-show
van 11 tot en met 15 maart in de
Jaarsbeurs van Utrecht.

pagina 8

21 februari 2008

‘t Mosterdzaadje

Ouderennieuws

The Planets van Gustav
Holst en Pianorecital
Santpoort-Noord - Op vrijdag 29
februari om 20.15 uur zullen de pianisten Patrick Hopper en Hjalmar
Berg op twee vleugels de muziek
uitvoeren die Gustav Holst schreef
over de planeten. De astronoom en
muziekliefhebber professor Huib
Henrichs neemt het meest recente
beeldmateriaal uit de ruimte mee en
geeft toelichting op de planeten die
verklankt worden. Aansluitend ‘The
Dwarf Planets’ uitgevoerd en gecomponeerd door Huib Henrichs.
Met het 20-jarig bestaan van ’t
Mosterdzaadje organiseerde de pianist Patrick Hopper een Twee Vleugel Festival en maakte The Planets
met beeldende toelichting daarvan
onderdeel uit. Tot vreugde van velen nu nog een keer in ’t Mosterdzaadje.
De Haarlemse hoogleraar sterrenkunde aan de VU, schreef ‘The
Dwarf Planets’ als eerbetoon aan
Gustav Holst. Deze avond beleeft dit
werk haar wereldpremière. Het zijn
7 korte stukken die de meest bekende dwergplaneten verklanken.
Ceres-Ixion-Sedna-OrcusErisQauaor-Pluto. Ook daarover is veel
te vertellen.
Op zondag 2 maart om 15.00 uur
treedt het pianisten echtpaar Aksana en Vital Stahievitch uit Minsk (
Wit-Rusland) op in ‘t Mosterdzaadje. Voor de pauze speelt Aksana Stahievitch Debussy en Beethoven. Na
de pauze Vital Stahievitch met Balladen van Chopin en Brahms.
Het concert opent met Estampes
van Debussy, met onder andere de

Pagodes. Dit werk schreef Debussy in 1889 toen hij in contact kwam
met oriëntaalse kunst en Javaanse
muziek op de wereldtentoonstelling
in Parijs.
Beethoven opus 109, een van zijn
laatste sonates, misschien wel zijn
allerbeste. Het neemt de luisteraar
mee de diepte in.
Vital Stahievitch speelt de Ballade
in F opus 52 van Chopin. Dit is de
meest complexe, dramatische en expressieve. De muziek is gebaseerd
op verhalende gedichten geschreven door de van oorsprong uit Wit
Rusland afkomstige Adam Mickiewicz. Het gaat over het Sviciaz meer
vlakbij Minsk. Onder water, zo gaat
de legende, zou een stad verborgen
worden gehouden. De muziek ligt
Vital dicht aan het hart omdat hij, in
Minsk geboren en getogen, zo goed
de smaak en de sfeer hiervan thuis
kan brengen. Tot slot vier Balladen
opus 10 van een nog jonge Brahms,
nog aan het begin van zijn levenslange diepe gevoelens voor Clara
Schumann. De stukken, soms heel
donker dan weer vol van tedere liefde, laten niemand onberoerd.
Beider muziekcarrière begon in
Minsk aan het Nationale Muziek
College. Momenteel studeren zij in
Amsterdam bij Naum Grubert. Bij
hun thuis een kast vol prijzen.
’t Mosterdzaadje, kerkweg 29, Santpoort-Noord, 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.

Aksana en Vital Stahievitch

Play-in Culturele Stichting
Velser Gemeenschap
IJmuiden - Zondag, 17 februari
werd de jaarlijkse Play-in gehouden
in het Witte Theater, georganiseerd
door de Culturele Stichting Velser
Gemeenschap. Deze Play-in is bedoeld voor leerlingen van opleidingsorkesten die verbonden zijn
aan de Velser Gemeenschap en
leerlingen van de Muziekschool Velsen. Op een groot aantal verschillende blaasinstrumenten, accordeons, gitaar, keyboard, slagwerk, enzovoort werden, onder leiding van
algemeen dirigent Michiel Drijver
en dirigent Roelof de Kooi (accorde-

on), gedurende de ochtenduren een
aantal muziekstukken op de diverse
instrumenten afzonderlijk geoefend.
In de loop van de middag zou dan
onder leiding van Michiel Drijver
door alle muzikanten gezamenlijk
de geoefende stof ten gehore worden gebracht.
Volgens Betty Wubbolts een zeer geslaagd festijn met een record aantal
van 53 deelnemers(sters), aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren
en met mensen in leeftijd variërend
tussen 10 jaar en 76 jaar. (Joop Waijenberg)

Cursus budgetteren:
‘Beter omgaan met geld’

Hergebruikmarkt
IJmuiden - De laatste zaterdag van
de maand staan de vrijwilligers van
stichtingen weer klaar om u in de
gelegenheid te stellen die leuke of
nuttige dingetjes die u wilt hebben
te verkopen. Anderen hebben deze spullen de afgelopen weken gebracht. Kortom in het Solidariteitsgebouw in de Eenhoornstraat is het
zaterdag a.s. van 09.00 tot 13.00 uur
weer Markplaats.nl maar dan zonder internet! En dat alles om hulp te
kunnen verlenen aan mensen in het
buitenland, die nog niet meeprofiteren van onze welvaart. De stich-

Dirigent Roelof de Kooi aan het oefenen met de veertien accordeons en keyboard

ting Zlotoryja doet dit vooral voor
kindertehuizen en zelfs een regionaal ziekenhuis in Polen. De Stichting Roemenië heeft diverse adressen in Roemenië. De Cuba Connection stuurt goederen naar Cuba. En
de Stichtingen de Roestige Pot en
Velsen voor de Derde Wereld steunen hulpprojecten.
U weet niet half hoeveel vrijwilligers
voor deze stichtingen bijna dagelijks
in de weer zijn. Kijk zaterdag of er
iets van uw gading bij is en steun
hiermee ook direct hun hulpprojecten in het buitenland.

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.

Zondag Middag Podium
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De Brulboei,

Kanaalstraat 166 IJmuiden,
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Maandag 25 februari van 10.00 tot 11.30 uur kunnen alle kinderen van 4
tot en met 8 jaar een mooi schilderij komen maken. De kosten bedragen 1
euro per kind. Graag van tevoren opgeven tot en met 22 februari.
Glas graveren en houtbranden voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar
op maandagmiddag 25 februari van 14.00 tot 15.30 uur. Opgeven tot en
met 22 februari. Kosten 1 euro per kind.
Donderdag 28 februari ‘IJmuiden, wat vertel je me nou!’ Eerste film
start om 20.00 uur. De kosten bedragen 2 euro en zijn vanaf 18 februari
verkrijgbaar.
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De Mel,

eG en krant gehad?

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

Vrijdag 29 februari is er een gezellige kinderbingo voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar. De bingo wordt gehouden van 14.00 tot 15.30 uur. Toegang
1,50 euro, inclusief limonade en een traktatie.

Nieuws voor
de schoter?
De Spil,
Frans Halsstraat 29 IJmuiden,

info@deschoter.nl

Bel 0255-533900

telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl.
Circusproject voor kinderen. Start 12 maart. Het project duurt vier weken
en wordt elke woensdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur gehouden. De kosten bedragen 17,50. Aanmelden voor 22 februari.

De Koe,

Nieuws voor de schoter?
Love-disco voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Zaterdag 23 februari
ominfo@deschoter
19.30 uur. De disco duurt tot ongeveer 22.30 uur. Er wordt .nl
geen alcohol
Zadelmakerstraat 3, Velserbroek,
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl

geschonken. Tijdens de avond wordt een liefdes/sex-kwis gehouden. Toegang 1,50 euro.

De Dwarsligger,

Planetenweg 338, IJmuiden,
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Woensdagavond 26 maart is er een kookworkshop met als thema: de Armeense Keuken’. De workshop staat onder begeleiding van een Armeense
vrouw. De avond vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur. De kosten bedragen
14 euro.
Expositie aquarelschildeijen door Truus Ockeloen en Inge Ockeloen zijn
vanaf heden te bezichtigen in het buurtcentrum.
Donderdag 28 februari organiseert het buurthuis samen met Stichting
Welzijn Velsen de Spelletjesparade. Kinderen van 6 tot en met 10 jaar zijn
welkom van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen 1,- per kind.
Theatergroep Oma Toos treedt zaterdag 23 februari op voor kinderen tussen de 4 en 9 jaar. Toegang 1,50.

Dae rsDe lDwgger Bru
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Driehuis - Voor het ZondagMiddagPodium in Velsen treedt zondag
24 februari Harald Veenstra voor u
op met een show vol Nederlandstalige cabaretliedjes. Het wordt een
ouderwets gezellige middag in Velserduin, het Centrum voor Verpleeghuiszorg, Nicolaas Beetslaaan 4 in
Driehuis. Kaarten à 3 euro zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan
de zaal.
De voorstelling begint om 14.00 uur
en vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Zie ook www.buurthuisdebrulboei.
nl.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

In Witte Theater draait
Geen krant gehad?
de
film ‘Control’
Bel 0255-533900

IJmuiden - Zaterdag 23 (met muziek na afloop) en woensdag 27 februari draait het Witte Theater om
20.30 uur de film ‘Control’.
Het speelfilmdebuut van de Nederlandse popfotograaf Anton Corbijn
is een gevoelig en indrukwekkend
portret over Ian Curtis. De zanger
van de legendarische band Joy Division was 23 jaar toen hij aan de
vooravond van de eerste Amerikaanse tournee zelfmoord pleegde.
In het Engeland van de late jaren ‘70
zetten punk en new wave de complete muziekscène naar hun hand.
Maar Curtis had fors te lijden onder
de druk van de talloze optredens.
Ook op relationeel vlak ging het
slecht. Ondanks de grote liefde voor
zijn vrouw Deborah en hun kindje
liet hij zijn oog vallen op een rockjournaliste. De neerwaartse spiraal
waarin Curtis terechtkwam werd
onomkeerbaar.

Toegang normaal 6 euro. Tegen inlevering van dit artikel 4 euro

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.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-42106818, mevrouw Nupoort.
Zelf kleding maken op woensdagmorgen van 09.30 tot 1.230 uur.
Schilderen maandagmiddag, dinsdagmiddag creatief, woensdagmorgen kleding maken, woensdag tiffany, donderdag darten, vrijdagmiddag tiffany. Activiteiten worden gegeven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur
computerles.
Darten, iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Houthobby elke middag open
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 0642106818.
Elke donderdagmorgen is er computerles voor mensen met Afasie. Op
Vrijdagmorgen is iedereen welkom
voor computerles, de stichting werkt
met de Davilex-methode, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen tempo een
onderdeel van de computer onder de knie krijgen. De stichting is
geopend van 9.30 tot 11.30 en van
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Vrijdag 29 februari: Ossenstaartsoep, rode kool met hacheè en vanillevla met slagroom toe.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor
de open tafel. 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,-.
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 maaltijd is op woensdag 5 maart voor de laatste keer.
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 29 februari: tomatensoep,
bloemkoolvariatie,
schouderkarbonade, trifle en koffie met slagroom. Kosten 4,50. Aanvang 12.30 uur.
Aanmelden 25 februari tussen 11.00
en 12.00 uur.
Expositie Schildersclub Velserhooft
tot en met 3 maart. Toegang gratis, Geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag
11.10 tot 13.30 uur.
Snertmaaltijd donderdag 1 maart.
12.00 uur. Kosten 2,50.
Niet meer aanmelden voor computerles, de klassen zijn vol.
Kids & Respect zondag 2 maart.

Voorstelling Frans Hakkermars. Toegang 1,-. Van 10.30 tot 11.30 uur.
Winterkien vrijdag 29 februari. Aanvang 19.30 uur. Kosten 3,30 inclusief
2 kienronden en koffie en thee.
Thuisbioscoop vrijdag 7 maart.
‘Come on George’. Aanvang 19.30
uur. Kosten 2,- incl. koffie/thee en
hape.
Klaverjasmarathon zaterdag 15
maart. Opgeven via 023-5386528.
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 elke eerste dinsdag van
de maand van 14.00 tot 17.00 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
Busreis dinsdag 11 maart naar
Land van Strijen. U krijgt in het museum een overzicht wat gebeurd is
tijden de watersnood in 1953. Met
een gids wordt u door dit gebied gereden. Kosten incl. koffie, lunch en
gids 35,50 euro.
Vijfdaagse vakantiereizen naar
Lunteren van 9 tot en met 13 juni,
of naar Valkenburg van 21 juli tot en
met 25 juli. Naar Zeddam van 9 tot
en met 13 september.
Geheel verzorgd 350 euro, exclusief
verzekeringen.
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in IJmuiden en Velsen-Noord
Oplage 20.025 ex.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord
en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
T 0255-533900 F 0255-518875
www.jutter.nl www.hofgeest.nl
Aanleveren van kopij:
redactie@jutter.nl
Aanleveren van advertenties:
aanlever@jutter.nl
Directeur:
Frits Raadsheer, 06-53951836
Redactiemedewerkers:
Karin Dekkers, Marja Krabbendam,
Mats van der Wal, Carla Zwart en
Renée Wouwenaar
Opmaak:
Astrid van Loon, Kim Saarloos en
Misja de Vries
Advertentieverkoop:
Therèse Imming, 06-13509314
Tinka van Leeuwen, 06-11215143
Gerda Ritskes, 06-45708874
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RV Castricum
T 0251-656750 F 0251-650746
info@boesenkool.nl
www.boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net B.V.
www.verspreidnet.nl
T 0251-674433 F 0251-674080
Uitgever:
Kennemerland PERS BV
IJmuiden
Advertentietarieven:
Op aanvraag
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
T 0297-341900 F 0297-342900

Overname/kopiëren van advertenties en/
of teksten uit deze uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever.

21 februari 2008

pagina 9

Al duizend kaarten verkocht voor 2Generations

Cursus inkomstenbelasting
bij Volksuniversiteit Velsen

Haarlem - Voor het op zaterdag 22
maart in de Philharmonie geplande
dansfeest 2Generations blijkt enorm
veel interesse te bestaan. Volgens
het organisatiebureau 4all-Exclusevents zijn er inmiddels al meer dan
duizend tickets verkocht. De bedoeling van het feest is om met een uitgekiende programmering twee of
zelfs drie generaties op de dansvloer
te brengen. Er wordt niet alleen muziek gedraaid, maar ook gespééld.
Op 22 maart zijn er optredens van
Hans Dulfer en Lois Lane, DJ Dennis
van der Geest en DJ Bert.
Twee generaties, of soms zelfs drie
op dezelfde dansvloer. Vaders met
zoons en moeders met dochters en
vriendinnen. ‘One happy family’ uit
z’n dak! Dat is de geslaagde formule van 2Generations, een daverend
succes. Van twintigers tot zelfs zestigers, van Beatles naar Beats! In
2007 heeft 2Generations in SnowPlanet plaatsgevonden. Een uitverkocht huis trok maar liefst 1.500 bezoekers!
De uiterst exclusieve locatie Philharmonie biedt plaats aan 1.800 bezoekers.
Voor de 1500ste ticketbesteller heeft
organisatiebureau 4all-Exclusevents
een unieke verrassing. Indien u de
besteller bent van de 1500ste ticket, dan krijgt u met uw partner een
rondleiding achter de schermen met

Driehuis - Miljoenen mensen hebben onlangs de beruchte blauwe
brief van de Belastingdienst ontvangen om voor 1 april 2008 aangifte te
doen voor de inkomstenbelasting.
Uit ervaring weten velen dat het invullen van zo’n belastingopgave op
papier of via internet geen eenvoudige routine-klus is en er vaak aftrekposten worden vergeten waardoor teveel belasting wordt betaald
en dat is doodzonde!
Daarom organiseert Volksuniversiteit Velsen een tweetal trainingen
om zelf de aangifte te doen waardoor men in veel gevallen loonheffing en/of zorgpremie terugkrijgt.
Voor mensen die al eerder een belastingcursus gevolgd hebben,
wordt een zogenaamde opfrisworkshop inkomstenbelasting 2007 gegeven van een avond en wel op
maandag 3 maart van 19.30 tot

de productieleider van het evenement; een meet en greet met de artiesten Hans Dulfer of Lois Lane behoort tot de mogelijkheden
Tickets zijn te bestellen via internetbankieren (IDEAL) op www.exclusevents.nl. Tevens zijn er tickets verkrijgbaar aan de kassa van
de Philharmonie. Ook PUUR makelaars verkoopt tickets op de Zijlweg 30 in Haarlem. Overige voorverkoopadressen worden genoemd
op de website.
Onder andere Hans Dulfer treedt op

Ferrymaatschappij DFDS Seaways introduceert in 2008 nieuwe kastelenrondreizen in Schotland en Noord-Engeland

Schotland en Noord Engeland scoren

Nieuwe kastelenrondreizen
bij DFDS Seaways
IJmuiden - Vakanties naar Schotland en Noord-Engeland zijn populair. errymaatschappij DFDS Seaways haakt hier op in en introduceert in 2008 nieuwe kastelenrondreizen in deze regio’s. De verkeersbureaus van beide regio´s, Visit Scotland en One North East, zien
Nederland ook als een belangrijke
markt. In samenwerking met DFDS
Seaways ontwikkelen zij dit jaar verschillende promotionele activiteiten.
Schotland telt circa 3.000 kastelen.
Door de jaren heen vormden Schotse en Noord-Engelse kastelen het
decor in veel films. Zo schitterde Alnwick Castle, in de buurt van Newcastle, in de Harry Potter films. De
films ‘Highlander’ en ‘The World is
not enough’ zijn opgenomen in het
middeleeuwse kasteel Eilean Donan.

In sommige kastelen is het mogelijk
om te overnachten. Tijdens de kastelenrondreizen van DFDS Seaways
verblijft de klant een aantal nachten
in verschillende kastelen en landhuizen. De gasten worden heerlijk
in de watten gelegd en genieten van
een verblijf op een bijzondere locatie. Het vervoer van de auto aan
boord is bij de prijs inbegrepen.
De eerste maand van 2008 laat zien
dat er een sterk stijgende belangstelling is voor reizen naar NoordEngeland en Schotland. De boekingen bij DFDS Seaways lopen goed.
De ferrymaatschappij realiseerde in
2007 het beste jaarresultaat uit haar
geschiedenis op de route IJmuiden
– Newcastle. DFDS Seaways wil de
positieve lijn doorzetten in 2008.
Meer informatie op dfds.nl.

Seasons Après Ski School Party

De whiskyproeverij gaat gepaard met een levendige presentatie

Whiskyproeverij
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
IJmuiden - Woensdag 5 maart organiseert Slijterij & Wijnhuis Zeewijck de eerste whisky ‘nosing & tasting’ van het seizoen. Dit is een leerzame proeverij die u meeneemt op
een whiskyreis door Schotland. U
proeft de sfeer, ontdekt de smaak
en doet kennis op van de Schotse
whisky’s.
De reis gaat langs de zes verschillende Schotse whiskyregio’s, van
de Lowlands via de Highlands en
Speyside tot aan de befaamde Island whisky’s. Gedurende twee uur
presenteert een Whisky Ambassadeur van Diageo deze proeverij. De
Ambassadeur is opgeleid in Schotland en heeft alle nodige kennis van
het productieproces, de streken en
distilleerderijen opgedaan om tot
whiskyspecialist benoemd te mogen worden. Tijdens deze proeverij
komt uitvoerig aan bod een impressie van Schotland, de geschiedenis,
ingrediënten en het productieproces van whisky en natuurlijk de single malt whisky’s zelf.
De ‘nosing & tasting’ wordt door
een sfeervolle en levendige pre-

sentatie begeleid. Elke distilleerderij in Schotland produceert whisky’s
die uniek van smaak en geur zijn.
Subtiele verschillen in water, klimaat, turf en natuurlijk het distillatie-, en rijpingsproces geven iedere
malt zijn eigen karakteristieken. Zo
zijn er in elke regio grote verschillen waar te nemen tussen de diverse whisky’s. En zelfs distilleerderijen
die naast elkaar liggen hebben verschillende karakters.
Deze whiskyproeverij staat in het
teken van The New Classic malts
en vindt plaats om 19.30 uur in het
sfeervolle Hotel Augusta, Oranjestraat 98 in IJmuiden. Het maximale
aantal deelnemers bedraagt 35 personen. Toegangskaarten à 15 euro
zijn te verkrijgen bij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, Zeewijkplein 25, telefoonnummer 0255-540331. U kunt
ook via e-mail reserveren via info@
zeewijck.nl Overigens staan er meer
whiskyproeverijen op het programma voor zowel beginnende als gevorderde whiskydrinkers. De eerstvolgende Nosing & Tasting is op
woensdag 9 april.

Mariëtte, Rob en Wim ontvingen hun welverdiende diploma

Koristenopleiding
Kunstencentrum Velsen
Velsen-Zuid - Al een aantal jaren
wordt aan de afdeling muziek van
het Kunstencentrum Velsen de zogeheten Koristenopleiding gegeven.
Dit is een opleiding die speciaal is
bestemd voor leden van (plaatselijke) zangkoren. Zaken als stemvorming, noten lezen, van blad zingen,
ritmes tikken e.d. komen uitgebreid
aan de orde. Allemaal onderdelen
die het zingen in een koor veel aantrekkelijker maken: zowel voor de
individuele zanger(es) als ook voor

het gehele koor.
Het examen wordt gehouden volgens landelijke normen en kent drie
niveaus. In het verleden heeft al een
aantal leerlingen de A-opleiding
met succes afgesloten.
Dit jaar deden aan het Kunstencentrum voor eerste drie leerlingen examen voor het B-diploma, te weten
Mariëtte Mak, Rob Landwehr Johan
en Wim Mak. Zij slaagden alle drie
en kregen na afloop het bijbehorende diploma uitgereikt.

IJmuiden – Natuurlijk kun je après
skiën in Oostenrijk, Frankrijk en
noem maar op. Alleen moet je daar
dan wel zijn. Niet getreurd, want het
kan ook dichter bij huis en wel op
donderdag 28 februari aanstaande op de Seasons Apres Ski School
Party. Maar pas op voor lawinegevaar!
Nog ruim een week en dan barst het
lawine gevaar los met DJ Coco.
Op deze après ski editie kan men
weer volop feesten, dansen en sjansen en genieten van winterse sferen!
Vanaf 22.00 uur zal DJ Coco de lekkerste après skihits, club, Nederlandstalig, R&B, dance-classics en

21.45 uur. De kosten bedragen inclusief belastinggids 40 euro.
Heeft u weinig tot geen ervaring met
het invullen van uw belastingopgave, volg dan de cursus ‘Inkomstenbelasting 2007’ die uit drie lessen
bestaat. De eerste les is op dinsdag 4 maart van 19.30 tot 21.45 uur.
De kosten bedragen inclusief belastinggids 85 euro.
De lessen worden gegeven in het
Ichthus College, Nicolaas Beetslaan
3 te Driehuis. Gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer en er is
voldoende parkeergelegenheid.
Spoedige aanmelding via telefoonnummer 0255-519313 of 0610571529 is wel gewenst want het
aantal cursusplaatsen is beperkt.
Aanmelding via de website van
Volksuniversiteit Velsen is natuurlijk
ook mogelijk, zie: www.vu.velsen.
net

andere ‘uit je dak ga’ muziek je om
de oren skiën. Samen met een berg
sneeuw zal het feest helemaal compleet zijn.
Zoals eerder vermeld is dit spetterende scholierenfeest op donderdag
28 februari aanstaande. Deze winterse editie van het scholierenfeest
begint om 22.00 uur en zal duren tot
de skilift het hoog(s)te punt van de
week heeft bereikt. De toegang van
dit scholierenfeest is 5 euro per persoon en toegankelijk voor iedereen
vanaf 16 jaar (recht op toegang onder voorbehoud). Neem wel een officieel legitimatiebewijs mee, anders
kan je de toegang ontzegd worden!
Zie ook www.seasonscafe.nl

Het Freerider assortiment van Mobiel Garant biedt veel vrijheid, zowel bij aankoop als bij gebruik

Van Dongen blijft in beweging

Ger Freriks laat u graag uw slag slaan in de tijdelijke uitverkoopwinkel

Tijdelijke uitverkoopwinkel

Freriks laat prijzen knallen
aan Kennemerlaan 131
IJmuiden - Net als in andere jaren
gebeurde, laat Freriks, na de uitverkoop, de prijzen nog eens knallen in
een tijdelijke uitverkoopwinkel. Dit
jaar is dat het leegstaande pand aan
Kennemerlaan 131, tegenover Banketbakkerij Keijzers, waar Sporthuis
Freriks 33 jaar geleden is begonnen.
Terug op het oude nest dus.
De liefhebbers van sportartikelen
vinden hier tal van sportartikelen
voor heel kleine prijsjes. Zoals tennisrackets van de grote merken, onder andere Wilson, Prince, Head en
Pro Kennex met 50 tot 80 procent
korting. En herentennisschoenen
gaan nu ook voor stuntprijsjes.
En wat denkt u van de vele sportschoenen en vrijetijdsschoenen
voor groot en klein met grote kortingen, zoals Nike, Adidas, Puma en K
Swiss. Dames- en herenkleding van
Bjorn Borg voor wel heel kleine prijzen, ook heren zwembroeken met
hoge kortingen vindt u hier.
Verder Ajax kleding, nu alles voor de
halve prijs. Wie het eerst komt, wie
het eerst maalt. Diverse sweaters
en T-shirts, lange en korte sportbroeken ook kortingen van 50 tot 80
procent.
Gaat u nog op wintersport? Skibroeken voor senior en junior gaan nu
voor heel kleine prijsjes. Joggingbroeken en sweaters in vele ma-

ten, kleuren en modellen gaan voor
prijzen die internet verslaan. Oxbow
truien en sweaters gaan nu met 50
procent korting.
Kom gerust langs om uw slag te
slaan voor heren, dames en kinderen. U vindt de tijdelijke uitverkoopwinkel aan Kennemerlaan 131, zolang de voorraad strekt, wees er dus
snel bij. De winkel is geopend van
woensdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 17.30 uur. Het is mogelijk
met PIN te betalen.

Doek valt voor
Weggeefwinkel
Velsen-Noord - Vandaag valt alweer het doek voor De Weggeefwinkel aan Wijkerstraatweg 187 in
Velsen-Noord. De drie krakers die
in januari het ruim zes jaar leegstaande pand bezetten kregen bericht dat het pand onlangs is verkocht. Vandaag (donderdag) is dan
ook de laatste openingsdag voor de
Weggeefwinkel. Martijn, Yorick en
Robin beraden zich op mogelijkheden voor een Weggeefwinkel elders.
In de Weggeefwinkel konden klanten per keer drie gratis artikelen ophalen.

Met een PGB kiest u zelf
uw rollator of scootmobiel

Speeltuin de Veilige Haven
open tijdens voorjaarsvakantie

IJmuiden -Autobedrijf van Dongen
is sinds kort dealer van scootmobielen en rollators van Mobiel Garant. Particulieren kunnen zelf kiezen welke uitvoering hen aanstaat
en het best bevalt, de kosten kunt
u betalen uit een bij de gemeente aangevraagd Persoonsgebonden
Budget (PGB). Vanaf 2007 is de gemeente verplicht u de keus te bieden tussen een voorziening in natura of een PGB. Dat geeft u de gelegenheid zelf uw keuze te maken
voor een voertuig en de dealer, zoals bijvoorbeeld Van Dongen aan
Scheldestraat 81-83 in IJmuiden.
Veel senioren komen niet of nauwelijks buiten omdat zij slecht ter
been zijn of angstig om te vallen. De
Mobiel Garant scootmobielen bieden een fantastische oplossing voor
deze mensen. Zij kunnen makkelijker naar buiten en dus hun sociale
contacten onderhouden, zelfstandig
boodschappen doen of gewoon lekker van het zonnetje genieten in een
park of op een terras.
Dankzij de Freerider scootmobielen
van Mobiel Garant hoeft men niet
meer bang te zijn voor stoepranden
en drempels. Freerider scootmobielen zijn stabiel en zeer makkelijk te
bedienen en bovendien ook in vierwieluitvoering verkrijgbaar. Voor
een scootmobiel heeft u geen rijbewijs nodig, maar wel kennis van verkeersregels. Het assortiment scootmobielen strekt zich uit van een zeer
lichte, opklapbare driewiel scoot-

IJmuiden - Zaterdag 23 februari begint de voorjaarsvakantie weer
en gaan ook de hekken van Speeltuin de Veilige Haven aan de Heerenduinweg 6a om 13.00 uur weer
open. In de winterperiode is er door
de vrijwilligers weer het nodige gedaan: nieuwe betonnen banken geplaatst en de boot is helemaal opgeknapt!
En natuurlijk is er ook nu weer een
nieuw speeltoestel te bewonderen,
één waarmee je zo het luchtruim
in kunt schieten, namelijk de Aliën, een zes meter hoge raket. Ver-

mobiel die makkelijk mee in de auto
kan, tot een sportieve en robuuste
vierwiel scooter met een actieradius van circa 50 km voor langere afstanden.
Mobiel Garant heeft er voor gekozen haar assortiment aan te bieden
via onder meer 300 automobielbedrijven en fietsenzaken, waaronder
Van Dongen. Zij willen zich door
klantvriendelijkheid, service en dealerschap in de eigen woonomgeving
profileren. Dus geen agressieve verkooptechnieken via advertenties,
maar alle gelegenheid om rustig te
overleggen en een proefrit te maken
en dat kan ook bij u thuis.
Uiteraard kunt u bij klachten over en
voor onderhoud van uw scootmobiel
of rollator direct bij Van Dongen terecht. Maar staat u ergens vast, buiten openingstijden, dan is er de 24uurs service van Mobiel Garant die
zorgt dat het probleem wordt verholpen. Eventueel kan vervangend
vervoer geregeld worden. Mobiel
Garant biedt een totaalpakket bij
aanschaf van de scootmobiel inclusief vijf jaar lang service en onderhoud.
Voor alle informatie kunt u terecht
bij Autobedrijf Van Dongen aan
Scheldestraat 81-83, telefoonnummer 0255-515565. Openingstijden
zijn van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Zie ook
www.mobielgarant.nl Voor meer info over het PGB: www.pgb.nl

der een fietsdraaimolentje en de cobrawip. Dit alles is voor de oudere
jeugd, maar voor de kleintjes staan
er een ezel én een kameel geduldig
te wachten tot er iemand met ze op
reis wil.
De openingstijden zijn: maandag tot
en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en zon- en feestdagen van
13.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs is
dezelfde gebleven, slechts voor 0,60
per persoon kunt u al in de speeltuin
terecht! Gezinskaarten zijn te koop
in de speeltuin voor 20 euro. Zie ook
www.deveiligehaven.nl.

Direct werk gediplomeerden
havenvakopleiding
IJmuiden - Op 20 februari ontvingen de eerste vijf leerlingen ‘Medewerker Havenoperaties’ van het
ROC Nova College in IJmuiden hun
diploma. Met hun diploma op zak
hebben zij direct een contract aangeboden gekregen van de havenbedrijven IGMA, Waterland en OBA.
De opleiding speelt duidelijk in op
een behoefte van het havenbedrijfsleven. Mede door de inzet van het
Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied kon de opleiding
twee jaar gelden van start gaan.
Stichting BORA zorgt als werkgever

voor de werving van stageplaatsen.
De gemeente Amsterdam draagt financieel bij vanuit motie 617. Deze
motie was gericht op het opheffen
van de mismatch tussen werkzoekenden en de vraag van bedrijven
naar werknemers. Met het diplomeren en het direct verkrijgen van
werk voor deze cursisten in de haven, kan gesproken worden van een
succesvolle start.
Voor informatie over de opleiding
Medewerker Havenoperaties van
het ROC Nova College: telefoonnummer 023-5302010 of website
www.novacollege.nl
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College van Velsen
herdenkt Februaristaking
Velsen - Maandag 25 februari vindt
de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking van 1941 plaats. Wethouder A.M. Korf en wethouder C.
Ockeloen leggen namens de gemeente Velsen een bloemstuk bij
het monument De Dokwerker op
het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. De herdenking begint om
16.45 uur.
De voorzitter van de Tweede Kamer,
Gerdi Verbeet, zal een toespraak
houden en Sanne Wallis de Vries
leest gedichten voor. Vervolgens begint om 17.00 uur het defilé langs
het monument.
In de Mozes en Aäronkerk aan het
Waterlooplein is net als voorgaande
jaren een kleine tentoonstelling te
bezichtigen van foto’s die gemaakt
werden van razzia’s op joodse man-

Geen
nachtwinkels

Velsen - Pas na een bezwaarschrift,
dat om die reden niet-ontvankelijk
is verklaard, heeft B&W bekend gemaakt dat geen vrijstelling kan worden verleend voor een nachtwinkel
in Velsen. De ‘Verordening inzake
de winkeltijden Velsen’ biedt geen
mogelijkheid om individuele winkels vrijstelling te geven te openen
tussen 22.00 en 6.00 uur. Omdat
de rechtsgrond daarom ontbreekt,
kon geen bezwaar worden aangetekend tegen dit wettelijk voorschrift.
Nachtwinkels zijn onder de huidige
wetgeving niet mogelijk in Velsen,
de enige uitzondering zijn de openingstijden van benzinestations.

nen. Deze razzia’s vormden de directe aanleiding voor de staking.
Kunstenaar Willem Vogel heeft de
tentoonstelling opnieuw ingericht.
De Februaristaking staat nog altijd
symbool voor strijd tegen rassenwaan, voor solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid. Met de bijeenkomst bij het
monument De Dokwerker herdenkt
men de stakers van toen. Tegelijkertijd geven wij aan dat de waarden
waar zij voor stonden nog steeds
van groot belang blijven, juist in deze tijd waarin sprake is van terroristisch geweld en politieke repressie
en waarin ook in ons land mensen
in de hoek gezet dreigen te worden vanwege hun afkomst, seksuele
voorkeur of religie.

Zondag 24 februari is bij Art Frame & Postershop de opening van de expositie
van Erlinde Ufkes Stephanus

Manisch PositiefX

Expositie Erlinde Ufkes in
Art Frame & Postershop

Aan de IJmuiderstraatweg vinden de klanten nu een grotere, maar nog steeds
gezellige zaak van Evert de Ronde

Evert de Ronde nu een
echte woningverwenner
IJmuiden - Per 1 februari is het
nieuwe pand van Evert de Ronde geopend aan IJmuiderstraatweg 45 en
nu kunnen we echt spreken van een
‘woningverwenner’. Esther en vader
Evert de Ronde ontvangen met veel
plezier de enthousiaste reacties op
het nieuwe pand, dat veel ruimer en
overzichtelijker is geworden. ,,Maar
gelukkig is het hier ook nog steeds
erg gezellig,’’ zegt Esther.
De klant heeft nu een veel beter
zicht over de gehele collectie, die
bestaat uit alles op het gebied van

het stofferen van woningen. Denk
hierbij ook aan de raambedekking,
vitrage, inbetweens, gordijnen enzovoorts. Nieuw bij Evert de Ronde zijn
de tafellopers. Hier was altijd veel
vraag naar, maar door ruimtegebrek
was het in het pand aan de Willemsbeekweg niet mogelijk een goed assortiment aan te bieden. Nu wel.
Bent u op zoek naar een nieuwe
vloer, raambedekking of een mooie
tafelloper, kom dan gauw eens kijken bij Evert de Ronde aan IJmuiderstraatweg 45 in IJmuiden.

Stichting Velsen voor
de Derde Wereld
IJmuiden - Zaterdag 23 februari is
er oude-spullenmarkt in het Solidariteitsgebouw aan de Eenhoornstraat 4 in IJmuiden. De openingstijden zijn van 09.30 uur tot 12.30
uur. Tijdens de markt kunnen ook
spullen afgegeven worden. De opbrengst van onze markt is bestemd
voor projecten van Stichting Raoul
Kanazi in Niger. In het Afrikaanse
land Niger ondersteunen we projecten van de groep Raoul Kanazi in
het plaatsje Dolbel, aan de rand van
de Sahel woestijn en in Kanazi, een
dorp op een eiland in de rivier de
Niger. De vrouwengroepen in beide
dorpen krijgen ondersteuning om in
hun eigen onderhoud te voorzien.
Een voorbeeld is hulp bij het aanleggen van groentetuinen. De vrou-

wen bewerken de grond, planten en
wieden. Maar ze vragen hulp bij het
schoonmaken van waterputten of
het slaan van pompen. Het opzetten
van eigen zeepproductie is een ander voorbeeld van de manier waarop de vrouwen geholpen worden
economisch zelfstandig te worden.
Deze maand bezoekt een groep van
Franse vrijwilligers weer de projecten in Dolbel en Kanazi. Zij brengen er hulpgoederen zoals medicamenten, schoolmateriaal. De artsen
in de groep verlenen twee keer per
jaar medische zorg aan de 4000 inwoners van het dorp Kanazi en de
omgeving. Op de site vindt u onder
Afrika, Niger een filmreportage van
de vorige bezoeken. De zes filmpjes
zijn Frans gesproken.

Ruimte voor groen
Velsen - De gemeente Velsen geeft
met het plan ‘Ruimte voor Groen’
richting aan de ontwikkeling en het
beheer van het openbaar groen in
de komende tien tot vijftien jaar.
Het plan vervangt het Groenstructuurplan uit 1985 en past binnen de
Structuurvisie 2015.
De gemeente geeft uitvoering aan
het beleid van Rijk en Provincie en
ander ruimtelijk beleid. In de structuurvisie zijn alle ruimtelijke plannen tegen elkaar afgewogen en zijn
keuzes gemaakt voor verdere ontwikkeling. Stedelijke vernieuwing,
verhoogde woonconcentraties in
woonkernen, grotere parkeerdruk
in wijken zorgen voor verlies aan
stedelijk groen. Het overblijvende

groen moet dat gaan compenseren.
Tot het jaar 2000 is veel ‘duur’ groen,
zoals rozenvakken, vervangen door
goedkoper groen als gras. Maar het
Bomenplan heeft gezorgd voor een
stabieler laanbomenbestand. De
gemeente heeft de opdracht gekregen versnipperd groen op te heffen
door ecologische verbindingen.
Inmiddels is de hoofdgroenstructuur
vastgelegd. In ‘Ruimte voor Groen’ is
vastgelegd welk groen ten allen tijde
behouden moet blijven, welk groen
vervangbaar is, met compensatieregeling, en welk groen eventueel kan
verdwijnen in verband met de geringe bijdrage aan de groenstructuur.
Tevens is vastgesteld hoeveel openbaar groen per woning nodig is.

Zonder vrijwilligers geen
Dierenambulance Velsen
Velsen - Dierenambulance Velsen
draait alleen op vrijwilligers, en zijn
toch 24 uur per dag en 7 dagen in
de week bereikbaar.
Hier zijn uiteraard veel mensen voor
nodig. De Dierenambulance is dan
ook altijd op zoek naar gemotiveerde collega-vrijwilligers als: centralist, chauffeur of bijrijder. De dieren
in Velsen hebben u nodig.
Werken als vrijwilliger bij de Stichting Dierenambulance Velsen is afwisselend, leerzaam en dankbaar.
Het is echter niet vrijblijvend. Het
vergt tijd, energie en een flinke por-

tie verantwoordelijkheid. Zo vraagt
men een inzet van minimaal één
dagdeel per week. Ook is het belangrijk om stevig in de schoenen
te staan. Een vrijwilliger bij de Stichting Dierenambulance Velsen moet
kunnen omgaan met uiteenlopende
mensen en situaties en kunnen relativeren. Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de Stichting Dierenambulance Velsen? Laat het weten via
0255-533239 en laat uw gegevens
achter bij de centralist. Er wordt dan
zo spoedig mogelijk contact met u
opgenomen.

IJmuiden - Vanaf 24 februari is bij Art Frame & Postershop
de expositie Manisch Positief
van de Groningse Erlinde Ufkes
Stephanus (EUS) te zien. Over
zichzelf schrijft ze: ,,Ik ben een
zeer levenslustig, energiek mens
en hou van humor. Dat is vaak
terug te zien in het werk dat ik
maak. [..] Zelf zeg ik over mijn
schilderen: schilderijen met een
hoog ADHD-gehalte. Levendig
en behoorlijk aanwezig. Het is
een verslaving en ik noem mezelf Manisch Positief.”
Erlinde Ufkes Stephanus (1962)
volgde haar opleiding aan het huidige Grafisch Lyceum in Amsterdam. Ze vertrok in 1986 vanuit Amsterdam naar een klein dorpje in de
provincie Groningen, werkte als illustrator en grafisch vormgeving voordat ze in 2005 beeldend kunstenaar
werd. Nu werkt ze vanuit haar eigen atelier ‘De Meerlandse Koe’, genoemd naar de titel van het schil-

derij dat zij bij de opening van De
Blauwe Stad aan Koningin Beatrix
kado gaf. Dat EUS geïnspireerd
wordt door haar omgeving is duidelijk. Er loopt van alles rond op dat
idyllische plekje: kippen, paarden,
honden en katten. Hoewel haar manier van werken wat rauw en wild
aandoet, valt ook de tederheid op
waarmee ze de dieren om zich heen
portretteert. Haar werk bezit een zeker ‘rock & roll’ gehalte. Naast schilderen houdt zij zich ook bezig met
andere activiteiten op kunstgebied,
zoals het maken van grote objecten.
Bijvoorbeeld haar serie lampen, levensgrote dameslijven als staande
schemerlamp.
De expositie wordt zoals u van Art
Frame & Postershop gewend bent
feestelijk geopend op zondag 24 februari van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens
de opening is Erlinde zelf ook aanwezig. De expositie loopt tot en met
26 april en is tijdens de openingstijden van de winkel te bezichtigen
aan Plein 1945 nummer 51.

Herindicaties
WMO
Velsen - Mensen die vanuit de
AWBZ huishoudelijke hulp kregen, zullen dit jaar te maken krijgen met herindicatie, aangezien deze voorziening wordt overgenomen
door de gemeente, volgens de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). In Velsen gaat het om circa 1550 mensen die huishoudelijke
hulp ontvangen. In de periode van
februari tot juli zal door het WMOkantoor de herindicatie plaatsvinden, maar blijft uiteraard onder verantwoording van de gemeente Velsen.

Asbest
Europese aanbe- in stadhuis
IJmuiden - Na het uitvoeren van
steding WMO
een stof- en luchtonderzoek in verVelsen - Voor mensen die te maken hebben of krijgen met de WMO
staan wat veranderingen te wachten. Samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest is
een traject van Europese aanbesteding doorlopen en zijn nieuwe
leveranciers/ organisaties uitgekozen om mee samen te werken. Per 1
april gaan de wijzigingen in. Dan zal
Meyra Retail & Services de levering
van hulpmiddelen overnemen van
Welzorg. De levering van trapliften
is gegund aan Freelift, waar de gemeente Velsen al mee samenwerkt.
Ook is een overeenkomst gesloten
met SCIO die de gecombineerde indicatiestelling van zorg en hulpmiddelen gaat overnemen van het CIZ.
Het CIZ behoudt haar indicerende
rol voor overige aanvragen.

band met de vervanging van de
luchtverwarmingsinstallatie in het
stadhuis van Velsen, is in enkele ruimtes asbest aangetroffen. De
betreffende ruimten zijn direct afgesloten. Het gaat voornamelijk om
luchtbehandelingsruimten en zolderruimte waar de transportkanalen
door lopen. Deze verouderde kanalen zijn gemaakt van asbesthoudende materialen en an elkaar gelijmd
met asbestcement. Uit diverse metingen blijkt dat in geen enkel geval asbestdelen in de luchtmonsters
zijn aangetroffen. Er bestaat daarom
geen gezondheidsrisico voor bezoekers van of werknemers in het stadhuis. Er wordt nu bekeken of deelsanering voldoet of monitoring voldoet, of toch moet worden gekozen
voor totale sanering.

Verpleeghuis Velserduin verdubbelt

Bewoners verdienen vrijwilligers dubbel en dwars
Driehuis - Eind maart vindt de verhuizing plaats van de PsychoGeriatrische (PG) afdelingen uit Driehuis
en Bloemendaal naar de nieuwbouw in IJmuiden. Daar aan de
Scheldestraat vinden dan 150 ouderen die geestelijk in de war zijn
een nieuw huis waar ze thuis moeten raken. De locatie in Driehuis
wordt daarmee een volledig somatisch huis, dus voor lichamelijk getroffenen.
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de
ondersteuning van allerlei activiteiten. Veel van die ondersteuning
bestaat in het halen en brengen
van bewoners naar activiteiten en
dienstverlening. Er is daarbij nauw
contact met individuele bewoners.
Dat vraagt aan de ene kant veel invoelingsvermogen, aan de andere
kant levert het ook veel voldoening.
De meest dringende behoefte op
dit moment is aan mensen die met
enige regelmaat bewoners naar de
kerkdiensten willen halen, en die
hen na afloop weer willen terugbrengen op de afdeling.
Voor Velserduin-IJmuiden gaat het
om een wekelijkse dienst van 19.00
tot 19.45 uur op de dinsdagavond,
dus om een inzet van ongeveer
18.15 uur tot 20.15 uur.
Voor Velserduin-Driehuis gaat het
om wekelijkse diensten op de zondagochtend, van 10.45 tot 11.45 uur.
Dit komt neer op een inzet van on-

geveer 10.00 uur tot 12.15 uur. Er
is voor beide locaties al een kleine
groep vrijwilligers, maar die heeft
zeker versterking nodig. Velserduin
biedt een gezellige betrokkenheid
bij het leven van mensen in een verpleeghuis; begeleiding en vorming
waar nodig en informatie over de
organisatie en de zorg.
Velserduin zoekt mensen die goed
ter been zijn, om mensen in rolstoelen en bedden te halen en te brengen; mensen die aandacht hebben
voor de situatie en het verhaal van
anderen, zonder dat ze andermans
leed mee naar huis nemen; uw geduld, tact en zeker ook humor, als
dat bij u hoort.
Ieder die serieus vrijwilliger wil worden, wordt voor een gesprek uitgenodigd. Wanneer het daar van twee
kanten klikt, wordt er een vrijwilligerscontract gesloten. Daarmee
geeft u aan dat vrijwilligerswerk
voor u niet vrijblijvend is, en wordt
uw inzet ook serieus genomen. Al
was het maar om uw betrokken inzet goed te verzekeren.
Uw belanstelling voor hulp rond de
kerkdiensten kunt u kenbaar maken aan Velserduin, t.a.v. de heer J.
Nieuwenhuizen, geestelijk verzorger, per adres Nicolaas Beetslaan 4,
1985 HH Driehuis. Uw algemene interesse voor vrijwilligerswerk in Velserduin kunt u melden aan W. Timmer, op het zelfde adres.

Unieke Zaken op de planken
van het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 29 februari (in
de voorjaarsvakantie) speelt Unieke Zaken de jeugdvoorstelling ‘De
wonderbaarlijke geschiedenis van
Betje Bloem’ in het Witte Theater,
Kanaalstraat 257 in IJmuiden. Aanvang 14.30 uur. Betje Bloem woont
in een klein rond huisje. Alles ziet
er piekfijn uit en elke dag opnieuw
trekt ze haar mooiste bloemetjesjurk aan: stel je voor dat er bezoek
komt… Maar er komt nooit bezoek:
Betje Bloem is alleen. ‘De Wonderbaarlijke Geschiedenis van Betje
Bloem’ is een modern sprookje over
eenzaamheid, verlangen en vriendschap. Zie ook www.uniekezaken.nl.

De toegang bedraagt 7 euro.

Leeskring Gabriel Marqués
IJmuiden - Dinsdag 26 februari en
dinsdag 18 maart van 14.30 tot 15.30
uur organiseert Bibliotheek Velsen
in samenwerking met de Volksuniversiteit een leeskring over Gabriel
Marqués en zijn boek ‘Herinnering
aan mijn droeve hoeren’.
De entree bedraagt 10 euro voor

beide bijeenkomsten en is inclusief
‘Herinnering aan mijn droeve hoeren’.
U kunt zich van te voren inschrijven
in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden, telefoon 0255-525353 of bij
de Volksuniversiteit, telefoon 0255540300.

De leden van de Duinkokers samen met de vrijwilligers in de keuken

Dankzij vrijwilligers en Oranje Fonds

Keuken Dwarsligger als nieuw
IJmuiden – Carolien staat driftig in een pan te roeren: ,,Je moet
goed roeren, anders bakt het aan.’’
Ook Paulien en Philip roeren in grote pannen. Er staat macaroni op het
menu van de Duinkokers. Al jaren
komt deze groep mensen met een
verstandelijke beperking, woonachtig in de Duinpan en de Regenboog,
wekelijks samen in de keuken van
buurtcentrum de
Dwarsligger. Samen koken en daarna gezamenlijk eten. Ze hebben het
heel gezellig en er wordt altijd veel
gelachen.
Maar de vier fornuizen in de keuken werden slecht. De thermostaten deden het niet meer goed en
het gas kon niet goed worden geregeld. Silvo Helping Hand bracht
uitkomst. Dankzij een gift van 2500
euro staan er nu vier gloednieuwe
gasfornuizen te pronken. Silvo Helping Hand is het bedrijfsfonds van
Silvo en ondersteunt maatschappelijke organisaties die een belangrijke rol spelen in het leven van gezinnen in Nederland. Elk jaar kiest
ze een bepaald thema waar ze zich
dat jaar op gaat richten. In 2006 was
dat: ‘Koken in de Buurt’. Silvo Helping Hand is ondergebracht bij het
Oranje Fonds, het grootste nationale
fonds op sociaal gebied. Het Oranje
Fonds helpt, vanwege haar lange ervaring, bij de zorgvuldige beoorde-

ling van projecten en goede afhandeling van de toekenningen.
Het duurde even, maar het was het
wachten waard en het geld kwam
zeer goed terecht. Wim van Erp en
Ron van Rhee, die samen met hun
vrouwen Yvonne en Joke de kookgroep begeleiden, hielden zich bezig
met de installatie van de nieuwe fornuizen. Samen met vrijwilligers Hans
Kablan en Wolter de Bruijn waren zij
er een heel weekeinde zoet mee. De
fornuizen met ovens stonden er vrij
snel, maar het inbouwen van de afzuigkappen was wat lastig. Elk fornuis heeft een speciale wokbrander
met een hoge vlam. Daarom moesten de afzuigkappen hoger ingebouwd worden. Maar het is gelukt.
Er staan nu vier prachtige fornuizen
in de keuken van de Dwarsligger
met de nieuwste snufjes. De handgreep van de over wordt bijvoorbeeld niet warm, de fornuizen zijn
prettig in het gebruik en zijn goed
schoon te houden. Keukencentrum
Rap uit Santpoort, waar de fornuizen vandaan komen, hielp goed met
advies en de vrijwilligers zijn tevreden met hun keuze.
De Duinkokers kunnen er weer jaren tegenaan. Als die avond de
pan met macaroni nog eens voorbij komt, scheppen zij stuk voor stuk
hun bord een tweede keer vol. Eet
smakelijk! (Carla Zwart)

Veel activiteiten op Zorgvrij
Velsen-Zuid - De komende tijd is
er veel te beleven op Informatieboerderij Zorgvrij.
Op zaterdag 23 februari om 13.00
uur gaat boer Klaas een rondleiding
door de stallen geven. Hij zal vertellen over de dieren en het leven op
de boerderij. Nu de schapen binnen
staan om te lammeren, en het eerste
lam geboren is, zal de boer ook hier
veel aandacht aan besteden.
In de voorjaarsvakantie kan er een
‘lammetje in het gras’ worden gemaakt. Van een bloempotje wordt
een lammetje gemaakt en deze
komt dan in een bakje met tuinkerszaadjes te staan. Na een paar dagen
staat het lammetje in het ‘gras’. Deze
activiteit is van maandag 25 februari tot en met vrijdag 29 februari van
13.00 tot 16.00 en kost 3,50 euro.
In de vakantie heeft het restaurant
weer een pannenkoeken arrangement speciaal voor de kinderen.
Op 2 maart geeft de Big Band Velsen een swingend optreden in de
boerderij. Het optreden is van 13.00

tot 14.30 uur en de toegang is gratis. De band bestaat uit een complete ritmesectie, een saxofoongroep,
een trompet- en trombonesectie en
een bastuba.
Vanaf begin maart is in de boerderij de tentoonstelling over vossen te
zien. In het recreatiegebied Spaarnwoude zitten veel vossen. Studio de
Vestwal heeft een educatieve tentoonstelling gemaakt die voor jong
en oud interessant is.
In juni komt er een tentoonstelling
over het weer. Daarvoor is men op
zoek naar mooie weerfoto’s. Mooie
foto’s van het weer in Noord-Holland kunnen op A4 formaat naar
de boerderij worden gestuurd. De
mooiste foto’s komen bij de tentoonstelling te hangen. De eigenaar van
de allermooiste foto wint een etentje gesponsord door ‘Onder de Platanen’. Informatieboerderij Zorgvrij
ligt aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude, telefoon 023-5202828 of kijk
voor de fotowedstrijd op www.recreatienoordholland.nl.
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Verbetermaatregelen Schiphol

Primeur met sterrencast
in de Stadsschouwburg
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

Ingezonden brief

Gymnasium leerlingen uit Bergisch Gladbach werden door burgemeester
Cammaert op het stadhuis verwelkomd

Herzlich Willkommen in Velsen

Leerlingen Bergisch Gladbach bezoeken Ichthus
Driehuis - Dinsdagmiddag kwamen
dertien leerlingen van het Dietrich
Bonhoeffer Gymnasium uit Bergisch
Gladbach (Duitsland) met de trein
aan op station Driehuis, voor een
vierdaags bezoek aan Velsen. Het
bezoek is onderdeel van de leerlingenuitwisseling het Ichthus College
in Driehuis. Tussen Bergisch Gladbach en Velsen bestaat een stedenband en de leerlingenuitwisseling tussen de twee scholen bestaat
sinds 2003. De scholieren en docenten verblijven bij leerlingen van het
Ichthus College.
Dit jaar werd de Duitse delegatie samen met de leerlingen van 6
VWO en docent Hans Hovius ontvangen op het stadhuis door burgemeester Cammaert. Na het ‘Herzlich
Willkommen’ gaf onze burgervader

in vloeiend Duits een enthousiaste
presentatie over heden en verleden
van ‘Die Gemeinde Velsen’ en de
gemeentepolitiek. Docente Suzanne
Scheel uit Bergisch Gladbach las de
brief voor die burgemeester Klaus
Ort aan onze burgemeester heeft
geschreven. Dat de stedenband niet
alleen door politici, maar zeker ook
door burgers zelf moet worden beleefd, is een standpunt van beide
burgervaders.
De leerlingen uit Bergisch Gladbach zullen naast een beperkt lesprogramma ook leuke uitstapjes
maken, zoals naar Amsterdam en
Haarlem, maar ook het strand in
IJmuiden stond op het programma.
Burgemeester Cammaert deed het
dinsdagmiddag trouwens prima als
‘toeristische gids’. (Karin Dekkers)

Regio - Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland willen 13 maart
beginnen met experimenten met de
bedoeling de geluidshinder te verminderen. Zo zullen onder meer vijf
routes boven de IJmond en Amsterdam tijdelijk worden aangepast, en
zullen de voorgeschreven nachtroutes tot ‘s morgens half zeven worden
aangehouden. Nu is dat tot zes uur.
Als blijkt dat de experimenten daadwerkelijk leiden tot verbetering, kan
worden besloten de tijdelijke procedures in wetgeving om te zetten. De
stichting Platform Velsen Overlast
Schiphol (PVOS) heeft echter bedenkingen bij de experimenten.
Zo worden in het kader daarvan
slechts 9 van de 35 grenswaarden
voor geluid verlaagd. Nauwelijks
een verbetering. Erger nog, er gaan
25 grenswaarden omhóóg. Met name in onze regio. Verder is sprake van drogredenaties. Zo laat geluidshinder zich niet beschrijven in
dunne routelijntjes. In werkelijkheid
gaat het om brede corridors waar
het geluid neerslaat. Bovendien is
bij de experimenten niet vastgelegd
wanneer deze aan de verwachtingen voldoen. Dat is ernstig omdat
de experimenten dan altijd als succesvol kunnen worden bestempeld,
en daarna in wetgeving kunnen
worden omgezet.
PVOS concludeert dan ook dat het

Aangenaam

‘Hollands’ weeshuis
groeit als groeibriljant
Velsen - Op 6 april is het drie jaar
geleden dat het Somawathi Holland House of Hope in Sri Lanka de
eerste ‘Tsunami kinderen’ onderdak bood. Vijftien geheel getraumatiseerde kinderen stonden op
de stoep van het nieuwe weeshuis,
dat – dank zij de hulp van honderden vrijwilligers – 100 dagen na de
vloedgolf geopend werd.
In drie jaar tijd is er heel veel veranderd in het Somawathi Holland
House of Hope. De vijftien kindertjes voeren nu de boventoon
en nemen de leiding over de grote kinderschaar (95 kinderen) ,die
daar nu wonen. Op een terrein van
30.000 m2 is een compleet kinderdorp gebouwd. Woonpaviljoens,
waar de kinderen weer gezinnetjes
vormen met hun nieuwe zorgmoeder. Een peuterschool en een Montessori kleuterschool voor zowel de

bewoners als de kinderen uit de
regio. Ruim 352 cursisten die dagelijks lessen komen volgen in het
Somawathi en een complete medische post waar 980 patiënten gratis
medische en tandheelkundige hulp
krijgen.
Een Boeddhistisch tehuis onder de
verantwoording van de lokale medewerkers, met behoud van de cultuur ,de normen en de waarden.
Dankzij de inzet en de gulle gave
van particulieren en zakelijke ondernemingen staat er in het zuiden
van Sri Lanka een kinderdorp, waar
Nederland trots op kan zijn! Een
particulier initiatief, dat begon met
het brengen van een paar dozen
antibiotica groeit nog altijd als een
groeibriljant !
Marja van Leeuwen
Stichting Weeshuis Sri Lanka
www.weeshuissrilanka.nl

Jeugdgezondheidszorg
biedt inloopspreekuur

Velserbroek - Vanaf 4 maart zal in
Ouder- en kindcentrum MamaMia
in Velserbroek een inloopspreekuur
gehouden worden op dinsdag tussen 09.15 en 10.15 uur tijdens de inloop- opvangochtend.
Wekelijks is een wijkverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland (consultatiebureau)
aanwezig om vragen te beantwoorden en voorlichting te geven over
kinderen tussen 0 en 4 jaar. Zonder afspraak kunnen ouders of ver-

zorgers en leidsters bij haar terecht.
Het doel van dit inloopspreekuur is
dat ouders, eventueel samen met de
vrijwilligers van MamaMia vragen
kunnen stellen of informatie kunnen
krijgen over opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen. Vanaf 4
maart is de wijkverpleegkundige op
dinsdagochtend aanwezig van 09.15
tot 10.15 uur.

Help de dieren
helpen

Voorjaarsmarkt

Velsen - Ieder jaar mag Dierenambulance Velsen in een door de gemeente toegewezen periode collecteren. De opbrengst van deze collecte is voor de stichting een onmisbaar deel van de totale begroting.
Omdat er altijd te weinig collectanten zijn om iedereen te bereiken
die geven wil, kunnen zij altijd extra mensen gebruiken. Dus als u wilt
helpen met de collecte, aarzel dan
niet en meld u aan. Alle hulp, al is
het maar één dagdeel, wordt enorm
gewaardeerd. Er wordt zoveel mogelijk getracht u een wijk in uw eigen buurt te geven. U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 bellen
met 0255-533 239.

Natuurlijk is dit inloopspreekuur
kosteloos

Driehuis - Verpleeghuis Velserduin,
Nicolaas Beetslaan 4 in Driehuis
heeft weer een gezellige voorjaarsmarkt op 5 maart van 10.00 tot 16.00
uur. Er staan leuke kraampjes diversen leuke spulletjes. Er is ook een
kleine rommelmarkt. De visboer is
er ook en de koffie staat klaar.

Rommel- en
boekenmarkt

Driehuis - Zaterdag 1 maart wordt
van 09.00 tot 12.30 uur een rommel- boekenmarkt georganiseerd
voor de Engelmunduskerk in Driehuis. Voor meer inforamtie, telefoon
055-533637.

Eerste Hulp bij Kinderongevallen

Wat u wel en niet moet doen
Velserbroek - Als ouder/verzorger
van kinderen is het goed om te weten wat u moet doen – of juist niet
moet doen - bij (huis-, tuin- en keuken-) ongelukjes. Het kan zomaar
gebeuren dat uw kind een kneuzing
of botbreuk oploopt. Schaaf-, snij-,
bijt-, krab- en steekwonden zijn ook
niet ondenkbaar. Of uw kind dreigt
te stikken in een snoepje. Hoe re-

ageert u dan? Het Servicepaspoort
geeft de nodige basisinformatie in
de cursus Eerste Hulp bij Kinderongelukken. De cursus staat op 12
maart in Velserbroek en bestaat uit
drie bijeenkomsten van 19.30 tot
22.00 uur. Leden van het Servicepaspoort krijgen 15 euro korting. Informatie en aanmelding bij het Servicepaspoort, tel. 023–8918440.

Geboren: Raven Charlotte Kimberly
Saarloos
Dochter van: Daniëlle Saarloos
Geboren op: 18 januari 2008 om
0.40 uur

SP-kamerlid Renske
Leijten naar Velsen-Noord
Velsen – De Socialistische Partij
Velsen houdt woensdag 27 februari in gebouw de Watervliet in Velsen-Noord een bewonersavond
over de thuiszorg. Na de vertoning
van de Zembla documentaire ‘Meneer Harmsen wacht op hulp’ wordt
over de situatie in de thuiszorg gesproken.
Veel ouderen dreigen hun vertrouwde hulp van de thuiszorg kwijt te
raken. 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
is georganiseerd, wijzen gemeenten
massaal goedkope hulpen toe. Dat
leidt tot veel onbegrip en verdriet
bij duizenden ouderen. En duizenden thuiszorgwerksters dreigen hun
baan te verliezen.
Bewoners worden uitgenodigd om
hun ervaringen te delen en van gedachten te wisselen over hoe de
zorg menselijker kan worden. Naast

twee werksters in de thuiszorg zullen Renske Leijten, woordvoerder
WMO voor de SP in de Tweede Kamer en Mireille Koedijker, woordvoerder WMO voor de SP in de Gemeente Velsen, aanwezig zijn om informatie te verstrekken en te reageren op vragen en opmerkingen. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis, net als het 1e
kopje koffie of thee. Adres: Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord.
De bijeenkomst vindt plaats in het
kader van de SP-Campagne voor
een menselijke Thuiszorg. Voor bewoners uit Velsen-Noord die vanwege lichamelijke beperkingen
of andere redenen ’s avonds niet
graag de straat op gaan, voorziet
de SP in een ophaalservice. Als u
van deze service gebruik wilt maken, dan kunt u dat op werkdagen
na 17.00 uur telefonisch kenbaar
maken via telefoon 0255–537749 of
06–28717998. Voor meer informatie
kunt u via deze nummers contact
opnemen met het secretariaat van
de SP-afdeling Velsen, Hazevlak 21,
1974 RA IJmuiden of e-mailen via
gerko.buist@quicknet.nl.

Wat de formulierenbrigade
Velsen voor u kan doen
IJmuiden - De Gemeente Velsen
heeft een regeling vastgesteld op
grond waarvan chronisch zieken en
gehandicapten met een laag inkomen een financiële bijdrage kunnen krijgen. Deze is bedoeld als
een tegemoetkoming in de verborgen kosten die een chronische ziekte of handicap met zich mee brengt.
Denk bijvoorbeeld aan extra stookkosten, waskosten of kledingslijtage. Het kan ook gaan om klusjes
in en om het huis of een lidmaatschap van een belangenorganisatie. De tegemoetkoming is categoriaal en dat betekent dat de kosten niet aangetoond hoeven te worden. Als er in uw huishouden één
of meer personen te maken hebben
met een chronische ziekte of handi-

cap, heeft u een minimum inkomen,
bent u een Nederlander of hiermee
gelijkgesteld en u woont in Velsen
dan heeft u een grote kans om voor
deze regeling in aanmerking te komen. De Formulierenbrigade Velsen
zal samen met u kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling
en u er mee helpen om het aan te
vragen. Maak gewoon even een afspraak, via de telefoon of computer.
Even langskomen kan natuurlijk ook
altijd, lukt dat niet dan komen ze bij
u thuis.
Voor meer informatie, telefoon
0255-533885 of formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. Als u langs
wil komen is het adres Loket Velsen
voor Wonen, Welzijn en Zorg, Rijnstraat 2 in IJmuiden.

eigenlijk gaat om een gecamoufleerde uitbreiding van de capaciteit
van Schiphol. Die is ogenschijnlijk
maar tijdelijk, maar zal in de praktijk
géén weg terug kennen. Bij het huidig baangebruik betekent het dat
die capaciteitswinst zal worden gerealiseerd op de Polderbaan en de
Kaagbaan. Daarmee dreigt opnieuw
een verdere aantasting van het leefmilieu in onze omgeving. PVOS vindt
het niet rechtvaardig dat onze regio
gedwongen zou worden om nog
meer hinder van Amsterdam over
te nemen. Want vooral Amsterdam
heeft baat bij deze experimenten.
De experimenten zijn vastgelegd in
een ministeriële regeling. Daartegen kan iedere burger bezwaar maken. Hoe meer mensen dat doen,
hoe meer gewicht het in de schaal
legt. Om dat te vergemakkelijken zal
PVOS een kant-en-klaar bezwaarschrift opstellen. Mail naar anette.ebbing@tiscali.nl of telefonisch
0255-523882 dan zullen zij zorgen
dat u het geprefabriceerde bezwaarschrift krijgt bezorgd en kunt insturen. Voor de aangekondigde regeling is tot en met 6 maart inspraak
mogelijk. De regeling zelf staat op
www.inspraakpunt.nl en is in te zien
op het gemeentehuis.
De inspraak op de Ministeriele Regeling is mogelijk tot en met 6
maart.

IJmuiden - Daniëlle had geen
zwangerschap volgens het boekje, ze werd geplaagd door infecties
en andere ongemakken. ,,Ik heb tijdens mijn zwangerschap meer medicijnen geslikt dan in de rest van
mijn leven’’, zegt ze. Ook moest ze
eerder stoppen met haar werk in
een verpleeghuis in Haarlem, omdat
dit fysiek te zwaar werd. Wel werkte
ze tot haar zwangerschapsverlof op
therapeutische basis.
Acht januari was de uitgerekende
datum, maar de baby liet zich nog
niet zien. Twee dagen lang had Daniëlle last van voorweeën en dat werd
zo erg, dat ze er niet van sliep. Daarom besloot de gynaecoloog van het
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk
in te grijpen. Op 17 januari werd geprobeerd de bevalling in te leiden,

ondanks het feit, dat de baby nog
niet ingedaald was. Dit lukte niet
zo goed en leidde tot heftige rugweeën. ,,Ik heb twee jaar geleden
een rughernia gehad, wellicht was
dat de oorzaak’’, vertelt Daniëlle. De
pijn werd zo erg, dat ze de weeën
niet meer op kon vangen. Pijnstillers
hielpen ook niet. Die avond werd
besloten om over te gaan tot een
keizersnede. Op het moment dat ze
naar de operatiekamer werd gereden, raakte Daniëlle in paniek. Ze
besloot te gaan zingen, om zichzelf
af te leiden. Zo werd ze zingend binnen gereden. ,,Ga jij maar niet meedoen aan Idols’’, bromde de arts.
Om 23.45 uur werd Daniëlle de operatiekamer ingereden, om 0.40 uur
was Raven er. Ze werd meteen weggebracht, het was koud op de operatiekamer. Ze werd in een warm
bad gedaan en direct aangekleed.
De moeder van Daniëlle ging mee
om foto’s te maken. Op het moment
dat Raven in bad ging, hoorde Daniëlle haar dochter hard huilen. Nog
steeds heeft ze een hekel aan in
bad gaan, ze brult dan de hele boel
bij elkaar. Terwijl ze douchen heerlijk vindt. ,,Tijdens mijn zwangerschap douchte ik veel, ik denk dat
het daardoor komt’’, zegt Daniëlle.
Toen Raven eindelijk bij haar kwam,
werd Daniëlle beroerd: haar bloeddruk was veel te laag. Hier kreeg ze
medicijnen voor en later op de afdeling ging het beter. Raven had kort
na haar geboorte een flinke bos
rood haar. Daniëlle herstelde snel
en zondagmorgen verliet ze samen
met haar dochter het ziekenhuis. Ze
bleef een week bij haar ouders om
aan te sterken. Daarna gingen ze
samen naar huis, waar binnen een
week alles op rolletjes verliep. Raven groeit volgens het boekje, ze
slaapt goed en Daniëlle geniet volop van haar dochter. (Carla Zwart)

Ingezonden brief
Aangereden hondje uit
Beeckestijn verdwenen
Velsen-Zuid - Zondag 17 februari is ons hondje verdwenen uit
het bos bij Beeckenstijn. Ze werd
bij het fietspad aangereden door
een fietser en rende toen in paniek
naar de geparkeerde auto’s toe. De
twee maatjes van ons hondje renden achter haar aan en wij zagen
haar ook, maar zij stopten ineens
tussen de auto’s en ons hondje was
verdwenen. Er reden net een paar
auto’s weg, dus we denken dat iemand haar meegenomen heeft. We
zijn al uren en dagen aan het zoeken maar ze is niet te vinden. We
hebben alle asiels en dierenartsen
gebeld, maar niemand heeft ook
maar iets over haar gehoord. Nu
hoop ik dat iemand dit stukje leest.

Misschien dat iemand ineens mensen met haar zien lopen, iemand
die nooit een hondje had. Als iemand haar ziet, willen zij dan contact met ons opnemen? We missen
haar zo erg en kunnen niet begrijpen dat iemand dit gedaan heeft.
Lola had een tijgerhalsbandje om
met een botje daarin vol met strasssteentjes. Ze is een dwergpincher/
chihuahua en ze is zwart met bruin,
bovenop zwart en onder bruin. Ze
heeft een ontzettend lief karakter.
Haar maatje, mijn dochtertje, mist
haar verschrikkelijk veel, net als wij
natuurlijk!
Met vriendelijke groet,
mevrouw G. de Kort
gingerdekort2@hotmail.com
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Schoolbasketbaltoernooi
voor basisscholen
IJmuiden - Maandag 25 februari is
sporthal IJmuiden-Oost het domein
van de kinderen van groep 7 en 8
van de basisscholen van Velsen . Na
weken van training door enthousiaste leerkrachten, ouders of andere sportliefhebbers mogen zij laten
zien wat zij waard zijn.
Net als andere jaren zullen de tribunes weer afgeladen zijn en men
zal moeite hebben om een gesprek
te houden omdat de aanmoedigingen, toeters en bellen dat overstemmen. Er doen dan ook maar liefst
ruim 300 kinderen aan dit toernooi
mee. Dit jaar strijden 31 teams om
de zo felbegeerde wisselbeker in
ontvangst te nemen. Het betekent
dat er op die maandag vanaf 8.30
tot 17.00 op 3 velden wordt gebasketbald. Jammer is dat grote basisscholen de laatste jaren verstek laten gaan omdat zij of geen team op
de been kunnen brengen of geen
leiding kunnen vinden.De wintersport en andere vakanties zijn mede
de oorzaak van de terugloop.
De organisatie is zoals gebruikelijk
in handen van de basketbalvereniging Akrides in samenwerking met
de afdeling SWS/bureau Sportzaken van de gemeente Velsen en de
schoolsportcommissie De jeugdleden van Akrides zullen de ruim honderd wedstrijden fluiten. Ook zijn
jeugdleden door scholen benaderd
om te fungeren als trainer of coach.
De schoolteams zijn ingedeeld in
jongens- en mixpoules.
De jongens spelen in twee poules (één van vier ploegen en één
van drie ploegen), waarbij de nummers één en twee doorgaan naar de
kruisfinales. Vuurtoren-Oost is de titelhouder en zal ook dit jaar proberen de wisselbeker in ontvangst te
nemen.

De 24 mixploegen zijn verdeeld over
zes poules (vier met vijf ploegen
en één met vier ploegen). Ook hier
gaan de beste twee ploegen over
naar de kwartfinalepoules. De sterkste ploegen van die poules spelen
de halve finales om later in de finale uit te maken wie zich kampioen
van Velsen mag noemen. Titelverdediger de Beekvlietschool heeft vorig
jaar de wisselbeker voor de derde
achtereenvolgende keer gewonnen
en mocht deze trofee definitief mee
naar school nemen.
De organisatie heeft dus in de buidel moeten tasten om een nieuwe
wisselbeker te kopen.
Vanwege het 25-jarig bestaan krijgt
iedere deelnemer een vaantje. Verder zullen er naast de gewone wedstrijden twee andere competities
plaatsvinden. Elk team mag proberen om zoveel mogelijk 25 vrije worpen te benutten. Tevens wordt gekeken welk team in drie minuten zoveel mogelijk lay-ups kan verzilveren. Er worden dus heel wat prijzen
uitgedeeld tijdens de prijsuitreiking.
Maandag a.s. wordt om 08.30 uur
het startsignaal gegeven en zullen
alle ploegen in actie komen.
De kwart en halve finales vinden
plaats vanaf 14.15 uur.
De finales, die op het middelste veld
zullen plaatsvinden, beginnen om
16.45 uur. Het is voor iedere basketballer het streven om onder grote
belangstelling en begeleid door de
aanmoedigingen van de hele school
en de familie zo’n finale te spelen.
De score zal dan op het scorebord
zichtbaar zijn.
De prijsuitreiking zal direct na de
laatste finalewedstrijd plaatsvinden
om 17.15 uur in de sporthal.
Dan zit ook dit 25ste schoolbasketbaltoernooi er weer op.

Russen komen naar Velsen-Zuid

StormvogelsTelstar tegen
FK Zenit Sint Petersburg
Velsen-Zuid - Zondag 2 maart
staat er 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 Sint-Petersburg.
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, exTelstar trainer, Cor Pot. De selectie
van Advocaat en Pot kent met oudinternational, 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 één-

maal 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 man 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
Uefa Cup 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. Op 2 maart
dus olie tegen staal op sportpark
Schoonenberg!

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 23 februari
Sloterdijk-velsen (5a)

- 14.30

zondag 24 februari
aDo’20 (hoofdklasse)-Hollandia
So Soest-onze Gezellen (2b)
united/Davo-FC velsenoord (4D)
beverwijk (5C)-Ilpendam
Schellinkhout-Wijk aan Zee (6b)

- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00

thuisspelende Orca’s met zes punten de meest productieve speler in
kwart twee.
Na de pauze in het attractieve derde
kwart kwam Orca’s dichterbij. Orca’s
was Akrides na drie kwarten genaderd tot op zes punten bij een stand
van 48-54. Orca’s liet in het derde
kwart drie van de vier driepuntspogingen goed vallen en Orca’s kreeg
in kwart drie twaalf punten van routinier Jan de Boer. Bij Akrides was
nieuwkomer Yahir Rock de meest
productieve speler in kwart drie met
acht punten. Bas van Willigen pakte
voor Akrides in het derde kwart drie
aanvallende rebounds. Het vierde en
laatste kwart begon Orca’s met een
5-0 run waardoor het Akrides was
genaderd tot één punt bij een stand
van 53-54. Akrides antwoordde vervolgens met een driepunter van Richard Foekens die gevolgd werd
door een score inside van Pascal
van Alten. Lex de Vries bracht Orca’s
met een driepunter terug tot 56-59
voordat Akrides een 9-3 run plaatste
en het daarmee de overwinning veilig stelde. Richard Foekens en Paul
Wessels waren beiden goed voor vijf
punten voor Akrides in het laatste
kwart. De formatie van coach Kees
Amama won in een boeiende wedstrijd met 64-72 van de formatie van
coach Carlo Rizzone.
Komend weekend spelen de heren van Velser Basketbal Club Select Windows Van der Vlugt Akrides
een thuiswedstrijd. Akrides speelt
zaterdagavond in de eigen Sporthal IJmuiden-Oost tegen Punch uit
Delft. De wedstrijd begint om 21.15
uur en de toegang is gratis.
Uitslag Keuken 3000 Orca’s - VBC
SW VdV Akrides 64-72 (15-19, 2635, 48-54). Statistieken: Paul Wessels 19 punten, 5 rebounds, 4 assists, 2 steals. Richard Foekens 14
punten, 3 assists, 5 steals. Sebastiaan Zijlstra 10 punten, 2 rebounds,
5 assists en 5 steals.

IJmuiden - Doende om zaken die
tijdens de eerste competitiehelft
verkeerd uitpakten recht te zetten, kruiste afgelopen zaterdag de
sportieve degens met rode lantaarndrager ‘Kadoelen’. De Amsterdamse ploeg vergaarde tot nu toe
twee punten, waarvan er notabene
ook één van IJmuiden werd gepakt.
Omdat al dertien maal tegen een
pak slaag was aangelopen, waarbij
dubbele cijfers niet ontbraken, was
IJmuiden aan z’n stand verplicht om
een royale uitslag neer te zetten en
dit streven lukte deze middag vrij
aardig.
Na een gelijkopgaand duel kreeg
IJmuiden pas halverwege de eerste
helft z‘n eerste goede kans, die ook
meteen raak was. Daarvoor kopte
Dennis Binkhorst - diagonaal voor
het doel opgesteld - de vrije trap
van Johan Biskanter fraai over de
keeper heen, 1-0. Meteen daarna
had deze schutter de hoek voor het
uitzoeken maar zijn poging strandde nu op de keeper. Vivien Schoon nadrukkelijk weer aanwezig - werd
vlak voor de thee beloond voor zijn
‘doorzetten’ en hij zette z ’n ploeg vrij
gemakkelijk op 2-0. De matige eerste helft kende verder weinig hoogtepunten. In de tweede helft was het
de thuisploeg die de toon zette en
al snel werd Vivien Schoon door Jo-

han Biskanter vrij voor het doel gezet, maar deze keer geen succes.
Het succes kwam even later wel en
weer van Dennis Binkhorst, toen hij
de voorzet van Vivien Schoon heel
fraai - over de keeper heen - als zijn
tiende competitietreffer inkopte, 30. De geblesseerd geraakte Marco
Wiegman moest zich daarna door
Ronald Borst- en de moegestreden
spits Dennis Binkhorst door Sander Vermeulen laten vervangen. Dat
Kadoelen na dertien maal verliezen
daaraan nog steeds niet is gewend
bleek halverwege de tweede helft
toen hun boos optredende verdediger Rob Hemminga met rood naar
de kleedkamer werd verwezen. Gelijk met hem verdween ongeveer de
helft van de Amsterdammers richting kleedkamer waarop de zwak
leidende scheids Candan maar voor
een afkoelingspauze floot. Hoewel
Kadoelen na een kwartier pauze
een goede mogelijkheid kreeg om
op de achterstand in te lopen was
het Kelly Meijboom die z’n eigen actie ook nog eens fraai afrondde, 4-0.
De laatste kans was weer voor de
‘Kadoelen’, maar weer werd duidelijk dat de Amsterdammers met het
benutten van kansen teveel moeite
hebben. Overmorgen is er een inhaalprogramma vastgesteld waarvoor IJmuiden vrijaf heeft gekregen.

De winnaars op het podium

Goud en zilver voor AV Suomi
Santpoort-Noord - Dit was zaterdag de oogst bij het NK-atletiek
voor senioren in Gent.
Voor de negende en laatste keer
week de KNAU uit naar Gent voor
de Nederlandse Kampioenschappen indoor atletiek voor Senioren
en B-Junioren. Volgend jaar moet
de nieuwe indoorhal in Apeldoorn
klaar zijn.
De dag begon met het NK voor de
B-junioren. Voor Suomi kwamen in
deze categorie drie atleten uit. Kelly
Thijssen op de 60 meter horden. Rosanna Dekker op de 400 meter en
Thomas Buters ook op de 60 meter
horden.
Kelly Thijssen behaalde een keurige
zesde plaats in de finale en scherpte
haar PR opnieuw aan van 9.43 seconden naar 9.33 seconden. Rosanna Dekker liep ook een verdienstelijke race in 62.72 seconden en ook
Thomas Buters scherpte zijn PR aan
van 9.45 seconden naar 9.05 seconden. Hierna was het de beurt aan
de senioren. Femke van der Meij
uit Spaarndam was topfavoriet voor
goud bij zowel de 60 meter horden
als de 60 meter vlak.
Sharona Bakker uit IJmuiden die

drie weken geleden de Nederlandese titel op de 60 meter horden bij
de A-junioren in de wacht sleepte,
had na Femke de tweede seizoenstijd staan.
Femke beet de spits af door in haar
serie de 60 meter sprint vrij gemakkelijk te winnen in 7.61 seconden.
Hierna moesten Femke en Sharona
beiden aan de bak op de 60 meter
horden. Beide atleten wisten hun
serie te winnen, Femke in 8.55 en
Sharona in 8.67 seconden (0.01seconde boven haar P.R.).
Twee uur later moesten beide atletes aan treden in de finale.
Femke behaalde min of meer verwacht goud op dit onderdeel. Maar
voor het eerst in de clubhistorie
pakte Suomi twee medailles op één
onderdeel op een Nederlands kampioenschap. De pas 17-jarige Sharona liep in weer een nieuw persoonlijk record van 8.62 seconden naar
het zilver. Na dit onderdeel moest
Femke nog aantreden in de 60 meter vlak finale, ook op dit onderdeel
eiste de Spaarndamse de titel voor
zich op. Een prachtig resultaat voor
de atleten, trainer Piet Bogaard en
natuurlijk AV Suomi.

Darten in Café Montfort
Velserbroek - Zondag 17 februari was het eerste toernooi in Café
Montfort. Het toermooi begon om
16.00 uur en om ongeveer 21.00 uur
werd aan de finalepartij, Best of Seven, begonnen. De uitslag was niet
zo heel verrassend: eerste Richard
Scott. Tweede Bryce Biesheuvel en
derde Rob Hartman

Volgens de aanwezige deelnemers
is dit toernooi aanleiding geweest
om in de toekomst maandelijks een
toernooi te organiseren.
Voor hen die daar belangstelling in
hebben loop even binnen en vraag
naar Chris of Thomas.
Café Montfort, Galle Promenade 66
Velserbroek.

De jeugd van BC Velsen verdiende in ieder geval een mooi deelnemerscertificaat van de Europese Teamkampioenschappen in Almere

Akrides wint op Urk
IJmuiden - De heren van Velser
Basketbal Club Select Windows Van
der Vlugt Akrides hebben afgelopen zaterdag in Sporthal De Vlechttuinen op het voormalige eiland Urk
met 64-72 gewonnen van Keuken
3000 Orca’s. Het was voor de formatie van coach Kees Amama de
tiende overwinning van het seizoen.
Tegenover die tien overwinningen
staan zes nederlagen en Akrides
staat daarmee op de vierde plaats
van de ranglijst van de Promotiedivisie van de NBB. Akrides moet in het
reguliere seizoen bij de eerste vier
zijn geëindigd om te mogen deelnemen aan de Final Four waarin gestreden gaat worden om het kampioenschap.
Akrides won afgelopen zaterdag op
Urk tegen Orca’s het eerste kwart
met 15-19 en vier spelers van het
bezoekende team uit Velsen kwamen in dat kwart tot scoren. Richard Foekens en Paul Wessels waren beiden goed voor zes punten en
Ralf de Pagter liet vijf punten op het
wedstrijdformulier noteren. De andere twee punten waren middels
een lay-up afkomstig van Sebastiaan Zijlstra. Bij Orca’s kwam guard
Serghei Lomtev met ondermeer twee
fraaie driepunters tot acht punten in
het openingskwart. Center Pascal
van Alten was goed voor drie intercepties voor Akrides in het eerste kwart. Ralf de Pagter en Richard
Foekens pakten beiden twee steals.
In het tweede kwart bouwde Akrides de voorsprong uit tot een stand
van 26-35 bij rust. Akrides kreeg in
dat tweede kwart driepunters van
Sebastiaan Zijlstra, Paul Wessels en
Mart Kieftenbeld. Pascal van Alten
was in kwart twee goed voor twee
punten, drie rebounds, twee steals
en een assist. De laatste drie punten van Akrides in het tweede kwart
waren afkomstig van Marvin Martina middels een sprongschot en een
vrije worp. Cor Holtrop was voor het

VV IJmuiden wint
vier keer op rij!

Jeugd BC Velsen naar
Europese kampioenschap

Kinderen krijgen spelenderwijs balgevoel bij ltc de Heerenduinen

Bij tennisvereniging Ltc de Heerenduinen

Kinderen maken kennis
met tennis op open middag
IJmuiden – Het was zaterdagmiddag druk in de tennishal. Ltc de
Heerenduinen hield een open middag, waarbij kinderen kennis konden maken met het tennissen. Zo
konden zij ervaren, of het spel iets
voor ze is. Zonder er direct voor een
heel seizoen aan vast te zitten. De
tennisvereniging organiseerde deze
activiteit voor de derde keer en wil
hiermee de drempel voor de jeugd
verlagen.
,,Zo kunnen zij er gratis en voor
niets van proeven. Er is veel aanbod
voor de jeugd, wij willen hiermee
de keuze makkelijker maken’’, zegt
Patrick de Vegter, voorzitter jeugd
en prestatietennis. ,,Tennis is geen
eenvoudige sport, je moet balgevoel hebben. De leraren van tennisschool Kennemerland hebben met
‘Tenniskids’ een methode ontwikkeld, waarbij kinderen spelenderwijs hiermee kennis maken en de
behendigheid leren.’’
Ruin 60 kinderen doen onder begeleiding in kleine groepjes allerlei
balspelletjes. Zij slaan ballen terug
die ze toegeworpen krijgen en van-

gen een tennisbal op in een net, die
maar één keer mag tippen. Met de
bal op een racket maken zij een slalom en even verderop zijn de kinderen druk bezig met ballen gooien en
vangen. De kinderen hebben rode
wangen van de inspanning en hebben er duidelijk lol in.
,,Wij zijn zusjes, dus we hebben dezelfde achternaam’’, zegt Remzi (10),
die zich samen met haar zusje Linda
(12) inschrijft bij coördinator Anneke Wernke. Ze hebben laatst getennist op school tijdens de gymles en
dat vonden ze heel leuk. Deze middag komen ze kijken of de sport iets
voor ze is. Marcel Beaufort slaat de
verrichtingen van zijn zoon Niels (7)
gade. Zelf is hij al twintig jaar lid van
de tennisvereniging. ,,Niels heeft
pas zijn c-diploma voor zwemmen
gehaald en het is nu tijd voor iets
anders’’, vertelt hij. ,,Van de week
had hij een proefles karate en nu is
hij aan het tennissen. Niels mag zelf
kiezen wat het wordt. Maar vandaag
worden de kinderen hier op een leuke manier bezig gehouden.’’ (Carla
Zwart)

Velsen - Zondag 17 februari zijn
zestien jeugdspelers van Badminton Club Velsen naar de Europese
Teamkampioenschappen gegaan.
De kinderen kregen eerst training
van een topspeler, die verschillende
badmintonoefeningen met de kinderen deed. Hierna konden de kinderen nog wat badmintonspelletjes
doen zoals een shuttle in een hoepel slaan, hooghouden, shuttle zover mogelijk weg slaan, enzovoorts.
Daarna zijn de spelers naar de finalewedstrijd van het Nederlandse
damesteam gaan kijken; zij moesten tegen Denemarken spelen, een
geduchte tegenstander. Er moesten
drie damessingels en twee damesdubbels gespeeld worden, er werd
eerst twee singles gespeeld. Dene-

marken en Nederland wonnen allebei een single. De dames dubbel
ging ook naar Denemarken. Toen
moest Karina de Wit tegen Nanna
Brosolat Jensen; dit werd een spannende driezetter maar jammer genoeg verloor Karina, dus het Nederlandse team werd tweede en het
Deense damesteam werd Europees
kampioen.
Lijkt het je ook leuk om bij BC Velsen te komen spelen: dat kan. Kom
gezellig meedoen. Recreatie jeugd
speelt op zaterdag in het Polderhuis
van 9.00 tot 10,30 uur en van 10.30
tot 12.00 uur. In IJmuiden in de Zeewijkhal van 11.00 tot 13.00 uur. Je
kunt langskomen of voor infomatie op de site van BC Velsen kijken
www.bcvelsen.nl.

WVIJ toppers verbeteren
persoonlijke records
IJmuiden - Zaterdag 16 februari
was er door Watervrienden Hoofddorp een preparatie wedstrijd georganiseerd als voorbereiding op de
aankomende Bonds Zwem Kampioenschappen (BZK). Dit zijn de nationale zwemkampioenschappen van
de NCS waaraan alle Watervrienden
verenigingen kunnen meedoen mits
de zwemmer(ster)s sneller zwemmen dan de gestelde limiet tijden.
Inmiddels zijn er zes WVIJ zwemmers die daarvoor in aanmerking
komen. Van die zes waren er helaas
maar drie zwemmers die zich serieus wilden voorbereiden op de aanstaande BZK wedstrijden.
Ben Zentveldt, Sjoerd Dekker en
Mike van Loon probeerden in deze

wedstrijd aan te tonen dat ze terecht
ingeschreven zijn voor de BZK wedstrijden. Hun inschrijftijden voor deze wedstrijd waren tevens hun PR’s
en inschrijftijden voor de BZK. Deze
‘strakke’ tijden zijn dus niet zomaar
even te verbeteren.
Dat zij de BZK wedstrijden serieus
nemen bleek wel uit de snelle tijden
die ze hebben gezwommen. Allen
hebben hun PR’s op de twee ingeschreven slagen verbeterd. Een prima prestatie en dit geeft hoop op
medaille kansen op de BZK.
De BZK zal plaatsvinden op 9 maart
in Lisse en op 16 maart in Tilburg.
De gezwommen tijden zijn terug te
vinden op www.watervriendenijmuiden.nl
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Ronald Gatowinas wint
tweede Zuidpierwedstrijd

DCIJ–nieuws

IJmuiden - Met een record aantal
deelnemers beloofde het een spannende en vooral een boeiende wedstrijd te worden met een behoorlijk
aantal vissen en dit keer geen (door
sommige deelnemers zo verguisde)
slijmvisjes. De hoofdmoot bestond
uit kleine gulletjes met af en toe een
uitschieter met een mooie maatse
gul. Ronald Gatowinas werd winnaar
met 23 vissen met een totale lengte
van 603 centimeter. Ben Vreenegoor werd tweede met 21 vissen
met totale lengte van 508 centimeter. Ton Munnik senior werd derde
met 17 vissen met een totale lengte van 458 centimeter. Bij de koppels werden Ronald Gatowinas en
John Beun eerste met 33 vissen met
een totale lengte van 850 centimeter. Ton Munnik sr werden tweede

IJmuiden - In de wedstrijd om de
KNDB - beker behaalde het DCIJ
kwartet een mooie winst op het
Amsterdamse VAD. Dat de overwinning bepaald niet makkelijk tot
stand kwam bleek na zo’n drie uur
spelen. Kopman Cees Pippel kwam
niet verder dan een remise tegen
Herman van Westerloo en aan de
overige borden was nauwelijks van
enig overwicht sprake. In het laatste uur slaagde Casper Remeijer erin om in een mindere stelling alsnog
een punt uit de strijd tegen Eggens
te halen. Jesse Bos behaalde een
zelfde resultaat tegen Pennekamp.
Martin van Dijk slaagde erin om het
minimale voordeel wat hij verkreeg
tegen Vermeulen om te zetten in
winst. Daarmee bracht hij de einduitslag op 5-3 in het voordeel van
de IJmuidense dammers die daarmee tevens verder bekeren.
In de onderlinge competitie was de
overtuigende winst van Berrie Bottelier op Jan Maarten Koorn het meest
in het oog springend. Bottelier toonde daarmee aan dat er de nodige
progressie in zijn spel is waar te
nemen. Vince van der Wiele maakte het Koorn eveneens niet eenvoudig maar moest na felle strijd in het
eindspel afhaken. Paul Smit moest

met 26 vissen met een totale lengte
van 685 centimeter. Ben Vreenegoor
en Wout van Beijeren werden derde
met 27 vissen met een totale lengte
van 677 centimeter. De totale lengte
vis van deze wedstrijd bedroeg 7537
centimeter. De gevangen vissoorten zijn: bot, gul, haring, knorhaan,
koolvis, wijting, zeebaars en steenbolk. Van de 42 deelnemers bleven
er drie zonder vis. De langste vis
werd gevangen door Ton Munnik sr
een gul van 39 centimeter. Een eervolle melding gaat naar de enige
vrouwelijke deelnemer Sandra Timmerman die haar man en een paar
gerenommeerde wedstrijd vissers
wist te verslaan.
Na de tombola verzorgd door Bas
en Vincent, kon Hans Hendriks beginnen met de prijsuitreiking.

Anouk Hanssen districtkampioene turnen dames
IJmuiden - Afgelopen weekend
vond in Beverwijk het Districtkampioenschap turnen dames eerste, tweede en
derde divisie
plaats. Op zaterdag was de
organisatie van
deze wedstrijd
in handen van
TVS.
Tevens moesten de turnsters van de
derde divisie
in actie komen
deze dag.
Voor het eerst
dit wedstrijdseizoen was er
geen één turnster van TVS
die op het ereschavot mocht
plaat snemen.
Alle vier de TVS turnsters turnden
aanzienlijk minder dan de week ervoor en lieten de podiumplaatsen
aan hun neus voorbij gaan. Maud
Jansen eindigde bij de jeugdturnsters op een veertiende plaats. Bij
de pupillen 2 eindigde Cynthia Mink
op de zesde plaats. Lara Waasdorp
eindigde op de elfde plaats en Ja-

mie Bolhuis op de veertiende plaats
bij de pupillen 1.
Zondag kwamen de turnsters van
de tweede divisie
in actie. Anouk
Hanssen opende
bij de jeugdturnsters de wedstrijd
en werd ook uiteindelijk
gehuldigd als districtkampioene. Met
34,25 was zij bijna een punt beter
dan de nummer
twee in het klassement. Charlotte Lunel eindigde
op een vijftiende
plaats. De tweede
medaille van deze dag was voor
Drew de Niet bij
de instappers. Zij
eindigde als tweede in het klassement. Selina van
Maren en Florence Lunel behaalden
net geen podiumplaats bij de pupillen 1. Plaats vijf en zeven waren voor
hen weggelegd.
Bij de pupillen 2 turnde Rosan
Hanssen ook een mindere wedstrijd
en eindigde als zevende in het klassement.

Haarlem-StormvogelsTelstar toch op vrijdag
Haarlem - Ondanks diverse berichtgevingen over de verplaatsing
van de wedstrijd HFC Haarlem –
StormvogelsTelstar, zal de Kennemer derby toch op vrijdag 29 februari gespeeld worden. In een eerder
stadium werd door burgemeester
en wethouders van Haarlem besloten om de wedstrijd naar zondag 2
maart te verplaatsen, maar dit besluit werd weer terug gedraaid.
Algemeen Manager Dino Rasmijn
van HFC Haarlem is niet blij met
de gang van zaken. ,,Het is vreemd
en veelzeggend dat de burgemeester van Haarlem wel communiceert
met StormvogelsTelstar en niet met
de club in zijn eigen stad. De burgemeester heeft ons niet officieel
laten weten dat zijn besluit om op
2 maart te spelen wordt terug gedraaid en dat getuigt van weinig
respect richting de club.” Overigens
is het voor de KNVB een unicum dat
een burgemeester een eerder genomen besluit terugdraait.
StormvogelsTelstar voerde aan dat
zij niet kunnen spelen op 2 maart
in verband met een vriendschappelijke wedstrijd tegen St. Petersburg,
maar in een eerder stadium is Haarlem gevraagd om tegen die ploeg te

spelen. Rasmijn: ,,Wij hebben toen
aangegeven niet beschikbaar te
zijn in verband met de verplaatste
wedstrijd tegen StormvogelsTelstar,
op last van de burgemeester wel te
verstaan. Op de website van Stormvogels Telstar staat dat zij diverse
alternatieven zouden hebben aangedragen om de wedstrijd op vrijdag te kunnen spelen, waarbij ook
hun supporters aanwezig kunnen
zijn. Deze alternatieven zijn bij ons
niet bekend. De politie van Haarlem
heeft in eerste instantie een verplichte buscombi opgelegd. In een
eerste gesprek met alle betrokkenen heeft Telstar inderdaad aangegeven met alternatieven te komen,
maar na het gesprek hebben wij
nooit meer wat van gehoord”.
Rasmijn geeft aan dat de supporters van Haarlem volgend seizoen
gewoon de wedstrijd in Velsen-Zuid
tegen StormvogelsTelstar zullen bezoeken. ,,Het is normaal gesproken
één van de mooiste wedstrijden van
het jaar, en voor supporters misschien wel de belangrijkste van het
seizoen. In het geval van een verplichte buscombi hebben een aantal
sponsoren reeds aangegeven garant
te staan de kosten van de bus.’’

Nipte winst voor DCIJ kwartet

Jurre, leraar Frank, Niels, Ian en Joost

Zeven judokampioenen
Santpoort -De broers Jurre en Niels
van Grieken werden beide met vier
overwinningen kampioen. Jurre begon met een gelijkspel die hij in de
verlenging besliste maar had daarna de smaak te pakken en won er
drie voortijdig met een ippon.
Daarna volgde zijn grote broer Niels
het voorbeeld en had bij elke wedstrijd het hele scoreboard vol om
elke partij winnend af te sluiten.
Ook Joost Verheij en Ian Schumacher volgden met drie en vier ippon
winstpartijen hun voorbeeld.
In het tweede blok kwamen drie judoka’s in aktie waarvan Jimmy Versteegh kampioen werd in de klasse tot 31 kilogram. Lex Kokkelkoren
won in dezelfde poule het zilver en
Roy Zwart won tot 28 kilogram toch
nog het goud, nadat er in eerste instantie verkeerd geteld was bij de

jurytafel.
In het derde blok van de dag zette de andere judoka’s de goeie lijn
door en werd Celine Kokkelkoren
tussen vier jongens ook kampioen
en in dezelfde klasse won Gabrielle
Bergen het zilver.
Ook werden er nog twee zilveren
medailles behaald door Robin Batten en Sil Schoorl en werd Sandy
Batten derde. Dit was een erg goed
resultaat om zoveel eremetaal, 12
uit 13, mee naar huis te nemen.
Meer info over de judo-lessen bij
Dschen Dui uit Santpoort vind je op
www.dschendui.nl. Onder leiding
van judoleraar Frank Scholtes, ben
je op elke dinsdag 16.00 tot 17.00
uur en van 17.00 tot 18.00 uur welkom (twee gratis proeflessen).
Dschen Dui, is gevestigd aan de
Wüstelaan 79 in Santpoort.

De jeugdspelers aan de kopborden: Jeffrey Jacobs tegen Ingmar Visser, op de
achtergrond Arnaut de Vries tegen Dick Wijker

Kijk Uit neemt wraak
op de Wijker Toren

IJmuiden - Vorig jaar december
had het derde team van schaakclub
Kijk Uit een pak slaag gekregen van
de Wijker Toren 6 uit Beverwijk. Met
grote verliescijfers waren de IJmuidenaren naar huis gestuurd. Groot
was dan ook de wens om wraak te
nemen. Die gelegenheid deed zich
snel voor want het vijfde team van
de Wijker Toren kwam in IJmuiden
op bezoek. En dat hebben ze geweten want met bijna even grote cijfers
versloeg het tweede team van Kijk
Uit de Beverwijkers. De wraak was
zoet. In beide teams speelden enkele jeugdspelers die tegen elkaar
speelden aan de kopborden. De Kijk
Uit jeugd was duidelijk beter want
de score was anderhalf punt aan de
eerste twee borden. Ingmar Visser
won aanvankelijk twee pionnen na
een Spaanse opening maar moest
ze ook weer inleveren tegen Jeffrey Jacobs; resultaat remise. Dick
Wijker beantwoordde de witte opening eigenaardig. Zijn tegenstander
Arnaut de Vries, wist hier blijkbaar
geen raad mee, kreeg een slechte
pionnenstelling en verloor het eindspel. Jan Jansen verdedigde zich
tegen Jos Dekker, ook een jeugdspeler. Jan had de grootste moeite
om op de been te blijven. Jos kwam
steeds beter te staan maar blunderde een stuk weg in een ingewikkeld
eindspel met verlies tot gevolg. Met
zo’n voorsprong was het voor de
overige oudere spelers niet moeilijk
meer om de winst veilig te stellen.
Het vlaggenschip van Kijk Uit ver-

loor jammerlijk van Het Witte Paard
uit Zaandijk. Hoewel de tegenstanders op papier duidelijk sterker waren had een gelijkspel en misschien
zelfs winst tot de mogelijkheden behoord.
De kopborden lieten het dit keer
volledig afweten. Ook staartbordspeler Jan Geus liet een gewonnen
stelling uit zijn handen glippen en
verloor alsnog. Goed spel leverden
Peter Hamersma en Sebastiaan van
Westerop. Vooral het paard-loper
eindspel waarin Sebastiaan met zijn
paard subtiel de vijandelijke loper
afhield van zijn vrijpion, maakte indruk. Kijk Uit 1 staat nu op de achtste plaats en zal toch zeker nog een
of twee van de resterende drie wedstrijden moeten winnen om zich te
handhaven in deze klasse. Zie ook
www.schaakclubkijkuit.nl..

Binnensport
in Polderhuis
Velserbroek - Voor tieners tussen de 10 en 14 jaar is er maandag
25 februari weer gelegenheid om
te zaalvoetballen, zaalhockeyen en
voet-tennissen in sporthal het Polderhuis. De start is om 13.00 uur en
het eindigt om 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 1,50 euro. De
organisatie is in handen van Y. van
Randwijk (CIOS) en Ad Otten van
Buurtsport Velsen. Nadere informatie bij Ad Otten via 06-28509999.

Full Speed Darts nieuws
Bridgedrive Rotary Santpoort

Opbrengsten voor
stichting De Baan
Haarlem - Zaterdag 16 februari
vond voor het 6de achtereenvolgende jaar de Bridgedrive van de Rotary Club Santpoort plaats in het clubgebouw van stichting De Baan. De
opbrengst van de avond is bestemd
voor een goed doel.
Aan het eind van de avond mochten medewerkers van De Baan een
cheque ter waarde van 2400 euro in
ontvangst nemen. Stichting De Baan

is een organisatie voor vorming en
vrijetijdsbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Het bedrag zal worden besteed aan
het opknappen van het speelplein
bij het clubgebouw en het plaatsen
van aangepaste speeltoestellen zodat kinderen met– en zonder verstandelijke beperking samen kunnen spelen.

Velsen-Zuid - Na 23 speelweken staat Martin van der Neut stevig aan kop in de eredivisie van Full
Speed Darts. Hij moet echter uitkijken voor Albert Mol want deze is na
een slechte start in de tweede helft
van het seizoen sterk aan het terug komen, terwijl Martin de laatste
paar weken hier en daar wat puntjes laat liggen. Bas Jonker bezet hier
de derde plaats, op de voet gevolgd
door Arend van Vierzen.
In de eerste divisie staat Ernst Ausma onbedreigd aan kop. Dat Ernst
bezig is met een goed seizoen bewijst hij met het feit dat als hij zou
uitkomen in de eredivisie met een
punt verschil tweede zou staan.
Dries Pover staat hier op de tweede
plaats, met 33 punten verschil gevolgd door Macha ter Wolbeek der-

de en Guido Meijer vierde.
In de tweede divisie is het nog
steeds spannend: John Roskam is
hier de leider, op de voet gevolgd
door Martin de Vreugd en Henk
Arisz, de vierde plaats word bezet
door Els Prins.
Bij Full Speed Darts is men vanaf 16
jaar welkom op de dinsdagavond.
Het clubhuis is geopend vanaf 19.30
uur. Pas na twee keer meespelen,
hoeft u zich in te schrijven. Als u nu
lid wordt, betaalt u nog maar 16,00
euro voor dit seizoen. Het Clubhuis
de Voltreffer is gelegen in Velsen
Zuid en te vinden aan de Tolsduinerlaan achter het Clubhuis van VV
IJmuiden. Voor meer info: www.svfullspeed.nl; Mark van Loon 0255534876 of fullspeeddarts@quicknet.nl.

zich de mindere tonen tegen een
uitstekend spelende Conall Sleutel. Ook de 10-jarige Jelmer Gouda
kwam tot een uitstekende prestatie. Hij won van Jan Apeldoorn zelfs
een schijf in de opening en speelde
daarna zeer sterk. Eerst in het eindspel liet hij, na een minimaal foutje, de punten aan zijn tegenstander.
Cees van der Steen zette Bram van
Bakel onder druk en dan zijn fouten snel gemaakt. Van Bakel verloor
eerst een schijf en later de partij.
Willem Winter liet nog eens zien dat
hij een geweldige combinatiespeler
is. Leo Binkhorst die hem met open
vizier bestreed werd het slachtoffer
van een inventieve combinatie. Cees
van der Vlis en Harrie van der Vossen konden het evenwicht niet verbreken. Het boeiende duel eindigde in een puntendeling waar beide
dammers vrede mee hadden. Piet
Kok was wel heel snel klaar. Kees
van Nie, die de laatste tijd aantoonde dat zijn vorm groeiende was,
blunderde in de opening en kon direct opgeven. Nicole Schouten en
Peter Pippel slaagden erin om een
ware heksenketel op het bord te toveren. In de wirwar aan varianten
was het uiteindelijk Pippel die aan
het langste eind trok en won.

Nieuws van Jeugd Kijk Uit

Sterk spel Menno Jaspers

IJmuiden - Schakers van Schaakclub Kijk Uit hebben periodes waar
ze de winstpartijen aan elkaar rijgen. Op dit ogenblik zit Menno Jaspers in zo’n schaakhemel. Tegen
Marnix van der Bijl verwierf hij in
het middenspel een loper méér en
buitte die voorsprong met zijn pionnen optimaal uit.
Ingmar Visser (al vierentwintig partijen ongeslagen!) ging langs de
poorten van de hel. Mark Scholten
met een winnende aanval in totaal
gewonnen stand, verzuimde Te3 te
spelen waarbij er nóg een stuk van
Ingmar de doos in kon. In plaats
daarvan gaf hij zijn toren weg en
daarmee de partij.
Koen van de Velde profiteerde optimaal van een volgens Daan Koetzier ‘een domme zet’, een volle dame wel te verstaan. Boy Wu smaakte
eindelijk weer eens het zoet van de
overwinning. Erin Lucassen kwam in
een stelling terecht die hij nog nooit
had gezien. Dat kan kloppen want
Boy speelt een niet alledaags partijtje schaak. Maurits van Rees geconcentreerd spelend tegen Thomas Rebel, had een ver opgerukte
pion en via dit kleinood kon hij een
winnende aanval creëren. Ook Pieter Rebel won niet, een sterke aanval van Wim Dijkman was daar verantwoordelijk voor. Barry Broeks zegereeks werd gestuit door een sterk
spelende Roelof Stikker. Roelof was
deze avond eenvoudig een maatje
te groot.

Gregory van den Ende komt ook in
vorm. Met rustig en goed spel werd
Thomas Otte verslagen.
Marco Wellinga had aan een aftrekaanval genoeg om Armando Noordzij te verslaan. De toren van Armando ging verloren en de koning
stond hopeloos op open terrein. Tom
Noordzij zag zijn partij in het water
vallen tegen Vincent Geschiere. Met
twee torens minder was het vechten
tegen de bierkaai. Ben Eppink met
een dame meer, won van Fanuel de
Klark en Cory van Bellen verschalkte
Anne Dijkman met een mataanval.
En tenslotte Gizem Erdoan, die met
drie stukken meer de koning van
Stef Brouwer dreigde mat te zetten.
Maar voordat dat gebeurde verliet
Stef met veel misbaar de zaal. Zie
ook www.schaakclubkijkuit.nl
Menno Jaspers is in topvorm

StormvogelsTelstar tactiek
brengt winst tegen AFC’34
IJmuiden – Voor aanvang van
de wedstrijd in Alkmaar tegen AFC’34 zat StormvogelsTelstar-trainer Jelle Anker behoorlijk met zijn handen in het haar:
maar liefst drie spelers (Cor Bal,
Tim Binkhorst en Mitchell Post)
waren geschorst. Daarom besloot Anker over te stappen van
het 4-4-2- op het 5-3-2-systeem
en met succes, want drie welkome punten werden uit Alkmaar
meegenomen. Jammer was het
echer, dat Quick A. en FC Breukelen overwinningen boekten,
zodat met nog zes finales te
gaan de achterstand op dit duo
acht punten bedraagt.
Vanaf het begin zette StormvogelsTelstar de boel rond de middenlijn goed vast en in de achtste minuut was het raak. Ron Wilmink gaf
een bekeken dieptepass waardoor
Robel Abraha alleen richting AFC34-doel kon. Net binnen de zestien
werd hij door Wouter Blokzijl aan
zijn arm getrokken waardoor even
later Rick Kluijskens vanaf elf meter doelman Ori Hoogland het nakijken gaf, 0-1.
Na deze voorsprong van het team
van Jelle Anker kreeg AFC’34 de
eerste helft een licht overwicht en
won fysiek de nodige duels. Hierdoor was er te weinig balbezit voor
de IJmuidenaren, werd het een
rommelig spelbeeld en ogenschijnlijk kwam men onder druk te staan.
Echter, de defensie en middenveld
vormden en prima blok en elk gaatje
werd gedicht door de hardwerkende Micha Plug en de opvallend sterk
spelende Ron Wilmink met daarachter doelman Sebastiaan de Lijzer die
een hoofdrol voor zich opeiste.
In het begin van de tweede helft
hetzelfde spelbeeld, maar allengs
werd StormvogelsTelstar sterker en
de counter via Guillermo Pengel,
Robel Abraha en Tim Groenewoud
ging uitstekend werken. Indien wat
zuiverder spel en de bal wat eerder

werd afgespeeld, had de wedstrijd
vrij snel op slot kunnen worden gegooid. Doelman Ori Hoogland moest
halverwege de tweede helft handelend optreden bij een keihard schot
van Robel Abraha en toen dezelfde doelman vijf minuten later te ver
voor zijn doel stond, trachtte Rick
Kluijskens hem met een subtiele
lob te passeren. Ternauwernood kon
Hoogland redding brengen.
Aan de andere kant moest doelman De Lijzer alles uit de kast halen
op inzetten van Frank Jong en Arjen van Langen. StormnvogelsTelstar
bleef voor elke meter grond knokken. Ook toen Michiel Langboek de
geblesseerd geraakte Micha Plug
kwam vervangen. Jammer was het
dat Rick Kluijskens in de slotfase
voor de tweede maal een onterechte gele kaart ontving van scheidsrechter Stroobach. Maar dit temde
de feestvreugde na afloop niet.
Op 2 maart komt Blauw Wit Amsterdam naar sportpark Zeewijk.
Deze thuiswedstrijd wordt met heel
veel vertrouwen tegemoet gezien.

Interregionaal
zaalvoetbal

Velserbroek - Maandag 25 februari
wordt van 15.00 tot 17.30 uur in het
Polderhuis voor het eerst een interregionaal zaalvoetbaltoernooi voor
stratenteams georganiseerd. De organisatie is in handen van het ambulant jongerenwerk Velserbroek in
samenwerking met Buurtsport Velsen. Bij dit toernooi strijden een
achttal teams uit Velserbroek, IJmuiden, Heemskerk, Beverwijk en Haarlem-Noord om de (wissel)beker. Het
team dat dit toernooi wint, mag het
na afloop om 17.30 uur opnemen tegen het befaamde stratenteam van
de Marie Jungiussttraat, pas geleden winnaar geworden van het stratenvoetbaltoernooi Velserbroek. Nadere informatie bij Ad Otten, via 0628509999.
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Oproep Reumafonds relatietest

Lezing over Velser Affaire
IJmuiden - Dinsdagavond 22 april
organiseert SOVA de tweede jaarlijkse lezing rond Bevrijdingsdag.
De aanvang is om 20.00 uur, plaats
Thalia Theater in IJmuiden.
In de jaarlijkse lezingcyclus rond
Bevrijdingsdag komen onderwerpen aan de orde die mede ten dienste staan van de publicaties over
de Velser Affaire. Dit jaar spreekt
de heer Dr. Guus Meershoek over
‘Ontsporende politie bij de bevrijding (1944-1945)’. De heer Meershoek is verbonden aan Universiteit
Twente en heeft als wetenschapper meerdere publicaties over dit
onderwerp op zijn naam staan. Zie
ook www.mb.utwente.nl/mrv/staff/
academic_staff/meershoek/ Na de
pauze zal er gelegenheid zijn voor
het stellen van vragen.
In april 2006 is SOVA opgericht met

als doel steun te verlenen aan een
zuiver wetenschappelijk onderzoek
over de Velser Affaire. Toegangskaarten kunnen met opgave van
naam en adres gereserveerd worden bij Ambtelijk Secretariaat SOVA, Yvonne de Groot, Geleenstraat
35, 1972 SH IJmuiden. E-mail: secretariaat@velseraffaire.nl of telefonisch bij de heer G.v an Broekhuijsen, 0255-518690 of 06-30974608.
Het bestuur is van plan binnenkort
met medewerking van Prof. dr Bob
de Graaff een brochure uit te geven
over de ‘Onbeantwoorde vragen en
het onderzoek naar de Velser Affaire’. Indien u hiervoor belangstelling
heeft, kunt u dit nu al laten weten
via een berichtje aan het Ambtelijk
Secretariaat. Direct na verschijnen
wordt het dan, tegen verzendkosten, toegestuurd.

Uitnodiging Europa Kinderhulp

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 Theatercompagnie speelt ‘De Wilde Eend’

De Theatercompagnie

Voorstelling ‘De Wilde
Eend’ in Witte Theater

IJmuiden - Zaterdag 1 maart om
20.30 uur speelt De Theatercompagnie de voorstelling ‘De Wilde
Eend’ in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Fotograaf Hjalmar Ekdal en zijn
vrouw Gina leven bescheiden en
redelijk gelukkig met hun dochter
Hedwig en Hjalmars vader onder
één dak. Dankzij Gina’s hulp in de
fotostudio kan Hjalmar dagdromen
over zijn grote uitvinding, die de familienaam nieuwe glans moet bezorgen.
Hjalmars opleiding tot fotograaf en
de inrichting van zijn studio werden door grootindustrieel Werle gefinancierd, die de familie al sinds jaren rijkelijk ondersteunt. Dan komt
Gregers Werle, de enige zoon van

de industrieel, na jarenlange afwezigheid terug naar zijn geboorteplaats en begint meedogenloos het
verleden op te spitten.
Als hij erachter komt dat zijn jeugdvriend Hjalmar nog steeds gemanipuleerd wordt door de oude Werle,
gaat hij des te verbetener op zoek
naar de waarheid. Wanneer hij zijn
vriend die waarheid echter ongevraagd openbaart, stort diens kleine
wereld in.
Tekst: Henrik Ibsen, regie: Maaike van Langen, spel: Anneke Blok,
Jasper Boeke, Chava voor in ‘t Holt,
Myranda Jongeling, John Leddy,
Mike Reus, Harry van Rijthoven en
Sieger Sloot. (www.theatercompagnie.nl) Toegang 11 euro of 9 euro
met WT-pas.

lijke aandriften. Met alle theatrale
en fysieke middelen die de dans eigen is, hamert Leine & Roebana in
deze voorstelling op de kop van alle Kwaad. ‘Theriak’, afgeleid van het
Griekse woord therion (= wild dier):
een oorspronkelijk als antidotum
ontwikkeld geneesmiddel dat in de
middeleeuwen als middel tegen alle kwalen en gebreken werd toegepast. (www.leineroebana.nl) ) Toegang 11 euro of 9 euro met WT-pas.

Frankrijk - Sabine Dekker woonde tot haar zevende in het IJmuidense Zeewijk, verhuisde daarna
naar Velsen-Zuid en ze ging in
Driehuis naar school. Twee jaar
geleden besloot ze, de consumptiemaatschappij zat geworden,
het roer om te gooien in Frankrijk. Daar woont ze samen met
haar Franse man Thierry en hun
zoon Cédric in de Drôme. Ze beheren daar een Chambre d’Hôtes
(pension). In deze rubriek vertelt
zij over hun dagelijkse beslommeringen.

‘Wij ontvangen gasten uit verschillende landen, zoals Nederland, België en Frankrijk. En ieder heeft zo
z’n gewoontes. Het is erg grappig
om de verschillen per ochtendritueel te zien. Zo zullen Nederlandse
en Belgische gasten altijd gewassen en aangekleed bij ons aan het
ontbijt verschijnen. Fransen kunnen
rustig aan tafel komen met de haren door de war, de slaap nog uit
de ogen wrijvend. Eerst een flinke
kom koffie en dan zien ze wel verder. Een eitje van onze eigen kippen gaat er bij iedereen wel in, maar
bij de Fransman moet het eiwit dan
nog wel lubberen, als u begrijpt wat
ik bedoel, brr. Wij zouden zeggen
dat het ei niet genoeg gekookt is!
We serveren een zo Frans mogelijk

(foto: Marek Chelminiak)

Hitshow ‘Golden Music
Moments’ in Velsen
Velsen - In de spectaculaire show
‘Golden Music Moments’, donderdag 6 maart (20.15 uur) wordt het
publiek meegenomen op een ‘sentimental journey’ naar de grootste
soulhits uit de jaren ’50 en ’60. Een
avond genieten van ‘Golden Oldies’
als ‘Bye bye love’, ‘Que sera sera’,
‘Save the last dance for me’ en ‘Love
letters in the sand’.
Na het overweldigende succes van
‘Saturday Night at the Movies Soulshow’, komt de Engelse producent
met een volgende highlight-show
vol dans en muziek. ‘Golden Music
Moments’ bevat ‘the greatest songs
of the fifties and early sixties’. De tijd
van de opkomst van de soul en het
label Motown, de tijd van baanbrekende muziek en vrijheid.
De ultieme show voor iedereen die
elpees van Doris Day, The Everly
Brothers, Bobby Vee, Neil Sedaka,

The Platters of Paul Anka op zolder heeft liggen. Of die vanzelf gaat
swingen als de hits van Peggy Lee,
Connie Francis of Perry Como door
het theater schallen.
In de show brengt de 13-koppige
cast meer dan vijftig klassiekers uit
de jaren ‘50 en ‘60, zoals ‘Unchained
melody’, Who’s sorry now’, ‘Summer
holiday’, ‘Seven little girls’, ‘Secret
love’ en ‘Poetry in motion’.
Een maand lang reist deze internationale successhow door Nederland. ‘One of the greatest nostalgiashows around at the moment’ is in
aantocht. Velsen kan zich voorbereiden op een lekker avondje swingen
en meezingen.
Toegang: 30 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje. Informatie:
Stadsschouwburg Velsen, telefoon
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

ontbijtje. Ja, u bent niet voor niets
in Frankrijk, niet waar. We hebben
grote kommen op tafel staan voor
de koffie en de thee. Vaak wordt
ons de vraag gesteld door Nederlandse gasten of dat voor de cornflakes is. Nee hoor voor de koffie
en thee. Een flinke bak koffie met
of zonder melk en we kunnen de
dag weer aan, aldus de Fransman.
Enne lekkere slechte gewoonte van
de Fransen; je brood flink dopen in
de kom en dan het brood naar binnen slurpen. Met een beetje mazzel
loopt dan de koffie van het brood af
via je hand naar je elleboog! Zelfgemaakte jam bij het ontbijt. Heerlijk
zegt een Fransman, niets lekkerders
dan een stokbroodje met eigen gemaakte jam. Ja, denkt de Nederlander, inderdaad lekker, maar waar is
de kaas? Zelf ben ik een fervent liefhebber van gezouten boter. Er staan
dan ook twee soorten op tafel. De
meeste Nederlandse en Belgische
gasten vinden het heerlijk, maar de
meeste Fransen geven er niet om.
En dan het brood. Hele visoenen
hebben wij Belgen en Nederlanders als we denken aan een heerlijk
knapperig vers stokbrood, dat is het
echte Frankrijk. Het is dan ook wel
eens slikken als een Fransman mij
vraagt om het knapperige stokbrood
te roosteren of erger: mijn zelf gebakken verse bruine brood!

Vragen stellen aan Noord- en
Zuid-Hollandse Bibliotheken
Regio - Vanaf 11 februari lanceren
de Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken een vernieuwde website
voor hun vragendienst al@din. De
inwoners van de provincies kunnen
via de website www.vraag-aladin.nl
gratis elke denkbare vraag stellen
aan de bibliothecarissen.
De website is overzichtelijker geworden en is weer helemaal bij de
tijd. Een netwerk van bibliothecarissen draagt zorg voor de vraag-

beantwoording. 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.
Vanaf 11 februari wordt de nieuwe
website gelanceerd. Het is niet nodig lid te zijn van de bibliotheek.

Cursus Schrijfdans
IJmuiden - Een cursus schrijfdans
is vol beweging en muziek, verf,
scheerschuim, wasco, krijt, potloden, pennen en stiften. In de cursus
leren kinderen van vier t/m acht jaar
het eigen ritme en beweging te vinden. De emotie en de motoriek worden hierdoor positief beïnvloed. Uit
onderzoek blijkt : Schrijfdans werkt
preventief en helend door de combinatie van muziek, bewegen en de
verwerking op papier. De basis is

het ontwikkelen van de motoriek.
De cursus is vijf maal een uur op
vrijdagmiddag. Van 14.00 tot 15.00
uur voor kleuters en van 15.00 tot
16.00 uur voor kinderen in groep 3
en 4.
Lokatie: Speellokaal van basisschool
de Klipper (Sluiswijk), Koningsplein
7 in IJmuiden. Bel voor aanmelden
en informatie: Wilma van Dijk, telefoon 0255-522343 of mail naar info@appelmassage.nl.

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.

Jongeren Actief zoekt vrijwilligers voor organisaties
Regio - In samenwerking met Stichting Thuiszorg Gehandicapten, Tandem en Humanitas, is Stichting NetWerk vrijwilligerhulp Zuid-Kennemerland, bezig met het project Jongeren Actief. In dit project wil men
letterlijk jongeren tussen de 16 en
25 jaar, actief krijgen in het vrijwilligerswerk bij de drie aangesloten organisaties.
Je kunt bijvoorbeeld samen met een
vriend of vriendin eens in de twee
weken met iemand naar een kinderdisco voor mensen met een verstandelijke beperking. Of bijvoorbeeld met iemand eens in de week

een wandeling maken in Zandvoort
en omgeving of gezellig een terrasje
pakken, of met iemand een gezellig
gesprek voeren bij een kop koffie.
Heb je eens in de week of twee keer
in de maand een paar uurtjes vrij?
Dan kun je contact opnemen via
telefoon, e-mail of via de website:
Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp
Zuid-Kennemerland, Wilhelminastraat 23, 2011 VJ Haarlem. Bel Rosalie via 06-34573643 of Annick via
06-34573645 of e-mail naar: jongerenactief@vrijwilligershulp.nl Zie
ook: www.vrijwilligershulp.nl/jongerenactief/

Voor de tweede keer:
IJmond Fiets3daagse
Regio – De tweede editie van de
Fiets3daagse VVV IJmond Noord
staat voor 9 tot met 11 september op
het programma. IJmond Fietsdriedaagse is een jaarlijks terugkerend
evenement die georganiseerd wordt
door de Regio VVV IJmond Noord.
De heer van Luijk, De dames Vendel en Out, zeer ervaren routemakers, zijn al weer druk bezig met het
voorbereiden en uitzetten van de
routes. Zij kennen het hele gebied
op hun duimpje. Op hun fiets, hun
voornaamste vervoermiddel, leggen
zij jaarlijks duizenden kilometers af.

Leine & Roebana met
Het roer om in Frankrijk
‘Theriak’ in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 28 februari
spelen Leine & Roebana om 20.30
uur de voorstelling ‘Theriak’ in het
Witte Theater aan de Kanaalstraat
257 in IJmuiden.
Uitdagend, eigenzinnig en authentiek. Ziedaar de kenmerken van de
nieuwe choreografie ‘Theriak’ van
Leine & Roebana. Haat, oorlog en
de ondergang van de wereld zijn
verleden tijd na het zien van ‘Theriak’. Een voorstelling over mense-

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

De afstanden die gefietst kunnen
worden zijn 25, 40 en 60 kilometer.
De start is iedere dag vanaf diverse punten in de IJmond. De kosten
voor deelname zijn bij voorinschrijving tot 1 augustus 2008 met herinnering 6 euro per persoon voor volwassenen en 4 euro per kind. Na 1
augustus wordt dit met 0,50 per persoon verhoogd.
Inschrijfformulieren voor dit evenement zijn te vinden op www.vvvijmondnoord.nl. Neem voor meer informatie contact op met VVV IJmond
Noord, telefoon 0251-374253.

Lezing in Thalia Theater

Connie Palmen over
het schrijverschap
IJmuiden - Met haar romans ‘De
Wetten’, ‘De Vriendschap’, ‘I.M.’ en
‘Lucifer’ behoort Connie Palmen
tot de belangrijkste en meest gelezen Nederlandse schrijvers van deze tijd. Waar haalt de schrijfster eigenlijk zelf haar inspiratie vandaan?
Zondag 2 maart (14.30 uur) geeft
zij hierover een lezing in het Thalia
Theater.
Het lezen van een opmerkelijke
rouwadvertentie in de krant vijfentwintig jaar geleden, is de aanleiding
voor Connie Palmen om ‘Lucifer’ te
gaan schrijven. Een roman geïnspireerd op de tragische gebeurtenissen in het leven van de Nederlandse
componist Peter Schat, die in haar
roman Lucas Loos heet.
Een gebeurtenis, herinneringen,
ideeën en gedachten zijn voor Connie Palmen vaak het uitgangspunt
voor een nieuw verhaal. Haar liefdesrelatie met de journalist Ischa
Meijer staat symbool voor ‘I.M.’. En
in ‘De Wetten’ zal menigeen de redeneertrant van grote filosofen als
Socrates herkennen. Met deze debuutroman maakt Connie Palmen
meteen naam. De schrijfster wordt
onmiddellijk geprezen om haar briljante stijl en heldere redeneringen.
Het NRC schreef: ’De Wetten’ is een
grote schatkamer waaruit je naar
hartelust citaten kunt halen die het
verdienen om onthouden te worden.’
Uit haar schrijfstijl kunnen geoefende lezers afleiden dat Palmen vaderlandse literaire meesterwerken bestudeert. ‘De Wetten’ is losjes gebaseerd op Mariken van Nieumeghen
en ‘Lucifer’ op Joost van den Vondels gelijknamige meesterwerk.
Het schrijverschap zelf is een terugkerend thema in haar werk. ‘Schrijven komt voort uit zwijgen, angst,
verlegenheid en uit een misschien
wel bovenmatige ontwikkelde afkeer van onechtheid, vooral de ei-

gen onechtheid. Fictie komt voort
uit het verlangen naar de waarheid’,
is te lezen in haar roman ‘I.M.’
‘Verhalen worden gemaakt en juist
daarom zijn ze interessant. Alles wat
gemaakt wordt onthult de maker’, uit
haar nieuwste bestseller ‘Lucifer’. In
haar lezing in het Thalia Theater zal
Connie Palmen een deel van haar
eigen mysterie onthullen door haar
schrijverschap nader toe te lichten. Wie is zijzelf en waar haalt zij
haar inspiratie vandaan? En waarom
vindt zij schrijven eigenlijk een mannenberoep? (zie ‘De Wetten’)
De literaire middag, tevens de tweede Club Literair-activiteit, in het
Thalia Theater wordt voor het publiek extra aantrekkelijk gemaakt
met Griekse wijn en hapjes. In ‘Lucifer’ onderzoekt Connie Palmen de
geheimzinnige valpartij van Clara
Wevers, de vrouw van componist
Lucas Loos. Tijdens een vakantie in
Griekenland verongelukt zij. Met de
hapjes en wijn halen wij als het ware
de crime scene naar IJmuiden. Meer
informatie over Club Literair en deze lezing is te vinden op www.stadsschouwburgvelsen.nl.
De toegang bedraagt 23,50 euro, inclusief twee glazen wijn en diverse Griekse hapjes. Thalia Theater,
Breesaapstraat 52 in IJmuiden. Informatie: Stadsschouwburg Velsen,
telefoon 0255-515789 of reserveer
via www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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Dorpsfeest
Santpoort
Nieuws voor
de schoter?
info@deschoter
.nl
zoekt
aanvullend talent
Santpoort-Noord - In 2009 viert de
Harddraverij Vereniging Santpoort
de 250ste Kortebaan Draverij. Naast
een ‘gepimpte’ feestweek zullen er
extra activiteiten worden georganiseerd, zoals een aanvullend feest,
receptie en extra evenementen.
Het Bestuur van de Harddraverij Vereniging bestaat uit 9 onbezoldigde enthousiastelingen woon-

achtig in Santpoort en Omstreken.
Het roept kandidaten (m/v) op om
zich te melden om als organisatietalent om ingezet te worden tijdens de
voorbereiding en uitvoering van de
evenementen.
Stuur uw brief met omschrijving van
uw talent en motivatie naar Aart
Aarts, secretaris HD, Postbus 506,
2070 AM Santpoort.

D

G

B

G

B

B

Nieuws
uit
de
n
e
z
D
i
u
Zintuiglijke belevingsh
t
r
u
u
b
week in Velserduin

pagina 24

21 februari 2008

TSO Parnassia zoekt leiding
voor tussen de middag
Santpoort-Noord - Sinds de brand
op oudejaarsdag is de Parnassia
school in Santpoort-Noord gehuisvest in de noodlocatie aan de Roos
en Beeklaan. Team, ouders en leerlingen maken er samen het beste
van op deze plek.
Ook de leiding van de tussen
schoolse opvang heeft zich inmiddels aangepast aan de nieuwe situatie. Tussen de middag eten de kinderen een broodje in hun groep en
gaan daarna heerlijk buiten spelen
of naar de knutselclub.
Ook bestaat de mogelijkheid om te
dansen, een spelletje te doen of lekker te lezen.
De TSO Parnassia is door toename van het aantal kinderen dat op
school overblijft op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die één
of twee keer per week willen meedraaien! Ook vrijwilligers die incidenteel willen meedraaien zijn van
harte welkom.
U ontvangt hiervoor een vergoeding, bestaat er de mogelijkheid tot
het volgen van cursussen en bent u
gedurende TSO tijd verzekerd tegen
ongevallen en WA.
Wilt u misschien een keertje komen
kijken? Dat kan! Een opleiding is
niet vereist, maar plezier in omgaan
met kinderen, enthousiasme en er
samen de schouders onder zetten
des te meer.
Voor meer informatie kunt u kijken
op de website van de school www.

parnassia-santpoort.nl, een mailtje
sturen naar tso@parnassia-santpoort.nl of bellen met Angelique
Rosdorff, telefoon 023-5393130
of Ingrid Hartog, telefoon 0238923243.
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Kledingbeurs
De Molenweid

Velserbroek - Woensdagavond 12
maart wordt in De Molenweid aan
Sluisweid 9 weer de bekende lente/zomerkleding en speelgoedbeurs
georganiseerd.
U bent van 19.30 tot 21.00 uur welkom. Wilt u kleding of speelgoed
inbrengen, dan kunt u bellen met
Debby de Goeij, 023-5379419 of
Annemarie Boelens, 023-5384534,
of e-mail naar kledingbeursmolenweid@xs4all.nl.
Graag de schone kleding, vanaf
maat 92, en/of het speelgoed voorzien van het u stoegewezen nummer en de door u gewenste prijs, afgerond op halve en hele euro’s. Inleveren kan op woensdag 12 maart
tussen 12.00 en 12.30 uur. Van de
opbrengst gaat 25 procent naar de
ouderraad.
Dus 75 procent is voor de inbrenger. Niet verkochte spullen kunt u
de volgende middag ophalen tussen 15.00 en 15.30 uur.

Driehuis - Van donderdag 14 februari tot en met maandag 3 maart is er
in Verpleeghuis Velserduin in Driehuis een zintuiglijke belevingsruimte ingericht op de derde bouwlaag.
Afgelopen zomer was deze ruimte
er ook en dit is een groot succes geweest. Daarom is besloten het nogmaals in te richten in Driehuis voordat het nieuwe Velserduin in IJmuiden in gebruik wordt genomen.
De zintuiglijke belevingsruimte is
ingedeeld met verschillende hoeken in verschillende sferen: bos,
zee en kleurrijk. Familieleden, vrijwilligers en personeel kunnen zich
met de bewoners ontspannen door
alles wat er te zien, te horen en te
ruiken is te beleven. Zo zijn er rustgevende videobeelden, lichtgordijnen, muziek en zijn er massagekussens aanwezig. Het individuele contact, bijvoorbeeld door het insmeren

Oyama scoort in Leimuiden

Zilver voor Anne Wellink
Velserbroek - Anne Wellink (zie foto) van het Velserbroekse Oyama heeft
afgelopen zondag de tweede plaats behaald in de categorie - 35 kg tijdens
het 3e judotoernooi in Leimuiden. Casper van Zijp (-31kg), Wybran Slobbe
(-51 kg) en Remco Peters (-47 kg) behaalden een bronzen medaille. Oyama
is gevestigd aan Vromaadweg 20 in Velserbroek. Zie ook www.oyama.be
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van de handen, helpt hier natuurlijk
ook bij. Tevens komt masseuse, Marianne om de bewoners extra te laten ontspannen.
De overige dagelijkse centrale activiteiten zullen tijdens deze dagen
gewoon voortgezet worden. Dus er
is voor alle bewoners in Velserduin
iets te doen. Velserduin hoopt dat er,
net als vorige zomer, weer veel gebruik van de ruimte gemaakt wordt.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
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Jaarvergadering
Dorpsraad Driehuis
Driehuis - De jaarvergadering van
de Stichting Dorpsraad Driehuis zal
dit jaar gehouden worden op dinsdag 18 maart in de pastorie aan
de Driehuizerkerkweg in Driehuis.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur.
De agenda zal ongeveer een week
voor de vergadering in de Dorpskrant gepubliceerd worden. Op
www.dorpsraaddriehuis.nl kunt u
kennis nemen van de agenda. Het
verslag van de vorige jaarvergadering kunt u daar ook vinden.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Rob Waage, voorzitter.
Albert Jan Baerveldt, secretaris. Al-

bert Hoogeland, penningmeester en
webmaster. Dineke Bouwmeester,
Marga Beskers, Joke bakker en Leo
Leusink.
De bestuursleden Dineke Bouwmeester, Joke Bakker, Albert Hoogeland en Leo Leusink zijn statutair
aftredend. Joke Bakker stelt zich
niet herkiesbaar de anderen wel.
Driehuizenaren die zich kandidaat
willen stellen voor een bestuursfunctie zijn uitermate welkom. Zij
kunnen dat doen tot uiterlijk maandag 11 maart. Voor inlichtingen over
de te volgen procedure kan men
zich tot het dagelijks bestuur wenden.

Waterpoloërs OIG/IHD
Monica Koudstaal ontvangt bij Knoop in je Zakdoek
taart van Laila Driessen

Velserbroek - Op Valentijnsdag heeft de VVD Statenfractie taarten uitgedeeld in heel Noord-Holland. Organisaties en mensen die waardevol werk
doen voor hun omgeving werden gisteren door de VVD in het zonnetje gezet. Statenlid Laila Driessen bracht een taart bij Monica Koudstaal in Velserbroek. Zij kreeg de taart omdat ze als vrijwilliger op vele terreinen actief is.
De leden VVD Statenfractie wil met deze actie meer bekendheid geven aan
het politieke werk dat ze doen.

IJmuiden - Dinsdagmorgen 12 februari vertrokken vijf waterpoloërs van de
Stichting OIG/IHD naar Eindhoven. Zij werden daar verwacht voor opnames
van het televisieprogramma ‘Knoop in je Zakdoek’. ‘s Morgens werden er
trainingsopdrachten gefilmd. Zeer vermoeiend, want de spelers waren wel
twee uur achter elkaar bezig om te zorgen voor de beste opnames. Bij het
middagprogramma kregen ze training van Robert van de Hoogenband (een
grote waterpolospeler). En na de training floot Robert nog een wedstrijdje.
De medewerkers van Knoop in je Zakdoek waren zeer tevreden over de opnames. Ze hebben beloofd er een hele leuke uitzending van te maken. OIG/
IHD is dan ook benieuwd hoe het er straks op televisie uit zal zien. De uitzending is op zondag 4 mei, ’s middags om half 5.

NOG MAAR 6 TE KOOP
Begane grond

VANAF € 240.000,15 LEVENSLOOPBESTENDIGE APPARTEMENTEN

WAARLAND
1e verdieping

Smeetsweg 6a  1738 DK Waarland  T (0226) 422807
www.vandegiesen.nl

De meeste 50+ers staan fit en
vitaal midden in het leven,
hebben vaak de schaapjes
redelijk op het droge, maar zijn
zich ervan bewust dat de
gebreken in de jaren gaan
komen. Tijd om zich van luxe
bewoning te waarborgen waar
voorbereiding voor de toekomst
is geregeld en bij behoefte zorg is
ingekocht.
Een complex wat voorzien is van
onderhoudsarme producten in
een hoogwaardige uitstraling.
Kortom:
“luxe woongenot, met veel
extra’s, kwaliteit en zekerheid”

2e verdieping

Informatie en verkoop

15 LEVENSLOOPBESTENDIGE
APPARTEMENTEN

Realisatie

Het plan bevat totaal 36
woningen, waarvan 17 instroomappartementen voor jong
volwassenen, 4 levensloopbestendige bungalows en
15 levensloopbestendige
appartementen.
Aangezien het project voor meer
dan 80% verkocht en de bouw
gestart is, zijn enkel nog
6 levensloopbestendige
appartementen te koop.
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