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Het heren 8-team

Santpoortse Rowans
terug naar Noorse bergen
Santpoort-Noord – Wie had dat
kunnen denken ? Dat deze groep
ex padvinders – na 37 jaar - nog een
keer samen op pad zouden gaan richting Noorwegen? ,,Niemand, maar
toch gaat het gebeuren”, vertelt Peter Rauws trots in de vertrekhal van
Schiphol. Met een gezonde spanning
en met voldoende alcoholische versnaperingen in hun koffers wachten
zij hun vlucht naar Oslo af. De trein
zal ze verder brengen richting Jotunheimen, een bergkam in Noorwegen
waar ze als 17-jarige padvinders van
de Sint Radboudgroep op expeditie
gingen.
Het legendarische achttal, te weten:
Peter Rauws, Martin Tromp, Harry
Veenboer, Gerard Duineveld, Peter
Schoorl, Hans Reuling, Bernard Vork
en Gert van der Putte zijn altijd vrienden gebleven. Om de twee jaar gaan
ze een weekendje uit en praten ze
jaarlijks tijdens het Dorpsfeest Santpoort.

Begin jaren ‘70 vormden zij de Rowans: de oudste groep jongens van
de Santpoortse padvinderij. Bij scouting Nederland officieel geregistreerd
als RA 159 ging deze `speltak’ in 1971
drie weken naar Noorwegen. Met 25
kilo bagage op hun rug, minimale
foerage en blaren op hun tere jongensvoeten bedwong dit ‘heren 8team’ de Noorse bergen. Of dat niet
genoeg was moesten zij aan het einde van de dag– vaak met een lege
maag – hun tentenkamp opzetten. Ze
zijn er naar eigen zeggen ‘man’ van
geworden. Maar het was bovenal een
onvergetelijke ervaring, die hen bij elkaar heeft gebracht en die ze dolgraag nog een keer wilden beleven.
Hun ultieme wens wordt deze week
vervuld, zij het dat de avonturiers dit
keer overnachten in luxe Noorse hutten en zich eten en drank ongelimiteerd laten smaken.
,,Ja hoor, lekker relaxed. We hoeven
niks meer te bewijzen. We hebben al-

uw audiospecialist!

Internet prijzen!!!

lemaal een relatie en kinderen”, vertellen ze. Tijdens een reünie van de
Radboudgroep in 2006 werd op de
thuisbasis aan de Santpoortse Middenduinerweg de Noorse plannen
gesmeed. De Santpoorters, van wie er
twee naar Haarlem zijn verhuisd, besloten voortaan 50 euro in de maand
voor dit doel te sparen. Aan penningmeester Peter Rauws de ondankbare
taak de agenda’s af te stemmen en
een geschikte reis te vinden.
Deze week is het zover en vieren
zij onder diverse sportieve activiteiten hun 37-jarige lange vriendschap.
,,Bijzonder is het. We zijn allemaal
heel verschillend en zien elkaar in
het dagelijkse leven weinig, maar zodra we met elkaar op pad zijn hebben we weer als vanouds ongelooflijk
veel lol”, laat Rauws, de oudste van
het stel, weten.
Wachten tot het 40 jarig jubileum,
wilden ze per se niet. ,,We zijn nu nog
redelijk gezond.” Eigenlijk is de club
nu al niet meer compleet. Hopman
André Konst (72), die zijn `jongens’
destijds naar de Noorse hoge bergtoppen heeft geleid en altijd meeging met diverse uitstapjes kon om
gezondheidsredenen niet mee. ”Echt
jammer, hij zou de nostalgie compleet
maken”.
Morgenavond komen de Santpoorters weer terug, waar een smachtend
thuisfront hen opwacht en de oud
Rowans onder het genot van een
borreltje en een hapje in café De Halve Maan hun zesdaagse reünie afsluiten.

Surf eens naar
Geconcentreerde deelnemers bij het schaaktoernooi

Schaakclub Santpoort 75 jaar

Starostits wint eerste
Ichthus Schaaktoernooi
Driehuis - Geen gegil en geschreeuw door leerlingen in de
gymzaal van het Ichthus College het
afgelopen weekend, maar doodse
stilte die soms onderbroken werd
door voetstappen en het indrukken
van de knoppen op de klokken. Van
vrijdag tot en met zondagavond was
er namelijk het eerste Ichthus College schaaktoernooi, naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van
Schaakclub Santpoort.
Er was veel prijzengeld te verdienen,
hierdoor kwamen de schakers vanuit het hele land opdagen. Een aantal deelnemers kwamen zelfs uit het
buitenland, om in Driehuis de strijd
aan te gaan. In totaal waren 73 deelnemers aanwezig.
Djurre Heeten won de eerste vijf
rondes. In de zesde en tevens de
laatste ronde van het toernooi werd

hij verslagen door Ilmars Starostits.
Starostits haalde zo zijn halve punt
achterstand in en kwam boven Heeten te staan met in totaal 5,5 punten.
De 16-jarige Yorick ten Hage scoorde boven verwachting, ook hij behaalde 5,5 punten tijdens het Ichthus Schaaktoernooi. Maar Starostists had een hoger TPR dan Ten
Hage waardoor Starostists de eerste prijs van 700 euro in ontvangst
mocht nemen. Ten Hage werd dus
tweede.
Op een gedeelde derde, vierde en
vijfde plek eindigden Djurre den
Heeten, Nicky Law en de Santpoorter Peter de Roode. Schaakclub Santpoort vond het een geslaagd toernooi en hoopt dat volgend jaar net zo zal worden. (Marjolein Blaauwbroek)

Koelkast
vanaf 199,-

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Paasworkshop
Santpoort-Noord - Op dinsdag 11
maart om 19.30 uur geeft Marga
Alofsen een Paasworkshop in dorpshuis het Terras, Roos en Beeklaan 2
in Santpoort-Noord. Er wordt een
paasei met een bovenkant van
lood en de onderkant van mos gemaakt. Tussen de rand worden op
een touwtje paasdecoraties gebonden. Het ei wordt op een blok gezet
en aan de bovenkant afgewerkt met
berkenbast. De kosten voor deze
workshop zijn 18 euro Opgave onder nummer 023-5384845.

Dirk van Zonderen bij de fototentoonstelling ‘Velsen helpt Galle’

In Witte Theater

Fototentoonstelling Galle
IJmuiden – Op 26 december 2004
werd Azië getroffen door een tsunami. Guus Hartendorf en burgemeester Peter Cammaert begonnen de
actie Velsen helpt Galle, om de zusterstad Galle in Sri Lanka te helpen.
Bijna een miljoen euro werd via allerlei acties ingezameld. In december vorig jaar werd de actiegroep
opgeheven, de afhandeling van de
nog lopende projecten werd overgedragen aan SOS-Velsen.
Dirk van Zonderen, coördinator van
het Witte Theater, werd twee jaar geleden bestuurslid van SOS-Velsen.
Hij had eerst niet goed in de gaten
wat dat inhield, totdat hij een werkbezoek aan Galle aflegde. Daar zag
hij met eigen ogen, wat een werk er
verricht was met het in Velsen ingezamelde geld. Het hield hem na terugkomst bezig en hij wilde er meer
mensen deelgenoot van maken.
Dat is nu gerealiseerd in de vorm
van een fototentoonstelling: ‘Velsen
helpt Galle, een verantwoording in
beeld’. Van Zonderen zocht de foto’s uit en richtte de tentoonstelling
samen met de medewerkers van
het Witte Theater in. Afgelopen zaterdag opende burgemeester Peter
Cammaert de fototentoonstelling.
Speciale gast was de ambassadeur
van Sri Lanka, Pamela Deen. Zij verzekerde de aanwezigen dat het geld
goed terecht gekomen is en vroeg
begrip voor het feit, dat het wat langer duurt omdat de molens in Sri

Lanka langzamer draaien. Hierdoor
is bijvoorbeeld het zwembad in Galle nog niet klaar. De fundering ligt er
al wel. Bedoeling is, dat de inwoners
van Galle daar zwemles krijgen.
De fototentoonstelling maakt het
vele werk in Galle aanschouwelijk.
Er wordt zo verantwoording afgelegd aan alle gulle gevers en het
laat zien, wat er met het ingezamelde geld is gebeurd. Een hele nieuwe
woonwijk verscheen er en op de foto’s is onder andere te zien hoe vissers nieuwe boten overhandigd krijgen. De fundering van het zwembad
is er te zien en ook, hoe mensen momenteel zwemles krijgen in de zee.
Dit is in verband met de sterke stroming nogal gevaarlijk. Trots poseren vrouwen van de wijkverpleging
in Galle met fietsen, die onmiddellijk
na de tsunami beschikbaar werden
gesteld door Velsen helpt Galle.
De fototentoonstelling is in maart
en april te zien, tijdens de openingsuren van het Witte Theater. De
meeste foto’s hangen in de foyer
en het café van het theater. Foto’s
die daar niet meer geplaatst konden worden zijn te zien in zaal 2, op
de eerste verdieping. Recente foto’s,
die de voortgang van de projecten
laten zien, worden geplaatst op de
website: www.wittetheater.nl, onder
de kop ‘tentoonstelling’. Meer informatie is ook te vinden op www.sosvelsen.nl en www.velsenhelptgalle.
nl. (Carla Zwart)
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Storm gaat goed te keer
IJmuiden aan Zee - Maart roert letterlijk zijn staart. In de nacht van vrijdag
op zaterdag spookte het flink. Hagel, onweer en forse wind gingen flink te
keer. Dat leverde vaak mooie plaatjes op. En hoewel de borden op de pier
toch waarschuwen en het in feite streng verboden is de pier te betreden, zijn
er toch altijd mensen die deze voorschriften in de wind slaan. Het levert in
ieder geval wel een prachtig plaatje op. (foto: Ko van Leeuwen)

Joop Braakhekke bakt
ze bruin bij Zuidpier
IJmuiden aan Zee - Vorige week woensdag was Joop Braakhekke te gast
bij strandpaviljoen Zuidpier om zijn kookkunsten te vertonen voor een reportage die binnenkort in de Panorama zal verschijnen en dat onder andere
over vis gaat. Dankzij het mooie lenteweer kon de reportage buiten op het
terras en op de barbecue plaatsvinden. En dat Joop ze bruin bakt, daarvan
waren vele aanwezigen op smakelijke wijze getuige.
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Onderzoek
ondernemersklimaat Velsen
Eind 2007 is opdracht gegeven aan TNS NIPO
voor het uitvoeren van een benchmarkonderzoek
naar het ondernemingsklimaat en naar de
dienstverlening aan ondernemers in de
gemeente Velsen.
De resultaten van dit onderzoek worden
vergeleken met andere gemeenten en zijn in
navolging van een eerdere meting in 2003.
Centrale vraag in het onderzoek luidde:
“Hoe denkt de Velsense ondernemer over
de gemeentelijke dienstverlening en andere
gemeentelijke aspecten die invloed kunnen
hebben op het ondernemingsklimaat? Daartoe
zijn 125 ondernemers uit Velsen geënquêteerd.
De bevindingen van dit onderzoek
worden vertaald naar acties om het
ondernemingsklimaat in 2008 te versterken.
Belangrijkste bevindingen
• De ondernemers geven het
ondernemersklimaat een voldoende, dit is
echter wel lager dan in 2003.
• De dienstverlening krijgt een nipte voldoende,
ook dit is lager dan in 2003. De daling is vooral
te herleiden op de lagere beoordeling door de
detailhandel en horecasector.
• De ondernemers in Velsen zijn goed te spreken
over de bereikbaarheid. Vooral het deelaspect
autobereikbaarheid scoort hoog. De waardering
over de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer is duidelijk gestegen.

Reconstructie kruispunten
winkelcentrum Velserbroek
Het kruispunt Velserbroeksedreef - Zon
Bastion - Lange Maat in Velserbroek kent een
onduidelijke voorrrangssituatie.
Om hier zowel het overzicht als de
verkeersveiligheid en de doorstroming van
het verkeer te verbeteren wordt dit kruispunt
aangepast.
Aannemingsbedrijf BAM Wegen b.v. start
maandag 31 maart 2008, in opdracht van de
gemeente Velsen, met de reconstructie van de
kruispunten Zonbastion /Velserbroekse Dreef
en Lange Maad / Velserbroekse Dreef. Op het
kruispunt Zonbastion / Velserbroekse Dreef
wordt een rotonde aangelegd. Om al deze
werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt het
gehele gebied afgesloten voor doorgaand verkeer.
Het verkeer wordt door middel van bebording
omgeleid. Op bijgevoegde tekening staan de
omleidingen en de bereikbaarheid van het
winkelcentrum aangegeven.
De werkzaamheden duren ongeveer acht weken,
afhankelijk van de weersomstandigheden.
Verkeersmaatregelen doorgaand verkeer
richting centrum Velserbroek
In verband met deze werkzaamheden worden de
volgende verkeersmaatregelen genomen:
- Het doorgaande verkeer vanaf Santpoort richting
winkelcentrum en achterliggende wijken zal
worden omgeleid via de De Kamp, rechtsaf Grote
Buitendijk, rechtdoor rotonde Grote Buitendijk,
rechtsaf Aletta Jacobsstraat.
- Het doorgaande verkeer vanaf de Broekeroog
richting winkelcentrum en achterliggende wijken
wordt omgeleid via de De Kamp, linksaf Grote
Buitendijk, rechtdoor rotonde Grote Buitendijk,
rechtsaf Aletta Jacobsstraat.
- Het doorgaande verkeer vanaf Haarlem richting
winkelcentrum zal worden omgeleid via de
Vlietweg, Westbroekerweg, rechtsaf rotonde
Westbroekerweg / Velserbroekse Dreef, linksaf
Dammersboog, linksaf Vromaadweg.

Fietsers en voetgangers worden om het werk
geleid.

• Het woonklimaat is voor ondernemers van
het grootste belang. Het woonklimaat en
veiligheid worden vergelijkbaar gewaardeerd
als in andere gemeentes. De waardering voor
de veiligheid is de afgelopen vier jaar wel

• Bij 13% van de ondernemers is er sprake
van een personeelstekort, een kleine
stijging t.o.v. 2003. Ten opzichte van de
benchmarkgemeenten is dit percentage wel
duidelijk hoger. De ondernemers hebben
aangegeven dat er in enige mate belang
wordt gehecht aan het arbeidsmarktbeleid
van de gemeente in relatie tot het
ondernemersklimaat.
Verbetering ondernemersklimaat in 2008
Het college is van mening dat de uitkomsten van
de enquête duidelijk de noodzaak tot verbetering
van het ondernemersklimaat aangeeft. Met de
uitvoering van de Economische Agenda wil het
college de benodigde verbeteringen realiseren.
Deze agenda is in nauw overleg met het lokale
bedrijfsleven in 2007 tot stand gekomen.
In veel gevallen gaat het daarbij om langer
lopende projecten waarvan de resultaten na
één jaar nog niet direct invloed hebben op het
ondernemersklimaat.
Deze maand is de eerste voortgangsrapportage
verschenen.
Begin dit jaar is gestart met het
ondernemersloket. Ondernemers hebben
zo één aanspreekpunt binnen de ambtelijke
organisatie. Verder zal in 2008 het college een
besluit nemen over de aanpak van het gewenste
vernieuwingstraject rond het winkelcentrum
IJmuiden. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor meer
duidelijkheid over het ruimtelijk beleid bij vooral
de detailhandel.
Ook is in december 2007 een convenant ‘lerenwerken’ afgesloten tussen de gemeenten in de
IJmond, ROC Nova College, MKB Velsen, FED
IJmond, VNO-NCW West, KvK Amsterdam, CWI
IJmond, UWV. Deze partijen hebben met elkaar
afgesproken om in de IJmond minimaal 200
nieuwe leerwerktrajecten te realiseren. In 2008
zal worden gestart met de uitvoering van dit
plan.

Connexxion; omleiding en halteplaatsen
lijndiensten 4 en 73
Lijndienst 4
- wordt omgeleid vanaf Santpoort via De Kamp,
rechtsaf Grote Buitendijk, rechtdoor rotonde
Grote Buitendijk, rechtsaf Aletta Jacbstraat,
linksaf Vromaadweg via de normale route. En
vanaf Haarlem vice versa. De halteplaatsen
aan de Lange Maad worden verplaatst naar
de rotonde Grote Buitendijk / Lange Maad, en
de halteplaatsen aan het Zonbastion worden
verplaatst naar de Vromaadweg / Aletta
Jacobsstraat.
Lijndienst 73
- wordt omgeleid vanaf Santpoort via de
Velserbroekse Dreef, rechtsaf Ambachtsweg,
linksaf Zadelmakerstraat, linksaf
Mandenmakerstraat, linksaf Rijksweg, linksaf
Schenkeldijk, rechtsaf Vlietweg en vanuit
Haarlem vice versa. De halteplaatsen aan de
Westbroekerweg worden verplaatst naar de
Westlaan / Rijksweg en einde Florapad /
Zadelmakerstraat, de halteplaatsen
winkelcentrum worden verplaatst naar de
Ambachtsweg / Velserbroekse Dreef.
Veiligheid en overlast
Gelet op de veiligheid verzoeken wij de
weggebruikers nadrukkelijk om zich te houden
aan de tijdelijke verkeersmaatregelen die tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden worden
ingesteld. Aan de ouders c.q verzorgers van de
schoolgaande kinderen het verzoek om in verband
met de verkeersdrukte de kinderen er op te
attenderen dat er meer verkeer door de straten zal
rijden.
Wij proberen de overlast van de werkzaamheden
zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen deze
niet geheel uitsluiten. Wij danken u hartelijk voor
uw begrip en uw medewerking.

Tijdelijke pendelbusverbinding
wegens werkzaamheden
Kruisberglaan - Zeewijkplein
De werkzaamheden aan de Kruisberglaan en
Zeewijkplein heeft tot gevolg dat vooral de oudere
bewoners van het Dienstencentrum in Zee- en
Duinwijk moeilijk hun dagelijkse boodschappen
kunnen doen.
Op initiatief van het wijkplatform Zee-en Duinwijk
hebben de gemeente Velsen en Woningbedrijf
Velsen in overleg met ZorgBalans een
pendelbusverbinding georganiseerd. Deze start
aanstaande maandag, 10 maart. Van maandag

• Ondernemers hechten waarde aan een goed
kwalitatief contact met de gemeente. Zowel
in de snelheid van de dienstverlening, het
nakomen van afspraken als de communicatie.
Ook is er behoefte aan een fysiek
ondernemersloket en is er een vraag naar
digitale informatieoverdracht.

toegenomen en deze beoordeling is hoger dan
de benchmarkgemeenten

tot en met vrijdag zal dan twee keer per dag
een pendelbus rijden om de bewoners van het
dienstencentrum te vervoeren naar winkelcentrum.
Dit is in de ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur en
s’middags tussen 13.30 en 14.30 uur. De bus is
herkenbaar aan het pamflet:
“pendel dienstencentrum”.
Deze pendeldienst blijft rijden gedurende de
werkzaamheden die naar verwachting 10 weken
zullen duren.

Foto: Reinder Weidijk

Uitreiking “Nooit meer
wachten laptop”
Op woensdag 5 maart 2008 heeft wethouder
Karel Ockeloen een laptop uitgereikt aan de heer
Roel Bakker in Velserbroek. Dit in het kader van
de gemeentelijke publiekscampagne; “ Nooit
meer wachten”.
In de afgelopen weken was de poster van deze
campagne achter de ramen van veel Velsense
woningen te zien. Aan deze actie was een prijsvraag
verbonden waarbij men een laptop kon winnen. Door

de poster zichtbaar achter het raam te hangen en een
slagzin af te maken op de website www.velsen.nl
maakte men kans op de prijs die nu gewonnen is
door de heer Bakker. De winnende slagzin is: “Ik ga
helemaal digitaal, want de service voor onze burger
staat centraal”.
De campagne heeft als doel om inwoners van Velsen
inzicht te geven in de mogelijkheden van het digitaal
loket van de gemeente Velsen. Deze campagne is nog
niet ten einde maar loopt door tot medio april 2008.
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Gemeentelijke vrachtwagens
uitgerust met dodehoekwaarschuwingssysteem
Ondanks de inspanningen in de afgelopen jaren
van onder andere het ministerie van Verkeer
en Waterstaat, is het aantal fietsers dat als
gevolg van ongevallen met rechtsafslaande
vrachtwagens dodelijk verongelukt, sterk
vermeerderd. Elke vrachtwagen heeft een aantal
dode hoeken. Ze beperken het zicht van de
chauffeur. Daardoor ontstaan ongevallen, vaak
met ernstige afloop.
Het Lisa 2-alert, LifeSaver systeem
Dode hoeken zijn plaatsen om de vrachtwagen die de
chauffeur niet (goed) kan zien. Twee vrachtwagens
van de gemeente Velsen zijn tegenwoordig uitgevoerd
met het dodehoekwaarschuwingssysteem “Lisa 2alert, LifeSaver” genaamd. Ook de ReinUnie heeft haar
afvalinzamelwagens sinds afgelopen zomer voorzien
van dit waarschuwingssysteem.
Dit systeem alarmeert medeweggebruikers met een
opvallend geluid- en lichtsignaal, zodra de chauffeur
zijn rechter richtingaanwijzer inschakelt.
Hierdoor worden voetgangers, fietsers en bromfietsers
extra gewaarschuwd dat het voertuig naar rechts
afslaat en kunnen zij hierop reageren. De chauffeur
hoort het geluidssignaal ook en wordt zo iedere keer
weer extra gewezen op de mogelijke gevaren bij
het rechts afslaan. Uit ervaring blijkt dat chauffeurs
daardoor nog meer gebruik maken van hun spiegels.

donkere kleding, stoer gedrag, haast en onvoldoende
begrip. Opvoeding en educatie spelen hierbij een
belangrijke rol.
Binnen de bebouwde kom
Juist omdat de gemeentelijke vrachtwagens vrijwel
uitsluitend binnen de bebouwde kom rijden, is het
risico op dodehoekongevallen bij deze wagens groter
dan bij vrachtwagens die op langere afstanden
worden ingezet.
4 tips ter voorkoming van dodehoekongevallen

Belangrijk voor chauffeurs, (brom)fietsers en
voetgangers
Het is belangrijk dat de dode hoek volop aandacht
blijft krijgen.
Van de vrachtwagenchauffeurs wordt bijna het
onmogelijke gevraagd om alle spiegels, monitoren
en verkeersbewegingen in de gaten te houden.
Ongevallen waarbij een (brom)fietser of voetganger
dodelijk verongelukt onder de wielen van een
rechtsafslaande vrachtwagen, vormen het schrikbeeld
van elke vrachtwagenchauffeur.
Deze zal dus alles doen om dergelijke ongevallen te
voorkomen, maar hij kan dat niet alleen.
Vooral (brom)fietsers en voetgangers moeten zich veel
bewuster worden van het gevaar van de dode hoek en
meer begrip hebben voor de (on)mogelijkheden voor
de vrachtwagenchauffeur.
Bewust van gevaarlijke situaties
Dit waarschuwingssysteem dat voetgangers en (brom)fietsers waarschuwt bij een afslaande vrachtwagen,
maakt hen extra attent op het gevaar. Vooral de
schoolgaande jeugd moet zich bewust worden van
het gevaar van de dode hoek. Veelvuldig proberen zij
nog even snel door te rijden. Extra groot risico ontstaat
bij slecht weer, duisternis, onvoldoende verlichting,
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TIP 1
Zorg dat jij de
chauffeur ziet, dan kan
hij jou ook zien.
Dit kan door
bijvoorbeeld
oogcontact te zoeken
met de chauffeur, door
hem via het raam of
via de spiegels aan te
kijken.
TIP 2
Ga nooit vlak voor
of vlak achter een
vrachtauto staan of
oversteken, ook niet
als de vrachtauto
stilstaat. De jongen
op de foto staat in
de dode hoek van de
vrachtautochauffeur.
TIP 3
Gaat de vrachtauto
naar rechts de bocht
om? Ga dan ruim
achter de vrachtauto
staan.
De fietser op de foto
staat ruim achter de
vrachtwagen.
TIP 4
Twijfel je of de
chauffeur jou heeft
gezien? Laat een
vrachtauto die naar
rechts af wil slaan dan
voorgaan. Je kunt als
het nodig is ook op de
stoep gaan staan.

Velsen-Noord doet mee aan
landelijke Schoonmaakdag
op 15 maart
Vervuiling scoort hoog op de lijst van
ergernissen voor veel bewoners en veel
bewoners zouden daarom ook graag iets aan
die vervuiling willen doen. Het is bewoners
in Velsen Noord opgevallen dat er een aantal
plekken sterk vervuilen en dat hebben zij via
het wijkplatform onder de aandacht van de
gemeente gebracht. De gemeente Velsen is
het met ze eens en gaat daarom samen met
ReinUnie aan de slag.
Grofvuil
Zo is één van de ergernissen dat grofvuil zomaar
op straat wordt achtergelaten of bij ondergrondse
containers. Grofvuil, ook wel grof huishoudelijk
afval genoemd, is al het afval dat door zijn afmeting
of samenstelling niet in de grijze afvalcontainer
of ondergrondse container voor restafval past. U
kunt hierbij denken aan meubilair, huisraad
of vloerbedekking. Grofvuil moet apart bij ReinUnie
worden aangeboden op hun afvalbrengstations, dat
kan in Heemskerk of Velsen-Zuid. Als u niet in de
gelegenheid bent het weg te brengen kan ReinUnie
het komen ophalen, rekent u dan wel op enige
wachttijd. Aanmelden bij ReinUnie kan u via
0255-566166.
Controles
Behalve opruimen van locaties gaat de gemeente
ook de oorzaak te lijf. De gemeente start daarom
een actie om het dumpen van grofvuil tegen te gaan
en probeert dat onder ieders aandacht te krijgen. Er

Legendarische Chris
Farlowe op de Blues Train!
IJmuiden - De nog immer voortdenderende Blues Train rijdt weer
voor de twaalfde keer en zal stoppen op zaterdag 5 april bij het Thalia Theater met een veelbelovend
bluesprogramma!
Op de eerste plaats gaat de vaste
huisband John the Revelator verrassend uitpakken.
In het voorprogramma schittert de
gitarist virtuoos David Gwyn. Deze
gitarist woont momenteel in Spanje
en zal met zijn band het publiek verrassen met prachtige bluessongs in
de stijl van Roy Buchanan.
Het klapstuk van de avond zal het
gastoptreden van Chris Farlowe zijn

uit de stal van de Rolling Stones. In
de beginjaren van de Stones was hij
verbonden aan het Immediate label
van Andrew Loog Oldham, de producer en manager van de Stones.
Farlowe had in de UK een nummer
1 hit met ‘Out of time’ een nummer die hij die avond vast en zeker
zal spelen. Kortom, het wordt weer
een internationale Blues Train. Zaal
open om 20.15 uur, aanvang concert
21.00 uur. De toegang bedraagt 20
euro. Thalia Theater, Breesaapstraat
52 in IJmuiden, telefoon 0255514217. Voorverkoop bij onder andere Hotel Augusta IJmuiden, Music Store IJmuiden en VVV Haarlem.
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John the Revelator pakt verrassend uit
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zullen vaker controleurs worden ingezet om daders
te achterhalen en de gemeente vraagt bewoners
voortaan extra alert te zijn. Als u een dumping van
grofvuil ziet kan u dat melden bij de gemeente
(meldpunt Beheer Openbare Ruimte 0255-567575
of meldpuntbor@velsen.nl). De gemeente kan
vervolgens nagaan of dat grofvuil is aangemeld en
een controleur ter plaatse sturen. Deze melding
wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Schoonmaakdag 15 maart
In de week van 10 t/m 15 maart starten de
gemeente Velsen en ReinUnie in Velsen-Noord
met voorlichting, opruimacties en een actief
handhavingsbeleid. De gemeente rekent daarbij
op de hulp van bewoners in Velsen-Noord. In dat
kader wordt de week afgesloten met de landelijke
opruimdag op 15 maart aanstaande. Het scherpere
handhavingsbeleid van de gemeente zal uiteraard
worden voortgezet.
Bewoners die vinden dat hun straat een schoonmaak
verdient en daarom willen meedoen aan de
opruimdag kunnen zich tot en met woensdag
12 maart aanmelden bij het meldpunt Beheer
Openbare Ruimte van de gemeente (0255-567575)
of meldpuntbor@velsen.nl. De gemeente stelt dan
knijpstokken en afvalzakken ter beschikking en die
worden bij de initiatiefnemers thuis bezorgd. Het
vuil en de knijpstokken kunnen dan op 15 maart
tussen 15:00 en 16:00 uur bij het buurthuis de Mel
weer worden ingeleverd. Hier staat dan voor de
deelnemers als dank een drankje klaar.

Struinen en jutten aan zee
Regio - De excursieleiders van het
Nationaal Park kunnen wel wat hulp
gebruiken bij het jutten van allerlei spullen aan het strand. Wie vindt
de geelste schelp? Wie weet er met
een kompas Engeland te vinden? Is
het kwallentijd met eb of juist met
vloed? Hoeveel schatten kun je verzamelen? Komen die allemaal uit
zee? Op zaterdag 8 maart vindt deze
anderhalf uur durende jutterstocht

langs de zee plaats. De excursie is
geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
De excursie start om 12.00 uur vanaf
het informatiepaneel op de parkeerplaats van strandopgang Parnassia.
Deelname aan de jutterstocht kost
1,50 voor kinderen/ 65+ en 2,50
voor volwassenen. Aanmelden via
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland www.npzk.nl of telefonisch via
de excursielijn: 023-5411129.

Jeroen van Merwijk

‘Graag, Meneer Van
Merwijk’ in Thalia Theater
IJmuiden - Meneer Van Merwijk hijzelf mag Jeroen zeggen - is al jaren de vuurtoren die iedereen naar
veilige havens leidt. Het baken, de
toetssteen, het ijkpunt. De keuze is
aan de inwoners van Velsen: zijn zij
dief van hun eigen geestelijke portemonnee of: willen zij horen en
zien wat dit orakel hun aan inzichten voor een vriendenprijsje wil aanreiken? Woensdag 19 maart (20.30
uur) staat Jeroen van Merwijk in het
Thalia Theater.
De geniale zeurkous Jeroen van
Merwijk is al jaren de rebel van de
kleinkunst. Met zijn geestige, vlijmscherpe teksten, sublieme plaagstootjes en onvergetelijke liedjes
deelt hij zijn zwartgallige kijk op de
wereld aan zijn publiek mee. In 2006
ontving Van Merwijk de Annie M.G.
Schmidtprijs, de prijs voor het beste theaterlied, voor ‘Dat vinden jongens leuk’.
In zijn nieuwe programma ‘Graag,

Meneer Van Merwijk’ trakteert hij
het publiek opnieuw op poëtische
en tegendraadse liedjes. Van een
smartlap ‘Als tranen guldens waren
was ik miljonair’ tot een omgekeerde protestsong ‘Er is geen woord zo
fijn als oorlog’.
Ook geeft hij zijn scherpe, venijnige visie op het Nederland van 2008.
Gaat het slecht met Nederland? Allerminst vindt Meneer Van Merwijk.
‘Nederland is saai geworden. Een
groot Vervelië vol met kistapplaudiseerders en knuffelleggers.’ Zal deze cabaretier Velsen dan maar komen vertellen hoe het er met ons
land voor staat? ‘Graag, Meneer Van
Merwijk!’ Prijs: 19,50 euro, inclusief
garderobe en pauzedrankje. Locatie: Thalia Theater, Breesaapstraat
52 in IJmuiden.
Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789 of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Een hilarisch en woest eigentijds familiedrama in de oertijd met veel zang en
muziek. (Foto: Saskia Gubbels Bewerking: Mieke Struik)

BloodyMary speelt ‘HOL’
Haarlem - Kunnen we nog zonder
tv, fax, mobiel, e-mail, iPod en internet? Kunnen we nog eten maken van
planten in het wild? Kunnen we nog
overleven als alle (schijn)veiligheid
verdwenen is en we weer zijn aangewezen op elkaar? Weten we nog
wie we zijn? HOL, tot en met zaterdag 8 maart te zien in de Toneelschuur, rekent definitief af met het
gezin als reddende hoeksteen van
de samenleving.
HOL speelt zich af in een prehistorisch openluchtmuseum, waar Evert
van der Steen (een nerveus-opgewekte leerkracht en hobbyarcheoloog) met enige regelmaat vrijwilli-

ger is. Omdat zijn huwelijk met Tera
(een overambitieuze chef beauty &
lifestyle van een middelmatig vrouwenblad) is verworden tot een verkrampte en verzuurde aangelegenheid en het contact met Puma (hun
norse Gothic puberdochter) vrijwel
tot nul is gereduceerd, neemt hij
een ferm besluit.
Bij wijze van ‘verrassing’ sluit hij zijn
gezin op in een ommuurde oertijd
om daar nader tot elkaar te komen.
Het in berenvellen gehulde moderne gezin wordt op hardhandige wijze teruggeworpen op elkaar, en op
zichzelf…
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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
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.
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 afsprakenen 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.
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

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 plankaart(en) en voorschriften.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bestaande woonkern van
Velserbroek.
Omdat dit besluit op 21 februari abusievelijk niet in de Staatscourant is
gepubliceerd, liggen het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het
goedgekeurde bestemmingsplan met ingang van 7 maart 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.
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.
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.
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.

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering voor
het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk en
Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. CWI,
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of
een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden: maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond 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.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘STATIONSOMGEVING GEMEENTE BEVERWIJK
EN VELSEN’
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te
stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de ‘Stationsomgeving gemeente Beverwijk en Velsen’
Het plangebied ligt aan weerszijden van de gemeentegrens tussen gemeente
Velsen en gemeente Beverwijk. Het plangebied heeft zowel betrekking op
het deel dat is gelegen binnen de gemeentegrens van Beverwijk en de
gemeentegrens van de gemeente Velsen.
Mede in verband met de grote samenhang tussen de ontwikkelingen binnen
de te onderscheiden gebieden is er, in nauw overleg tussen beiden
gemeenten, gekozen om een gezamenlijk bestemmingsplan op te stellen.

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.

Aangezien er in de Wet op de Ruimtelijke Ordening geen mogelijkheden zijn
voor het opstellen van een intergemeentelijk bestemmingsplan is er voor
gekozen het bestemmingsplan, waar het gaat over de vaststelling van het
bestemmingsplan, op onderdelen te splitsen. Er is één gemeenschappelijke
toelichting en plankaart, de voorschriften zijn per gemeente verschillend.

- 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,
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

BOUWAANVRAAG LICHT

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

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.

- 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.

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-39-2008
Zinneveltlaan 37 te Santpoort-Zuid; het veranderen en
vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-40-2008
Driehuizerkerkweg 61 te Driehuis; het plaatsen van gevelreclame
BP-41-2008
Schaepmanlaan 10 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van een praktijkruimte
BP-42-2008
Het Hoge Land 2 te Velsen-Zuid; het veranderen van de
buitengevel en het herindelen van de binnenruimte
BP-43-2008
Burgemeester Enschedélaan 11 te Santpoort-Noord; het
optrekken van de achtergevel van een woning
BP-44-2008
Basisweg 48 te Velsen-Noord; het afbouwen van een modelwoning
BP-45-2008
Ampèrestraat 1G te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een bedrijfsgebouw
BP-46-2008
Reyndersweg 7 te Velsen-Noord; het veranderen en vergroten
van een strandpaviljoen (Aloha)
BP-47-2008
Sparrenstraat 19 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-28-2008
Stelling 12 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een tuinhuis
en een berging
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 7 maart t/m 17 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.

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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.

BOUWAANVRAAG REGULIER

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

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

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.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en
aantal en soort
dagtekening
huisnummer
kapvergunning
Brederoodseweg 37
6 eiken
4 maart 2008
Wijnoldy Daniëlslaan 7
6 eiken
4 maart 2008
Willemsplein ong.
1 abeel
4 maart 2008
Bik- en Arnoldkade ong.
1 wilg
4 maart 2008
(boom mag gekapt worden omdat deze te dicht op de fundering staat en
problemen geeft aan de fundering)
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.

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-47-2008
Jagtlustlaan 15 te Santpoort-Zuid; het plaatsen van een
erfafscheiding (groendrager)
BL-48-2008
Overbildtweg 10 te Santpoort-Noord; het oprichten van een
garage (Bouwplan is ingetrokken)
BL-49-2008
Edisonstraat 40 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een berging met een aanbouw en een overkapping
BL-50-2008
Ladderbeekstraat 104 te Velsen-Noord; het oprichten van
een berging (zijgevel)
BL-51-2008
Roggeland 12 te Velserbroek; het plaatsen van twee dakkapellen (voor- en achterzijde)
BL-52-2008
Wolff en Dekenlaan 21 te Driehuis; het plaatsen van een
dakkapel (voorzijde)
BL-53-2008
Spanjaardsberglaan 3 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een dakkapel (voorzijde)
BL-54-2008
Daltonstraat 18 te IJmuiden; het oprichten van een kippenren (achterzijde)
BL-55-2008
Broeklanden 5 te Velserbroek; het vernieuwen van een
berging
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.

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.

KAPVERGUNNINGEN

Wilt u het plan inzien?
Het plan ligt vanaf vrijdag 7 maart 2008 gedurende 4 weken voor eenieder
ter inzage op de volgende locaties:
1. bij de Klantenservice in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
De receptie is maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur;
2. bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, gedurende de gebruikelijke
openingstijden;
3. bij het wijksteunpunt de Watervliet, Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord,
gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Wilt u een inpraakreactie indienen?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn. De reacties kunt u onder vermelding van
‘Voorontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving gemeente Beverwijk/
Velsen’ richten aan Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden.
Inspraakavond
Op woensdag 12 maart 2008 zal over dit onderwerp vanaf 19.30 uur in het
stadskantoor te Beverwijk een informatie-/ inspraakavond worden gehouden.
Tijdens deze inspraakavond kunt u vragen stellen en nadere informatie
krijgen. Tevens kunt u ter plaatse ook uw mondelinge en schriftelijke
reacties op het bestemmingsplan indienen.
Vervolgprocedure
Na het einde van de inspraakprocedure zal een inspraakrapportage door
B&W worden vastgesteld. De inspraakrapportage wordt na vaststelling aan
de insprekers die schriftelijk gereageerd hebben toegezonden.
Informatie
Op het moment dat u verder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen
met mevrouw G. van Zon, telefoon (0255) 56 74 27, afdeling Roe, van de
gemeente Velsen.
IJmuiden, 6 maart 2008
Burgemeester en Wethouders van Velsen,
de secretaris. de burgemeester.

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een
vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering van 7 t/m 20 maart 2008 ter inzage.
BL-24-2008
De Ruyterstraat 24 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw
BL-31-2008
Nachtegaallaan 13 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning en een berging
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie
worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-354-2007 Velserbroekse Dreef ong. te Velserbroek; het plaatsen van
een projectinformatiebord (tijdelijk) (hoek Ambachtsweg)
BL-14-2008
Zinneveltlaan 19 te Santpoort-Zuid; het veranderen en
vergroten van een woning met een uitbouw
BL-18-2008
Linie 23 te Velserbroek; het legaliseren van een kippenren
BL-20-2008
Basisweg 50 te Velsen-Noord; het plaatsen van een terreinafscheiding
BL-23-2008
Hagelingerweg 321 te Santpoort-Noord; het veranderen van
de gevels van een clubhuis
BL-25-2008
Brederoodseweg 87 te Santpoort-Zuid; het plaatsen van een
dakkapel (zijgevel)
BL-27-2008
Gerstland 1 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel
(voorzijde)
BL-32-2008
Oude Pontweg te 165 Velsen-Zuid; het plaatsen van
4 dakkapellen
BL-34-2008
Stelling 42 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BP-297-2007 Aurora Bastion ong. te Velserbroek; het plaatsen van een
winkelwagenoverkapping
BP-338-2007 Edisonstraat 37 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van de 2e verdieping van een woning
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).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-14-2008
Heerenduinweg 159 te IJmuiden; het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
SL-18-2008
Pleiadenplantsoen 166 te IJmuiden; het verwijderen van
diverse asbesthoudende materialen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag van
verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft toestemming
verleend voor:
PS-22-2007
C. van der Doesstraat 22 te IJmuiden; verzoek ontheffing van
de gebruiksbepalingen (t.b.v. fitness)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
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Donderdag 6 maart
Filmschuur Haarlem: 19.00: 12
Angry Men. 19.15: The Year My Parents Went On Vacation. 21.00: There Will Be Blood. 21.30: Heimatklänge.
Film ‘Das Leben der Anderen’ in het
Ontmoetingscentrum, Dorpskerk,
Burg. Enschedelaan 65 in Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang 4,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
HOL, try-out.
Xynix Opera in de kleine zaal van
de Philharmonie Haarlem. Aanvang
19.30 uur. Om 20.15 uur Cristina
Branco in de grote zaal.
Stadsschouwburg Velsen: Hitshow ‘Golden Music Moments’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: film ‘Elizabeth: The Golden Age’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Delinquent Habits.
Aanvang 21.00 uur. Toegang 12,50.

Vrijdag 7 maart
Snuffelmarkt voor Tanzania in de
Laurentiustkerk, Fidelishof IJmuiden. Van 09.30 tot 16.00 uur.
Boekverkoop bibliotheek Haarlem,
Binnenplein. 10.00 tot 16.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 16.45/19.15:
The Year My Parents Went On Vacation. 17.00/19.00: 12 Angry Men.
21.00: There Will Be Blood. 21.30:
Control.
Padden op pad. Vertrek 17.45 uur
bij ingang Koningshof, Duinlustweg Overveen. Kosten 2,50, kinderen/65+ 1,50. Aanmelden via 0235411129 of www.npzk.nl.
Film ‘Into Great Silence’ in de Engelmunduskerk,
Wilhelminakade
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
HOL Première. 20.30 uur: De Wilde
Eend.
SwingSteesjun Feestje Station
Haarlem, perron 3a, wachtkamer 2e
klasse. Van 20.00 tot 01.00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
‘Doe Een Wens’ in Bobs Partypalace in Uitgeest. Zaal open 20.00 uur,
feest duurt tot 02.00 uur. Toegang
10,- vvk, aan de deur 15,-.
Stadsshouwburg Velsen: Najib
Amhali. Voorstelling is uitverkocht.
Pianorecital Maurice van Schoonhoven in ‘t Mosterzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15
uur. Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: film ‘Elizabeth: The golden Age’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: Allan Clark. Uitverkocht. Beide zalen: Girls Love
DJ’s. 23.00-04.00. Toegang 14,-/16,vanaf 18 jaar. Café: Subbacultcha!.
Aanvang 23.00 uur. Toegang gratis.
What the Funk?!, Lichtfabriek,
Mincklersweg Haarlem. 22.0004.00. Toegang vvk 12,50, aan de
deur 15,-.

Zaterdag 8 maart
Snuffelmarkt voor Tanzania in de
Laurentiustkerk, Fidelishof IJmuiden. Van 09.30 tot 16.00 uur.
Boekverkoop bibliotheek Haarlem,
Binnenplein. 10.00 tot 16.00 uur.
Gezonder door wandelen. Vertrek
11.00 uur ingang Midden Herenduin
Santpoort-Noord. Kosten 10,-. Aanmelden via 023-5411129. Om 12.00
uur Struinen en jutten aan zee voor
kinderen vanaf 6 jaar. Vertrek vanaf ingang Parnassia. Kosten 2,50,
kinderen/65+ 1,50. Aanmelden via
023-5411129 of www.npzk.nl.
Filmschuur Haarlem: 14.00/21.00:
There Will Be Blood. 14.30: The Fox
and the Child 6+. 17.00/19.00: 12
Angry Men. 17.15/21.30: Heimatklänge. 19.15: The Year My Parents
Went On Vacation.
‘De koe die geen gras lust’ te zien
bij Poppentheater de Zilveren Maan,
aardappelkelder op Landgoed Elswout. Aanvang 14.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: extra
voorstelling clownshow ‘Plastic Fantastic’. Aanvang 19.00 uur.
Concertkoor Haarlem in de grote
zaal van de Philharmonie Haarlem.
Aanvang 19.30 uur.
Dialezing Aukje Bos in Molen de
Adriaan, Papentorenvest Haarlem.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,SwingSteesjun Dance Classics
Station Haarlem, perron 3a, wachtkamer 2e klasse, 20.00-01.00. Toegang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
Salsa Station Haarlem, Perron 3a,
wachtkamer 2e klasse. Van 20.00 tot
01.00 uur. Toegang 5,-. Proefles en
workshop gevorderden. Proefles beginners 20.00 uur. Workshop gevorderden van 20.30 tot 21.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
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HOL. 20.30 uur: De Wilde Eend.
Concert Hoorns Byzantijns Mannenkoor in de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 67 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.15 uur. Toegang 10,-.
Kienen bij sportvereniging Full
Speed, Tolsduinerlaan Velsen-Zuid.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Oostpol speelt ‘Pijlers van
de Samenleving’, 20.30 uur.
Shuffle, Lichtfabriek, Mincklersweg
Haarlem. 22.00-04.00 uur. Toegang
vvk 10,-, aan de deur 14,-.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Dommelsch zaal: DJ Uli Solo. 23.0004.00 uur. 12,50/1,- vanaf 18 jaar.
Kleine zaal: Technovision. 23.0004.00 uur. Toegang 10,- vanaf 18
jaar.

Zondag 9 maart
Collecteweek Reumafonds.
Rommelmarkt in sporthal IJmuiden-Oost. Van 09.00 tot 16.00 uur.
Toegang 1,80, kinderen gratis.
Gildewandeling met Thon Fikkerman. Vertrek Groot Heiligland 47
Haarlem 10.00 uur. Kosten 2,50.
Knoppenwandeling door de Haarlemmerhout. Vertrek 11.00 uur bij
restaurant Dreefzicht, Fonteinlaan
in Haarlem. Aanmelden niet nodig.
Cora Burggraaf en Christoph Berner tijdens het Muzenforum in het
Gemeentehuis Bloemendaal. Aanvang 11.45 uur.
Koffieconcert Velser Gemeenschap in de Naaldkerk in SantpoortNoord. Aanvang 12.30 ur.
Nederlands Blazers Ensemble in
de grote zaal van de Philharmonie
Haarlem. Aanvang 13.30 uur. Zapp
String Quartet in de kleine zaal.
Aanvang 15.30 uur.
ZoMiPo Tilly-Trio in dienstencentrum Watervliet in Velsen-Noord.
Aanvang 14.00 uur. Toegang 3,-.
Voorjaarsconcert Felison Brassband in de Vredevorstkerk, Laan der
Nederlanden. Aanvang 14.00 uur.
Toegang 5,-.
Het Uur van het Hart in de Evangelische Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22 Haarlem, 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Control. 14.30: The Fox and the Child
6+. 16.00: Springende Spruiten Disco alle leeftijden. 16.45/19.15: The
Year My Parents Went On Vacation.
17.00/19.00: 12 Angry Men. 21.00:
There Will Be Blood. 21.30: Heimatklänge.
‘De koe die geen gras lust’ te zien
bij Poppentheater de Zilveren Maan,
aardappelkelder op Landgoed Elswout. Aanvang 14.00 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden: Astrid Nijgh sluit theatertoernee ‘Tegen het Lijf’ af, 14.30 uur.
ZoMiPo in zorgcentrum Schoterhof,
Plesmanplein 10 Haarlem. Optreden
A Capella Koor Prima Musica. Aanvang 14.30 uur. Toegang 3,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: film ‘Elizabeth: The golden Age’. Aanvang 14.30 uur.
Lennie Kerkhof, piano en Alida Schat, viool in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Passieconcert in de Kathedrale Basiliek St. Bavo aan de Leidsevaart om 15.00 uur. Toegang 10,-.
CJP/65+/KF/ studenten 7,50.
Jamsessie in de Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 15.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 15.00:
Backstage, jeugdvoorstelling vanaf
6 jaar. 16.00: Springende SpruitenDisco.
Opening expositie ‘Een nieuwe lente’ door Piet Margé in Raadhuis voor
de Kunst, Torenstraat 7 Velsen-Zuid.
Aanvang 16.00 uur.
Meezing Matthaeus The Voice
Company, Groenmarktkerk, Nieuwe
Groenmarkt, Haarlem, 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyerconcert M.I.S. Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Café: Travles, 21.30 uur, gratis.

Maandag 10 maart
Filmschuur Haarlem: 19.00: 12
Angry Men. 19.15: Tideland MovieZone. 21.00: There Will Be Blood.
21.45: Control.
Egon Kracht & The Troupe in de
kleine zaal van de Philharmonie
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 11 maart
Papierinzameling voor de Parnassiaschool. Container staat van 18.30
tot 19.30 uur op hetgrasveld bijde
kerk, Dinkgreverlaan. Ook geopend
van 16.00 tot 16.30 uur.
Alzheimer Café in de Openbare Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16
IJmuiden. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: 12
Angry Men. 19.15: The Year My Parents Went On Vacation. 21.00: Ther
Will Be Blood. 21.30: Heimatklänge.
Bijbelstudie (met beamer) door
Frank Ouweneel. Onderwerp: Vrede,
vrijheid en genade. Levend Woord
Gemeente Haarlem, Parklaan 21,
19.30. Toegang gratis (collecte).
Informatieavond over alcoholverslaving bij Brijder Verslavingszorg.
Spaarne 106 Haarlem. Van 19.30 tot
22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Veeking speelt ‘Geev papaa maar een kusje...!’ Aanvang
20.30 uur.

Woensdag 12 maart
Parkinson inloopmiddag van
14.00 tot 15.00 uur in het informatiepunt Zorg Spaarnepoort, centale
hal van het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp.
Activiteitenmiddag in het Natuurinformatiecentum Schalkwijk voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Van 14.30
tot 16.00 uur.
Culturele middag in de Janskliniek, Ridderstraat 32 Haarlem. Op
het programma ‘Marokko’. Van 14.30
tot 16.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: The Fox
and the Child 6+. 14.45/17.00/19.00:
12 Angry Men. 16.45: Control. 19.15:
The Year My Parents Went On Vacation. 21.00: There Will Be Blood.
21.30: Heimatklänge.
Papierinzameling voor de Parnassiaschool. Container staat van 18.30
tot 19.3 uur op het grasveld bij de
kerk, Dinkgrevelaan.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij de Duinroos, Floraronde
293 Velserbroek, 19.00 - 20.30 uur.
Kledingbeurs bij de Molenweid,
Sluisweid 9 in Velserbroek. Van
19.30 tot 21.00 uur.
Boekenweeklezing van de Stadsbibliotheek Haarlem en Athenaeum Boekandel. Na de pauze gaat de
avond verder in Athenaeum Boekhandel met als spreker Nico Keuning. De avond begint om 20.00 uur
in de bibliotheek en om 22.00 uur
start tweede lezing in boekhandel.
De Broodkast in het Candle Theater, Bakenesserstraat 11 Haarlem.
Aanvang 20.00 uur. De Broodkast
wordt rechtstreeks uitgezonden
op Haarlem 105Radio en via www.
haarlem105.nl.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Inside Out try-out.
Stadsschouwburg Velsen: Ruth

Jacott in musical ‘Billie Holiday’.
Voorstelling is uitverkocht.
Cabaret Dubbelprogramma in
de kleine zaal van de Philharmonie
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Veeking speelt ‘Geev papaa maar een kusje...!’ Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Café: Katia en Renske. Aanvang 21.30
uur. Toegang gratis.

Donderdag 13 maart
Stadswandeling met Jan van Noort
vanaf Station Haarlem via de Bolwerken richting Kleverpark en Santpoorterplein. Vertrek 14.00 uur Station kaartjeshal. Kosten 2,50.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Caramel. 19.15: El Bana del Papa. 21.00:
Nightwatching. 21.15: Stellet Licht.
Laat in het duin. Vertrek 19.30 uur
bij de voordeur van duincentrum De
Zandwaaier. Aanmelden verplicht
via 023-5411129 of www.npzk.nl.
Lezing door Van Aerschot over Industrieel Erfgoed in het Brederodehuis bij Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201 SantpoortZuid, 20.00-22.00 uur. Toegang 6,-.
Parochiecafé in de Ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg/Zaanenstraat Haarlem.
Deuren gaan open om 19.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Inside Our try-out. 20.30: Het Huiskameronweer try-out.
Stadsschouwbrug Velsen: Linda
van Dyck in ‘Una Giornata Particolare’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Sicko’, 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
Kleine zaal: Leaf en Wies. Aanvang
20.30 uur. Toegang 11,-. Café: Turpentine Brothers. Aanvang 21.30
uur. Toegang gratis.

Bezoekertjes tijdens een eerdere open dag Van Vessem & Le Patichou

Open dagen bij
Van Vessem & Le Patichou
Regio - De beste bakker van Nederland opent de deuren voor geïnteresseerden tijdens de open dagen.
Natuurlijk is de bakkerij dan in volle
productie.
Er worden dan paasbroden, paashaantjes, paasbrunch broodjes, gevlochten broden, paasduivenkaters
en nog veel meer paasspecialiteiten gebakken. Maar ook de kinderen mogen zelf paasbroodjes bakken, die de maandag erna in een
winkel naar keuze op te halen zijn.
En wat dacht je van je eigen eierkoekentaartje maken (en opeten
natuurlijk).
Verder staat de bakkerij in het teken
van ‘Tasty Bite’, een nieuw concept
dat na Pasen in alle Van Vessem &
Le Patichou winkels geïntroduceerd
wordt, maar waarvoor tijdens de
open dagen volop gebakken wordt.
Hiervan zijn vele proeverijen waarbij
de bakkers uw mening over dit product vragen.
De ‘Tasty Bite’ wordt in drie verschillende varianten gebakken, hartig en
zoet. Denk hierbij aan de ‘Power Bite’ voor meer energie, de ‘Enjoy Bite’ die altijd tussen door kan, en de

‘Slim Bite’, lekker en met minder calorieën.
Zo voldoet de ‘Tasty Bite’ aan allerlei trends binnen de gezonde lekkere voeding, zoals minder zout, meer
vezels en geen transvetten of verzadigde vetten. De bakkers van Van
Vessem & Le Patichou gebruiken
voor de ‘bites’ alleen plantaardige
olie, en dat is nu eenmaal gezonder. De ‘Tasty Bite’ is makkelijk uit
het handje te eten door de speciale
verpakking.
Op de open dag komt u na een rondleiding door magazijnen, broodbakkerij, croissantjesbakkerij en taartjesbakkerij komt u op het smulplein.
Hier kunt u onder het genot van een
kopje koffie met een lekkere ‘Tasty
Bite’ even uitrusten van alle belevenissen die u in de bakkerij heeft
meegemaakt.
Natuurlijk zijn de Open Dagen op
zaterdag 15 en zondag 16 maart
gratis voor alle bezoekers. Een folder met de routebeschrijving en
openingstijden kunt u afhalen in
een van de winkels van Van Vessem
& Le Patichou, of bekijken op de webiste; www.vvlp.nl

Eindexamenproject van Manon

‘Doe Een Wens’
in Bobs Partypalace
Uitgeest - Vrijdag 7 maart opent
niemand minder dan Wolter Kroes
het evenement ‘Doe een wens’ in
Bobs Partypalace in Uitgeest. Om
20.00 uur barst het feestgedruis los
en de hele avond wordt gevuld met
bekende en minder bekende artiesten als Wolter Kroes, Jamai, Dj Johan, Benjamin, René Eshuijs en Annelinde. Tevens wordt er een veiling
gehouden met gesigneerde spullen
van bekende Nederlanders.
De volledige opbrengst van het evenement gaat naar de gelijknamige
stichting ‘Doe een wens’. Stichting
Doe Een Wens laat de liefste wens
van ernstig zieke kinderen tussen
de drie en achttien jaar uitkomen.
Met het ingezamelde geld kan de
stichting nog meer kinderen een
onvergetelijke dag bezorgen, waarin
ze even kunnen vergeten dat ze ziek
zijn. Het totaal ingezamelde bedrag
wordt diezelfde avond nog bekend

gemaakt. De (symbolische) cheque
zal in ontvangst worden genomen
door Jamai, die als ambassadeur
aan de Doe Een Wens Stichting is
verbonden. Ook voor de aanwezige feestgangers is er die avond nog
een verrassing.
Bijzonder is dat het evenement is
opgezet door de 17-jarige Manon
Bezemer uit Wormerveer. Zij organiseert het feest in het kader van haar
eindexamenproject.
De zaal gaat open om 20.00 uur en
het feest duurt tot 2.00 uur. De toegangskaarten kosten 10,- euro in de
voorverkoop en aan de deur 15,- euro.
Wilt u er ook bij zijn? Dan kunt u
kaarten kopen via www.bobs.nl of
bij Esso de Regt, Café de Sooshoek
en/of café De Kroon in Wormerveer.
Geïnteresseerden uit Zuid-Holland
kunnen terecht bij café ’t Leeuwtje
in Noorden.

Samenwerking B-to-B en
Kennemer Business Media
Regio - Het zakennetwerk Business-to-Business en het mediabedrijf Kennemer Business Media
zijn een samenwerking aangegaan.
De organisaties gaan over en weer
hun netwerkactiviteiten en hun media aan elkaar beschikbaar stellen,
maar blijven elk zelfstandig.
Zij hebben, na gesprekken, vastgesteld dat er door structurele, professionele samenwerking synergie
te bereiken is voor de deelnemers
van Business-to-Business en voor
de Business partners van Kennemer
Business Media. Concrete voorbeelden van samenwerking zijn de digitale koppeling van de B-to-B website aan de Kennemer Business portal (vice versa) en de publiciteit voor
elkaars zakelijke netwerkactiviteiten
in elkaars media. Kennemer Business is in 2008 weer mediapartner
van de B-to-B Gala-avond, de Rabobank/BtB Netwerker van het Jaar
verkiezing en (nieuw) de B-to-B ondernemersbeurs.
De Stichting Business to Business
(kortweg B-to-B) is door Charles Barnhoorn en Esther Hunsche
in 2001 opgericht als informele en
laagdrempelige netwerkorganisatie voor ondernemers in de regio’s

Groot-Haarlem en Groot-Amsterdam. B-to-B organiseert maandelijks een businessborrel in Tapperij
De 1e Aanleg in Heemstede.
Daarnaast organiseert zij: netwerklunches, golftoernooien, netwerkbeurzen, bedrijfsexcursies, de jaarlijkse gala-avond en de Netwerker
van het Jaar verkiezing. Alle mediacontacten van B-to-B met andere media blijven - ook tijdens de
nieuwe samenwerking - gewoon in
stand.
Kennemer Business Media is als
mediabedrijf door Rob Wieleman in
2003 opgericht. Het exploiteert onder de merknaam Kennemer Business vier media voor het regionale
bedrijfsleven in Kennemerland: magazine, internetportal, nieuwsbrief
en netwerkevenementen. Bekende
activiteiten zijn: de jaarlijkse Autotestdag, de Lenteborrel, de jaarlijkse
Top 3 van zakelijke netwerkbijeenkomsten en oktoberevenement Talking Toasting Tasting. Alle mediapartnerships van Kennemer Business van netwerkorganisaties en
netwerkevenementen blijven, ook
tijdens de nieuwe samenwerking,
gewoon in stand.

Winnaars A Nightmare
in Rotterdam bekend
Regio - Uit alle reacties op onze
prijsvraag over A Nightmare in Rotterdam, hebben wij drie winnaars
gekozen, die twee kaarten krijgen
voor dit evenement op 22 maart in
Ahoy.
Eerst de goede antwoorden: de
twee zalen waar A Nightmare in
Rotterdam moesten zijn Cradle Area
en Grave Area. De winnaars die op
22 maart met een vriend of vriendin
naar Rotterdam mogen zijn: Jeffrey
Deen
uit Haarlem,
Kym
Advertentie
Berliner Editie:
8/9Kentin uit

Dokumentnaam: Alice Loeters, rouwrubriek

IJmuiden en Ilse Gerritsma uit Velserbroek. De winnaars krijgen via email bericht over hun kaarten van
Promotion & Events van Mid-town
Records, die de kaarten hebben
aangeboden.
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor
dit hardcore-event. Kijk op www.
nightmare-rotterdam.com voor alle
details.
Wij wensen de winnaars veel plezier
toe met hun muzikale uitstapje naar
Rotterdam.
Pagina: 

Afscheid
nemen in
besloten kring
Alice Loeters

Na een overlijden komt er
veel op de nabestaanden
af. In de korte tijd van
meestal 5 dagen moeten
veel beslissingen worden
genomen. Zo ook het besluit
of het afscheid al dan niet
besloten zal zijn.
Als het in besloten kring
plaatsvindt is dat meestal
de expliciete wens van
de overledene. In de wet
is vastgelegd dat “het
afscheid dient te geschieden
overeenkomstig de wens van
de overledene als het aldus
redelijkerwijs kan worden
uitgevoerd.”
Iemand kan dit wensen,
omdat, zoals iemand
mij in het voorgesprek
toevertrouwde: “Ik wil
afscheid nemen bij leven
en niet als ik dood ben.”
Ook komt het voor dat de
overledene samen met de
directe nabestaanden een lijst
van uit te nodigen mensen
voor haar afscheid maakte.
De niet-genodigden is dit
niet altijd gemakkelijk. Zij

hebben geen bewust afscheid
kunnen nemen en zullen op
een min of meer abstracte
wijze moeten verwerken
dat de overledene er
onherroepelijk niet meer is.
Voor de directe nabestaanden
kan het ook worden ervaren
als een gemis dat het verhaal
over het afscheid niet gedeeld
kan worden. Napraten over
het afscheid als concrete
gebeurtenis over wat er is
gebeurd en beleefd kan van
belang zijn voor de verdere
rouwverwerking. Dat is dan
voorbehouden aan een kleine
groep.
Het belangrijkste echter
is het gevoel dat, al dan
niet in besloten kring, het
afscheid passend, waardig, en
persoonlijk is geweest. ‘Het
was zo helemaal in zijn geest’
of “Het was precies zoals zij
het heeft gewild.’ Daar gaat
dan grote troost vanuit.
Alice Loeters,
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452
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Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 9 maart organiseren de beheerders van Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6
weer een rommelmarkt van 09.00
tot 16.00 uur. Er zijn onder andere
oude boeken, lp’s en aardewerk. De
toegang bedraagt 2 euro per persoon. Kinderen gratis. De kantine is
geopend voor koffie. Voor informatie of het huren van een kraam, telefoon 0255-517821 of 0255-531043.

Geen subsidie
Havenfestival
Velsen - De provincie Noord-Holland heeft laten weten geen subsidie toe te kennen aan het Havenfestival in IJmuiden. Belangrijkste reden is dat de programmering op het
moment van aanvragen (in september 2007) nog niet rond was. Verder vindt de provincie dat men niet
voldoende heeft gedaan om nieuwe
doelgroepen te interesseren voor
het Havenfestival. Het College van
B&W stelt voor een bezwaarschrift
in te dienen tegen deze beschikking. Gelukkig zijn de subsidie-aanvragen voor Beeckestijnpop en de
Cultuurnacht wel toegekend.

Geen paarden
op Waterland
Velsen-Zuid - Na hoorzitting over
het houden van paarden op Waterland heeft het college van B&W besloten een dwangsom van 500 euro
per week op te leggen. Het houden
van de paarden op Waterland zonder milieuvergunning is in strijd met
de Wet Milieubeheer. Er is een maximum van 2500 euro vastgesteld.
Voorafgaande aan deze maatregel
zijn bezwaarschriften ingediend en
heeft een hoorzitting plaatsgevonden. De bezwaarde ontvangt een
vergoeding van de proceskosten.

Hema zoekt
oude foto’s

IJmuiden - Hema IJmuiden is op
zoek naar oude foto’s in verband
met het 40-jarig bestaan. Dus wie
heeft er nog oude foto’s van de
bouw, de opening of het begin van
de Hema? Als er genoeg leuke foto’s komen wil men er iets speciaals
mee gaan doen. Heeft u de foto’s digitaal dan kunt u ze e-mailen naar
Hans Mooij via h.mooij@quicknet.nl
Andere foto’s kunt u bij de servicebalie van Hema IJmuiden afleveren.

Waarom nog
onderhoud op
Beeckestijn?

Lennie Kerkhoff en Alida Schat

Pianorecital en viool-pianoduo in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 7 maart
om 20.15 uur is de pianist Maurice
van Schoonhoven te gast in ’t Mosterdzaadje. Uitgevoerd gaan worden
Bach/Busoni, Chopin, Geraedts, Ravel en Rachmaninov.
De Haarlemse Maurice van Schoonhoven begon als 15-jarige concerten te geven in ’t Mosterdzaadje.
Elke keer groeide hij meer en deed
hij het publiek met zijn spel versteld
doen staan. Nu, 23 jaar en een prijzenkast vol, is hij in handen van behalve Bernd Brackman ook in die
van andere grote leermeesters zoals
Maria Joao Pires en Elena Richter.
Regelmatig wordt hij voor masterclasses uitgenodigd.
Het concert dat Maurice gaat geven begint met de beroemde chaconne van Bach in bewerking voor
piano door Busoni. Deze 19e eeuwse componist schreef dit als eerbetoon aan Bach en verrijkte met dit
werk de pianoliteratuur. Van de Nederlandse componist Jaap Geraedts
speelt hij zeven korte essays. Hij wilde met deze stukjes uit 1953 bewijzen dat 12-toons muziek ook mooi
kon zijn. In 2001 won Maurice toen
hij deze miniatuurtjes vertolkte tijdens de Piano Driedaagse er de Nederlandse Prijs mee. Geraedts grote favoriet was Ravel. Daarom gaat
het programma ook verder met ‘Miroirs’ van Ravel. Een evocatie van
wonderlijke schoonheid. Via nachtvlinders en trieste vogels, een bootje over de oceaan en het morgenlied van de nar wordt de vallei van
de klokken bereikt. Na de pauze is
het wegdromen met twee nocturnes van Chopin. Tot slot de tweede
sonate van Rachmaninov die zo beroemd werd door het legendarische
concert in Londen door Horowitz.
Nu in goede handen van Maurice
van Schoonhoven.
Op zondag 9 maart om 15.00 uur
geven violiste Alida Schat en pianis-

te Lennie Kerkhoff een concert in ’t
Mosterdzaadje. Op het programma
staan de beroemde Frühlingssonate
van Beethoven, composities van Edward Elgar en de karaktervolle Romantic Pieces van Dvorak. Ook zullen ze enkele stukjes spelen waarvan een bijzondere troost uitgaat.
Alida Schat was jarenlang concertmeester van The Amsterdam
Baroque Orchestra, onder leiding
van Ton Koopman. Tegenwoordig
is zij concertmeester van het Metropool Orkest en van ‘The Mozart
Academie’. Ook is zij primarius van
het spraakmakende Amsterdam
Stringquartet.
Lennie Kerkhoff is begeleidster van
verschillende koren.Ook is zij liedbegeleidster en legt zij zich toe op
het uitvoeren van kamermuziek.
Lennie Kerkhoff is pianodocente in
Haarlem en is verbonden aan de
Koorschool Sint Bavo. Zij soleert in
dit concert met werk van Scarlatti
en Brahms.
Alida Schat en Lennie Kerkhoff ontmoetten elkaar in het Spaarneziekenhuis, bij een herdenkingsdienst
voor een overleden kind. De muziek
bij die gelegenheid gespeeld luistert
heel nauw en kan veel goed doen.
Alida Schat en Lennie Kerkhoff ontdekten dat een cd met repertoire,
geschikt voor zo’n aangrijpende gelegenheid, niet of nauwelijks te vinden is. Daarom nemen zij binnenkort
een eigen cd op met rustige, troostgevende werken. Een voorproefje
van deze cd kunt u op 9 maart alvast krijgen, al heeft dit concert, zeker met de naar het voorjaar lonkende sonate van Beethoven, niets
van een herdenkingsdienst.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord, telefoon 023-5378625.
Half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, collecte na afloop. Meer informatie: www.mosterdzaadje.nl.

Velsen-Zuid - Velsen Lokaal vraagt
zich af waarom er nog onderhoudswerk wordt uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente aan het
landgoed Beeckestijn. Het landgoed
is vorig jaar verkocht en overgedragen aan de Dienst Landelijke Gebieden (DLG). De hoofdreden van verkoop van het landgoed zijn altijd de
hoge onderhoudskosten geweest.
Daar wilde de gemeente van af.
Nu anno 2008 rijden nog dagelijks
gemeentelijke wagentjes door het
park en werken ambtenaren van de
gemeente aan het onderhoud aan
het park. Velsen Lokaal wil daarom
weten of er afspraken gemaakt zijn
met DLG en of voor die werkzaamheden dan betaald wordt.

Jongens beroofd
Santpoort-Zuid - Bij een supermarkt aan de Bloemendaalsestraatweg zijn zaterdagavond twee jongens van 14 jaar beroofd van hun
geld en gsm’s. De jongens stonden met enkele vrienden bij de supermarkt te praten toen een man
en een vrouw kwamen aanlopen.
Die bedreigden de jongens met
vuurwapens en eisten geld en hun
gsm’s. Twee van de jongens werden
geslagen en hebben hun geld en telefoon afgegeven. De jongens krijgen slachtofferhulp. De rovers zijn
er met hun buit vandoor gegaan.
Het gaat om een jonge, blanke man
met een grof postuur. Hij droeg een
bivakmuts en zwarte kleding. De
vrouw was jong en slank en droeg
donkere kleding. De politie stelt een
onderzoek in naar de beroving en
vraagt mogelijke getuigen contact
op te nemen met de politie in Velsen, tel. 0900-8844.

Brigadier
geschorst
Regio - Een 32-jarige brigadier van
de politie Kennemerland is door
de korpsbeheerder geschorst. Hij
wordt verdacht van het verduisteren van geld. Naar de feiten en omstandigheden wordt een onderzoek
ingesteld. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek kan op dit
moment geen verdere informatie
worden gegeven door de politie.

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

Ondernemers
minder tevreden

Een artist impression van complex De Planeet

Woningbedrijf Velsen
eigenaar flats De Planeet

Ron Wilmink en Tom Stellingwerf werken met plezier bij de Drankenier

Drie jaar eigenaar Drankenier
IJmuiden – Sinds drie jaar is Ron
Wilmink eigenaar van slijterij de
Drankenier aan de Noordarcade.
Hij was er toen al twee jaar in loondienst. Ron heeft de hotelschool
gedaan, weet dus redelijk veel van
wijnen en gastvrijheid. Na zijn opleiding ging hij werken in het Holland Casino te Zandvoort. Een prima baan, maar de avond- en nachtdiensten braken hem op. Hij wilde
ook blijven voetballen bij StormvogelsTelstar en dat lukte niet door
die gebroken diensten. Vandaar die
stap en Ron heeft daar geen spijt
van. Samen met zijn zus Kitty en stagiaire Tom Stellingwerf staat hij dagelijks met veel plezier in de zaak.
,,De klant is onze gast, net als in de
horeca. Wij bieden ze een warm welkom en kiezen voor een persoonlijke benadering’’, vertelt Ron. ,,Ik leer
elke dag bij, maar ik weet ook niet
alles. Daar ben ik eerlijk in. Maar als
we iets niet weten, dan zoeken we
het op.’’
De Drankenier is al 30 jaar een begrip in IJmuiden. Ron nam de slijterij
over van De Wit Partyservice, waar
hij nog steeds mee samenwerkt. Via
die service verhuurt hij onder andere statafels, stoelen en een biertap,
voor feesten en partijen. Wie dan
via de Drankenier de drankjes inkoopt, kan de –gesloten- flessen die
over zijn terugbrengen. Bestellingen

worden door de hele IJmond gratis
aan huis bezorgd.
De snackbar die naast het pand aan
de Noordarcade zat werd er bij betrokken, zo ontstond er meer ruimte.
De voorraad staat heel overzichtelijk
opgesteld. Verder veranderde er niet
zo heel veel. ,,Het draait voornamelijk om de service. We zijn onze klantenkring gaan uitbreiden. Daarvoor
moet je weten wie je klanten zijn en
wat de potentie is’’, zegt Ron.
Klanten hebben een ruime keuze
bij de Drankenier. Van mooie wijnen
tot een luxe whisky of een port. Er
zijn prachtige wijnen voor een aardige prijs per fles of een aantrekkelijke prijs per doos. Ook leuk zijn de
geschenktafels, waarvan de collectie regelmatig aangevuld wordt. Hier
liggen geschenken die heel leuk zijn
om cadeau te doen. Of om te krijgen
natuurlijk.
Deze week heeft de Drankenier
twee leuke aanbiedingen. De jonge jenever van Hartevelt is verlaagd
in prijs naar 8,99 euro, de Dujardin
vieux is er nu voor 9,99 euro.
De Drankenier is gevestigd aan de
Noordarcade 183 (Lange Nieuwstraat), is op maandag geopend van
13.00 uur tot 18.00 uur, van dinsdag
tot en met vrijdag van 9.00 uur tot
18.00 uur en op zaterdag van 9.00
uur tot 17.00 uur. Telefonisch bereikbaar via 0255 513396.

IJmuiden - Woningbedrijf Velsen voegt 47 huurappartementen
in complex De Planeet in IJmuiden
aan haar bezit toe. De appartementen zijn bedoeld voor senioren. Hoe
de toewijzing plaatsvindt (wachttijd of indicatie) is nog niet bekend.
De eerste paal gaat in de loop van
maart de grond in. Zoals het er nu
uitziet vindt de oplevering medio
2009 plaats. Wie op de hoogte gehouden wil worden kan dat melden
bij de balie of via info@wbvelsen.nl
De appartementen worden gebouwd in een bouwblok van vier
respectievelijk vijf woonlagen rondom een atrium. De oppervlakten variëren van circa 80 tot ruim 100 m².
De woningen zijn via een galerij toegankelijk. Onder de woningen en het
atrium komt een ondergrondse stallingsgarage die voorzien is van parkeerplaatsen en gescheiden bergingen. De stallingsgarage is afgesloten en alleen toegankelijk voor bewoners. Panagro Vastgoedontwikkeling uit Leidschendam heeft het
project geïnitieerd en ontwikkeld
terwijl
Aanneming-Maatschappij

Panagro verantwoordelijk is voor de
uitvoering. De bouw van De Planeet
duurt ongeveer 18 maanden, zodat
de oplevering naar verwachting na
de zomer van 2009 plaatsvindt.
De Planeet draagt bij aan de invulling van de strategische doelstelling
om binnen drie jaar 250 specifiek
voor ouderen bestemde woningen
te realiseren. Deze woningen dragen ook bij aan de verwezenlijking
van de ambitie om de komende jaren beheerst in omvang te groeien.
Uit het woningmarktonderzoek 2005
blijkt ook dat in Zee- en Duinwijk
behoefte is aan middeldure appartementen, waaronder specifieke seniorenwoningen.
De Planeet ligt in Duinwijk binnen
het vierkant Zuiderkruisstraat, Eenhoornstraat en Grote Beerstraat. De
hoofdingang ligt aan de Eenhoornstraat. Doordat De Planeet dicht bij
woonzorgcentrum ‘De Moerberg’
ligt, is zorglevering door Zorgbalans
een van de nader te bespreken punten. Een woning in De Planeet wordt
daardoor extra aantrekkelijk voor
senioren.

Cultuur aan de Kade
Velsen - In de uitzending van woensdag 12 maart ontvangt Seaport FM
als gasten in het programma Cultuur aan de Kade de heren Guus
Hartendorf en Wim Bosman.
Beide heren zijn bestuurslid van
de Historische Kring Velsen en tevens actief op andere terreinen die
de Kunst en Cultuur in Velsen raken. In het eerste uur wordt met
Guus Hartendorf in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Velsen
gepraat en met name over de stedenband met Galle en de afronding
van de actie ‘Velsen helpt Galle’. Het

gesprek met Wim Bosman zal in
hoofdzaak gaan over het ontstaan
en de ontwikkeling van het grondgebied van Velsen en omgeving, gezien vanuit zijn deskundigheid op
het gebied van landschapsontwikkeling.
Cultuur aan de Kade is een programma van de Culturele Stichting Velser
Gemeenschap en is te beluisteren
woensdag tussen 19.00 en 21.00 uur
via de kabel op FM89.0Mhz en via
de ether op FM 107.8 Mhz. Het programma wordt herhaald op zaterdag 16 februari tussen 8.00 en 10.00
uur en op zondag 17 februari tussen
16.00 en 18.00 uur.

Velsen - Volgens de Benchmark
2007 zijn ondernemers iets minder
tevreden over de gemeente Velsen
dan in 2003. Dat blijkt uit het onderzoek naar het ondernemersklimaat
en de dienstverlening aan ondernemers. Het gaat om een enquête onder 125 ondernemers. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel waren minder tevreden. In 2003
waren juist deze groepen ondernemers het meest tevreden. Ondernemers geven aan zeer te hechten aan
de communicatie met de gemeente. De gemeente scoort slecht op
ruimtelijk beleid. Ook ondernemers
in het centrumgebied van IJmuiden
geven aan minder tevreden te zijn.
Het college buigt zich nu over de
aangereikte aandachtspunten. Het
nieuwe Ondernemersloket is al een
goed begin van 2008.

Strandroute
moet mooier

IJmuiden aan Zee - Het College van B&W werkt aan een mooiere strandroute langs de Kromhoutstraat. Hoewel bereikbaarheid, verkeersveiligheid en werkbaarheid
even belangrijk zijn, wil men eveneens dat de strandroute voor toeristen aantrekkelijker wordt. Omdat
men hier toch te maken heeft met
een industrieterrein met veel bedrijven zoekt men in de eerste fase in
een betere aankleding van het geheel. Door de bestemmingsplannen
zal er geen ruimte komen voor winkels die toeristen kunnen trekken. In
het projectplan zal worden geanalyseerd wat dan wel de mogelijkheden zijn om de strandroute te verfraaien. Uiteraard worden de ondernemers bij het geheel betrokken.

Papierinzameling
Santpoort-Noord - Op dinsdag 11
maart en woensdag 12 maart wordt
er weer oud papier ingezameld voor
de Parnassiaschool in SantpoortNoord. De papiercontainer staat
van 18.30 tot 19.30 uur op het grasveld bij de kerk Dinkgrevelaan. Op
dinsdagmiddag is de container ook
geopend van 16.00 tot 16.30 uur. Bij
het inleveren van het oud papier
dingt u mee naar de heerlijke slagroomtaart die maandelijks wordt
verloot. Door het inbrengen van het
oud papier helpt u de school ‘uit de
brand’.
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Ouderennieuws

Boekenweekactie Stadsschouwburg Velsen

Met korting naar
‘Van Oude Mensen’
Velsen - De Boekenweek, van
woensdag 12 tot en met zaterdag 22
maart, heeft dit jaar als motto ‘Van
Oude Menschen’. Een motto ontleend aan Louis Couperus’ ‘Van Oude Menschen, de dingen die voorbij gaan’. Een toneelbewerking van
dit meesterwerk is dinsdag 15 april
(20.15 uur) in de Stadsschouwburg
Velsen te zien. Iedereen die in de
Boekenweek een kaartje reserveert
voor deze toneeltopper, krijgt 5 euro korting.
In de roman ‘Van Oude Menschen,
de dingen die voorbij gaan’ laat
Louis Couperus een oude vrouw terugblikken op haar leven. Befaamd
regisseur Ger Thijs bewerkte deze
klassieker uit de vaderlandse literatuur tot een aangrijpend toneelstuk
over een passiemoord in Indië met
verstrekkende gevolgen, én over de
geheime liefde van twee stokoude
Haagse repatrianten. Een toneeltopper met prachtrollen voor o.a. Joost
Prinsen, Cas Enklaar, Els Ingeborg
Smits en Wim van den Heuvel.
Den Haag rond de vorige eeuwwisseling. De familie Derksz, die kapitaal heeft vergaard met een (inmiddels noodlijdende) suikerfabriek in
de kolonie, teert op vergane glo-

rie. De stokoude ‘grootmama’ Ottilie Derksz, die nog dagelijks bezoek
krijgt van de niet veel jongere huisvriend Meneer Takma, ligt op sterven. De familie verzamelt zich in het
oude huis om op het einde te wachten. Gaandeweg wordt duidelijk
dat de stervende een groot geheim
dreigt mee te nemen in haar graf,
waar de oude Takma ook bij betrokken is. Er wordt gefluisterd dat hij
ooit mevrouws minnaar is geweest,
maar niemand weet er het fijne van.
Zestig jaar geleden heeft er in Indië
in elk geval iets plaatsgevonden. De
betrokkenen worstelen met schuldgevoelens en wurgende angst voor
ontdekking, maar onthulling is uiteindelijk noodzakelijk voor de zielerust van de achterblijvers.
In de Boekenweek kan men voor
22,50 euro per persoon, inclusief
pauze drankje en garderobe (reguliere prijs 27,50) kaarten reserveren
voor ‘Van Oude Mensen’ op dinsdag
15 april in de Stadsschouwburg Velsen. Kortingprijs tweede rang 21,50
euro en derde rang 20,50 euro. Niet
geldig voor reeds gekochte kaarten.
Voor meer informatie en/of reserveringen: telefoon 0255-515789 of
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

‘Van Oude Mensen’

Voedselbank Velsen
zoekt nieuwe projectleider
Velsen - Op korte termijn zal de
huidige projectleider van voedselbank Velsen haar taak neerleggen.
Daarom zijn wij met spoed op zoek
naar een nieuwe projectleider. Als
projectleider heeft u de volgende
taken: U geeft leiding aan voedselbank Velsen, ziet toe op de financiën, zit de vergaderingen voor en
schrijft in samenwerking met de coördinatoren jaarlijks een inhoudelijk
en financieel verslag. Verder werkt u
nauw samen met het secretariaat.

Wij zoeken iemand met goede contactuele eigenschappen, iemand die
goed kan samenwerken financieel
inzicht heeft en die bereid is om ongeveer drie uur per week te investeren in de voedselbank. Indien u
denkt dat u de juiste persoon bent,
willen zij graag met u kennismaken!
Uw reactie kunt u richten aan het
secretariaat, mervouw M. van Kuijeren, P.C. Hooftlaan 11 1985 BE
Driehuis. E-mail: magda@vankuijeren.nl.

Tweede Kamerlid Renske Leijten sprak deze avond over de problemen in de
thuiszorg

SP Thema avond over thuiszorg

Indringend en informatief
Velsen-Noord - In dienstencentrum De Watervliet hield SP Velsen woensdagavond een informatieve avond over de problemen in
de thuiszorg. SP Tweede Kamerlid
Renske Leijten en gemeenteraadslid Mireille Koedijker waren aanwezig om de vele vragen van aanwezigen te beantwoorden.
De avond begon voor de tientallen
aanwezigen met de vertoning van
de indringende Zembla documentaire ‘Meneer Harmsen wacht op
hulp’. Daarna ontspon zich een geanimeerde gedachtewisseling over
de problemen in de thuiszorg en
vuurden de aanwezigen een spervuur aan vragen af op Leijten.
De zorg wordt slechter en duurder en de bureaucratie neemt alleen maar toe. De rechtspositie van
de thuiszorgsters staat onder grote
druk. Vele tientallen thuiszorgsters
in Velsen staan al sinds november
van het vorig jaar met één been op
straat. Duidelijk werd dat deze problemen niet in de eerste plaats de
schuld zijn van gemeenten of de organisaties van de thuiszorg.
Volgens Leijten ligt de kern van de
problemen in de geforceerd ingevoerde marktwerking in de zorg. Deze wordt via de WMO wettelijk aan
de gemeenten opgelegd. Wel staat
het volgens Leijten de gemeenten
vrij om met de aanbesteding kaders
te stellen, waardoor niet of minder
op de loonkosten van het personeel
kan worden geconcurreerd. Feit is
dat maar weinig gemeenten die mogelijkheid hebben benut. Ook in Velsen is dat niet gebeurd.
Mies Mol en Carla Schrasser, beiden
werkzaam in de thuiszorg, signaleren tal van knelpunten in de dagelijkse zorg. Soms krijgen mensen teveel zorg en heeft er al meer dan tien
jaar geen evaluatie plaatsgevonden.
Maar meestal schiet de zorg tekort,

komen de verzorgers te laat of blijft
ziektevervanging uit. Het blijkt zelfs
voor deze professionals dikwijls onmogelijk om voor cliënten opheldering te krijgen op vragen over welke
zorg wanneer en door welke instelling geboden wordt. Hun werkgever, de VIVA, verkeert momenteel,
net als veel andere instellingen, in
financiële problemen.
Renske Leijten had niet minder dan
vijf voorstellen om de WMO aan te
passen om zo de thuiszorg menselijker te maken. ,,De verplichte aanbesteding moet uit de wet. Er moeten
basistarieven komen voor de huishoudelijke zorg en thuiszorgwerkers
moeten bij hun mensen kunnen blijven als een andere thuiszorginstelling de uitvoering overneemt. Uitbuiting via een alfahulpconstructie
moet onmogelijk worden en, tenslotte, zal het budget dat gemeenten krijgen voor de WMO geoormerkt moeten worden, opdat de gemeente dat geld niet ergens anders
aan uit kan geven.”
Voor die voorstellen kreeg zij de
handen op elkaar van de aanwezigen. Dat gold ook voor het voorstel van gemeenteraadslid Mireille
Koedijker. Zij stelde voor om actief
in contact te treden met werksters
in de thuiszorg. Koedijker: ,,Wethouder Bokking slaat zich graag op de
borst dat zij nog geen klachten heeft
binnen gekregen. Maar de cliënten
waar het om gaat, zijn in de regel
niet weerbaar, want afhankelijk, en
slaan dus niet snel met de vuist op
tafel.”
Leijten kon het publiek verklappen
dat het omstreden TV-spotje waarin
een oude dame zich uitkleedt haar
uitwerking niet heeft gemist. Staatssecretaris Bussemaker heeft onlangs een aanpassing van de wet
beloofd. Actie voeren heeft dus wel
degelijk effect!

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De Brulboei,

Kanaalstraat 166 IJmuiden,
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Rommelmarkt, zondag 16 maart van 11.00 tot 15.00 uur.
Paasactiviteiten voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Maandag 17 maart van
15.30 tot 17.00 uur. Kosten 2 euro per kind. Woensdag 19 maart kunnen
kinderen van 4 t/m 12 jaar kienen voor leuke prijzen. van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur. Kosten 2,- voor 3 rondes. Alle kinderen gaan met een prijsje naar huis.
Jazzdance voor kinderen start donderdag 6 maart van 16.00 tot 16.50 uur
voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Van 17.00 tot 17.50 voor kinderen van 7 t/m
13 jaar en van 18.00 tot 18.50 jaar. 26 euro voor 10 lessen.
Cursus omgaan met pc voor beginners. Start woensdag 26 maart van
13.30 tot 15.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten 12,50 euro voo 5 lessen.
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De groep die voor ongeregeldheden heeft gezorgd, hoort volgens Rasmijn
niet bij de trouwe aanhang van HFC Haarlem (foto: Michel van Bergen)

Geen krant gehad?
‘Supporters’
misdragen zich

Geen
krant
gehad?
Haarlem-StormvoBel 0255-533900
eG en krant gehad? HFC
gelsTelstar uitgesteld
Bel 0255-533900

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

Nieuws voor
de schoter?

Bel 0255-533900

Bloemschik cursus. Start woensdag 9 april. Cursus bestaat uit vier lessen,
kosten 14,40 euro, exclusief materiaal. De lessen worden eens in de veertien
dagen gegeven en starten om 20.00 uur.
Rommelmarkt zondag 9 maart van 12.00 tot 15.00 uur. Kraam kost 2,50.

info@deschoter.nl

De Spil,

Frans Halsstraat 29 IJmuiden,
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl.
Koppelkaarttoernooi klaverjasclub Klaversientje. Zondag 9 maart. Aanvang 10.30 uur. Kosten 6 euro per koppel.
Op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur Geef ‘m van katoenclub.
Cursus telt acht lessen en kosten 28 euro, inclusief basismaterialen.
Zondag 16 maart rommelmarkt van 10.00 tot 13.00 uur.
Zaterdagavond kunt u vrijdansen in het buurtcentrum. De kosten bedragen 2,50 euro inclusief lekkere hapjes.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

De Koe,

Zadelmakerstraat 3, Velserbroek,
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
Derde editie DeeJay Helden, zaterdag 8 maart van 20.00 tot 24.00 uur.
Kosten 3 euro, kaarten zijn alleen te koop aan de deur.

De Dwarsligger,

Planetenweg 338, IJmuiden,
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Armeens koken. Workshop wordt gegeven op 26 maart van 19.00 tot
22.00 uur. Kosten 14 euro.
Rommelmarkt zaterdag 8 maart van 09.00 tot 12.30 uur. Entree is gratis.
Ontmoetingsochtend elke donderdag van 10.00 tot 13.30 uur. U kunt
onder andere biljarten, spelletjes doen, wandelen en boodschappen doen
met elkaar.
Bingo voor mensen met een verstandelijke beperking en voor ieder die
zich betrokken voelt bij deze doelgroep. Van 19.30 tot 22.00 uur.

Geen krant gehad?

Haarlem - Op last van locoburgemeester Divendal gaat de wedstrijd
tussen HFC Haarlem en Stormvogels Telstar niet door. Divendal nam
dit besluit naar aanleiding van ongeregeldheden rondom de wedstrijd die HFC Haarlem speelde tegen Heracles Almelo, in de kwartfinale van de KNVB beker. De wedstrijd zal nu worden gespeeld op
Tweede Paasdag.

Bel 0255-533900

politie zijn er minimaal 21 personen
na de wedstrijd aangehouden.
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen
Heracles heeft Rasmijn veel contact
gehad met de supportersgroep van
Haarlem. ,,De groep die voor ongeregeldheden heeft gezorgd, hoort
niet bij onze trouwe aanhang. Het
is een groep relschoppers die de
wedstrijden van Haarlem gebruikt
om te vechten met de politie en
andere supportersgroepen, zowel
bij uit- als bij thuiswedstrijden. Bij
de thuiswedstrijd tegen Dordrecht
moesten wij op last van de politie de
Noord-tribune afsluiten. Toen zijn er
ook problemen geweest buiten het
stadion. Er is geconstateerd dat de
groep probleemmakers niet in ons
stadion is geweest. Deze hele kwestie is bijzonder vervelend voor de
club en voor alle trouwe supporters
die de club altijd ondersteunen.’’
De reeds verkochte kaarten voor dit
duel blijven geldig. Mensen die op
de nieuwe, nog vast te stellen, datum niet bij het duel aanwezig kunnen zijn, kunnen hun kaart weer
ruilen op de administratie van Haarlem.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Dino Rasmijn, Algemeen Manager
van de Haarlemse voetbalclub, was
aanwezig bij de besprekingen met
de gemeente en de politie. ,,Het is
natuurlijk bedroevend dat de wedstrijd om deze reden niet gespeeld
kan worden. Maar tijdens het overleg heb ik het verslag gehoord van
wat er bij de wedstrijd tegen Heracles gebeurd is. Op basis van dat
verslag hebben wij alle begrip voor
dit besluit.’’ Nadat de wedstrijd HFC
Haarlem-Heracles vorige week
dinsdagavond was afgelopen, zijn
er flinke vernielingen aangericht. De
omgeving rondom de Planetenlaan
lag bezaaid met bakstenen. Diverse
autoruiten en ramen van de bibliotheek zijn gesneuveld. Volgens de

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano
maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 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. Woensdag 19 maart
kunt u onbeperkt pannenkoeken
komen eten. Vrijdag 21 maart: Kippensoep, preischotel met slavik en
vaillevla met slagroom en saus 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.
Cinema Zeewijk. Tot en met maart
elke derde donderdagavond van de
maand. Kosten 2,- incl. kopje koffie/
thee en een hapje.
Internetcursus voo2r 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.
Expositie olieverfschilderijenm van
IJmuiden van Gerard Dalman. Expositie is te zien tot 29 april Open
09.00 tot 17.00 uur, weekend 13.30
tot 16.30 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 dinsdag 11 maart: pittige tomatensoep, Kaptains dinner,
vanillevla en ananas en slagroom.
Aanvang 17.30 uur. Donderdag 6
maart tussen 11.00 en 12.00 uur opgeven. Vrijdag 14 maart: kippensoep, gopocheerde zalm, groenten/
aardappelen, pudding met aardbeiensaus. Aanvang 12.30 uur. Maandag 10 maart sussen 11.00 en 12.00
reserveren.
Thuisbioscoop vrijdag 7 maart.
Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,-.
Bridge activiteit op donderdagavond zoekt nog nieuwe deelnemers.
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.
Filmavond maandag 10 maart ‘Cats

and Dogs’. Aanvang 18.30 uur. Kosten 2,25.
Menu van de dag Snackdag. Donderdag 13 maart om 12.30 uur.
Donderdag 13 maart voolichtingsbijeenkomst Visio. Aanvang
10.00 uur.
Kinderen van het Kompas komen
langs i.v.m. Palmpasen 10.00 uur.
Lente spel vrijdag 14 maart om
14.30 uur.
Optreden de Raddraaiers zondag
16 maart om 14.30 uur. Toegang 3,-.
Menu van de Dag woensdag 19
maart om 12.30 uur. Stammpot
hutspot. Om 14.30 uur: Paasstukje
maken.
Paasbrunch zondag 23 maart om
11.00 uur.
Modeshow J.S. Mode dinsdag 25
maart om 14.30 uur.
Thaise maaltijd donderdag 27
maart om 12.30 uur.
Optreden ‘De Vrouwen Tongen’
zondag 30 maart om 14.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele
vormen dienstverlening. Telefoon
wonenplus 0255-518888.
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.
Paasworkshop dinsdag 11 maart
om 19.30 uur. Kosten 18,-. Opgeven
via 023-5384845.Paaskien donderdag 13 maart om 13.30 uur. Aanvang 1,50 incl. kop koffie/thee.
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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Oplage 15.600 ex.
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Into great silence

Zeewijkpassage bereikbaar

IJmuiden - In de Engelmunduskerk
aan de Koninging Wilhelminakade
119 is vrijdag 7 maart om 20.00 uur
de film ‘Into great silence’ te zien.
Een nauwkeurige, gedeeltelijke
stille meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Geen
muziek, behalve de liederen in het
klooster, geen interviews en geen
commentaar. Het gaat over veranderen van de tijd, de seizoenen en
de steeds terugkerende elementen
van de dag, van het gebed.
Een film van 160 minuten die bijna
een klooster wordt, in plaats van er
één weer te geven. Een film van Philip Gröning over het leven van mannen die hun leven hebben gewijd
aan God. Voor de opnames van deze film verbleef Philip Gröning enkele maanden in de abdij van de kartuizerorde ‘La Grande Chartreuse’ in
de Franse Alpen.
Het leven van de kartuizermonnik is
hard en vergt een enorme innerlijke
kracht. Terwijl de broeders het zware werk verrichten buiten hun cel,
brengen de priestermonniken het

IJmuiden - Sinds vorige week zijn
er wegwerkzaamheden aan de gang
bij Winkelcentrum Zeewijkpassage.
Het levert voor zowel de bewoners,
bezoekers en winkeliers enige overlast op. Deze werkzaamheden zijn
echter onvermijdelijk. Vanuit de gemeente wordt er echter alles aan
gedaan om het winkelcentrum bereikbaar te houden. Er is regelmatig contact met de projectleider van
de gemeente. Dit wordt bevestigt
bij monde van R. Blesgraaf, voorzitter van de winkeliersvereniging. ,,De
parkeergarage is geopend en goed
bereikbaar via de Planetenweg en
de Bellatrixstraat van donderdagmiddag tot en met zaterdag.
Het parkeerdek boven de garage is
altijd geopend en goed bereikbaar
maar wordt nu niet optimaal gebruikt. Deze is makkelijk te bereiken
via de parkeerplaats SVIJ (Groot
Helmduin) richting achterzijde winkelcentrum (Doorneberglaan) waarna, via de parkeerplaatsen bij Henk
ten Hoor (Schiplaan), het parkeerdek uitstekend te bereiken is”, aldus
de heer Blesgraaf. ,,Veelal wordt er
nu aan de achterzijde van het winkelcentrum en aangrenzende stra-

grootste deel van hun leven in afzondering en stilte door. Er is geen
kloosterorde waar die afzondering
zo sterk en consequent wordt beleefd. Er is geen praktische missie,
ze prediken niet, organiseren geen
retraites voor buitenstaanders, geven geen onderricht en moeten
niets publiceren.
Het is een bijzondere film, waarbij de camera als een buitenstaander zich volledig overgeeft aan het
levensritme en de strikte regels van
het kloosterleven. En samen met de
camera ook de kijker. Maar onze intrede is pas geslaagd en vol te houden als we ons overgeven aan het
ritme van de film. De film doet geen
concessie, past geen kunstgrepen
toe, geen enkele toevoeging op gebied van belichting, geluid of commentaren. Het tempo van de monniken is het tempo van de film. Geen
verklarende documentaire, maar
een beeld van een kartuizerorde als
vraagteken.
De film is gratis toegankelijk, een
vrijwillige bijdrage is wenselijk.

Jaarlijkse bazaar
in Huis ter Hagen
Driehuis - Zaterdag 15 maart wordt
in Woon- Zorgcentrum Huis ter Hagen aan de Lodewijk van Deijssellaan 254, weer de jaarlijkse bazaar
gehouden. Van 13.00 tot 16.00 uur
zal het weer een gezellige drukte
zijn.
Vooraf en op de dag zelf zijn loten te
koop, waarmee leuke prijzen zijn te
winnen. De trekking is om 16.00 uur.
Op de bazaar is van alles te doen.
Naast een rommelmarkt, boekenkraam en grootmoederskraam zijn
ook verschillende bedrijven van buiten, die hun waar komen aanprijzen.
Zo worden onder andere bloembollen en plantjes, cadeau-artikelen,
kinderkamerspulletjes, bijouterieën
en wenskaarten verkocht. Ook wor-

den door de bewoners zelfgemaakte cadeau-artikelen en wenskaarten verkocht. Kinderen kunnen deze
middag grabbelen, naam raden en
meedoen aan de kinderronden van
het rad van avontuur, dat de hele
middag draait voor groot en klein.
Ook aan de inwendige mens is gedacht. Naast een kopje koffie of
thee met cake is er allerlei lekkers
te krijgen zoals: poffertjes, vis en
snacks. De opbrengst van de bazaar
komt ten goede aan activiteiten voor
de bewoners. Iedereen is zaterdagmiddag de 15de van harte welkom.
Heeft u nog overbodige spulletjes in
huis dan kunt u die in de week van
10 tot 15 maart afgeven bij de receptie. Voor info: 0255-548100.

Koninginnedag
weer terug bij SVIJ
IJmuiden - Op 30 april zal er dit jaar
voor de zesde maal Koninginnedag
worden gevierd op sportpark Zeewijk bij vv SVIJ. De organisatie is na
één jaar van afwezigheid opnieuw
opgepakt door een groot aantal vrijwilligers van SVIJ.
Allerlei activiteiten zullen er op deze dag worden georganiseerd. Voor
de jeugd zal een miniplaybackshow worden georganiseerd en een
schminkwedstrijd. Uiteraard staan
er ook weer diverse grote springkussens om de kleine gasten te vermaken.
Voor de wat oudere mannen (40
plussers) wordt een mini voetbaltoernooi gehouden. Deelnemende
verenigingen zijn naast twee teams

van SVIJ, onder andere VSV, Waterloo en Stormvogels. Ook wordt
een vrijmarkt georganiseerd en is
er voor de dames zelfs gelegenheid
tot het aanschaffen van onder meer
nieuwe kleding.
Uiteraard wordt deze dag weer een
grote feesttent opgebouwd van circa 500 vierkante meter. ’s Middags
zullen weer diverse bekende artiesten hun opwachting in de feesttent
maken. De afgelopen jaren trokken zo’n 400 tot 500 bezoekers op
30 april naar SVIJ. Ook dit jaar gaat
de organisatie er vanuit dat er minimaal rekening met dit aantal bezoekers moet worden gehouden. Het
wordt dus weer en gezellige boel bij
SVIJ.

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Met 25 speelweken
achter de rug verstevigt Martin van
der Neut steeds verder zijn koppositie in de eredivisie van Full speed
Darts. Hij leidt deze met 73 punten
uit 23 wedstrijden.
Albert Mol staat op de tweede plaats
met 62 punten uit 20 wedstrijden, hij
wordt gevolgd door Arend van Vierzen met 56 punten uit 24 wedstrijden. In de eerste divisie staat nog
steeds Ernst Ausma onbedreigd aan
kop met 73 punten uit 25 wedstrijden. Hij wordt gevolgd door Dries
Pover met 38 uit 24 en Macha ter
Wolbeek met 30 uit 12 wedstrijden.
Aanvoerder van de tweede divisie is
John Roskam met 57 uit 23 wedstrijden. Hier ligt Martin de Vreugd op
een tweede plek met 47 uit 18 wedstrijden en Henk Arisz op de derde

plek met 36 uit 24 wedstrijden. Aanvoeder van de Bulls competitie is
Martin van der Neut met een totaal
van 34 Bulls. Albert Mol heeft op dit
moment de meeste 180-ers op zijn
naam staan Hij wist er dit seizoen al
vier te gooien. Bas Jonker heeft er
reeds drie op zijn naam staan.
De clubcompetitie wordt op dinsdag vanaf 19.30 uur gespeeld in
een ontspannen verenigingssfeer
in het gezellige clubhuis de Voltreffer in Velsen-Zuid aan de Tolsduinerlaan achter VV IJmuiden. Kosten van het lidmaatschap zijn 32,00
euro per seizoen. Als u nu lid word
betaalt u nog maar 16,00 euro. Voor
meer informatie: www.svfullspeed.nl
of Mark van Loon via 0255-534876,
e-mailadres fullspeeddarts@quicknet.nl

Jared van der Zee

Zwartspelers in zwaar weer
IJmuiden - In de krokusvakantie
ging het jeugdschaken bij Kijk Uit
gewoon door. Veertien spelers die
niet op wintersport of in een van
de talrijke vakantieparken hun vrije
dagen spendeerden, waren van de
partij.
Het werd een sportief drama voor
de zwartspelers, bijna iedereen verloor. Slechts Menno Jaspers wist
een half puntje af te snoepen van
Barry Broek, maar het had ook voor
Menno een stuk slechter kunnen aflopen. Na een prima verdedigingzet
van Barry kwam hij een stuk achter.
Barry weigerde echter in het eindspel de pionnetjes van Menno op
te halen, waarna Barry met vier pionnen achter tegen een loper remise aanbood. Dat werd door Menno
aangenomen.
Mark Scholten blijft het prima doen.
Dit keer ontfutselde hij Roelof Stikker met een aftrekaanval de dame.
Weliswaar tegen een toren, maar
even later was het definitief beslist
toen Roelof pardoes zijn toren cadeau gaf.
Gregory van den Ende won vrij snel

van Koen van de Velde. Koen verloor
in de opening al een pion, even later een stuk en toen ook nog eens
de dame verloren ging was het pleit
beslist.
Marco Wellinga won van Boy Wu die
zijn goede vorm aan het begin van
dit seizoen helemaal kwijt is. Marco
won stuk na stuk en dan gaat het
normaal gesproken niet meer mis.
Kirsten Broek verloor al heel snel
in de partij haar dame. Tegenstander Thomas Lichtendaal maakte er
optimaal gebruik van en kon er een
winstpartij bijschrijven. Roland de
Bruin kon in het middenspel steeds
meer druk op de stelling van Jared
van der Zee uitoefenen waardoor
een aantal stukken verloren ging en
Roland de partij winnend afsloot.
Fanuel de Klark verraste Erin Lucassen. Fanuel speelde het slim met
twee torens tegen Erin één toren.
Nadat hij de laatste toren van Erin
had afgeruild, kon hij met zijn pionnen de overkant halen en de winst
binnenhalen. Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl. Informatie op telefoon
0255-535743.

Aangenaam

Geboren: Cas van Beelen
Zoon van: Sabina en Richard
van Beelen
Broer van: Luca (bijna 4)
Geboren op: 30 januari 2008
om 18.10 uur
Geboortegewicht: 3040 gram
IJmuiden – Sabina had een goede zwangerschap, ze was lang actief, ook haar werk in woon- en
zorgcentrum Breezicht was goed
te doen. Luca had het goed door,
ze was trots op de baby in mama’s
buik en vond het prachtig, dat zij nu
grote zus werd.
Op 30 januari had Sabina al vroeg
in de morgen weeën, toch ging Richard om 8.00 uur gewoon naar zijn
werk. Rond 13.00 uur belde Sabina
hem met de vraag of hij naar huis
wilde komen, hij hoefde zich niet te
haasten. Daarna belde ze de verlos-

kundige. Die kwam langs en ging
daarna weer, er was nog maar twee
centimeter ontsluiting. Aan het einde van de middag kwam ze weer, het
schoot nog niet echt op. Maar destijds met Luca was het ook plotseling heel snel gegaan, daarom bleef
de verloskundige. Cas is thuis geboren. Ook dit keer ging het opeens
weer snel. Even na 17.30 uur was de
ontsluiting volledig en mocht Sabina gaan persen. Een half uur later
was Cas er al.
Luca was bij haar grootouders, ze
zou daar blijven slapen. Maar toen
het telefoontje kwam dat er een
zoon was geboren, moest en zou
Luca naar huis om haar broertje te
zien. Opa en Oma wonen in dezelfde straat, dus dat kwam mooi uit.
De kleine Cas was goed gezond,
alleen had hij een korte tongriem.
Een aandoening die niet vaak voorkomt, maar onder andere later voor
spraakproblemen kan zorgen. Hij at
goed, daarom hoefde er niet direct
ingegrepen te worden. Tien dagen
later werd hij door de verloskundige
geknipt. Op dit moment heeft Cas
last van darmkrampjes. Hij is erg
hongerig, kan meer op dan de toegestane hoeveelheid. Het is voor Richard en Sabina even zoeken naar
de juiste verdeling. Verder zit Cas
het liefst op schoot als hij wakker is
en hij is dol op wandelen. Als de wagen even stil staat, dan laat hij een
luid protest horen. Luca helpt graag
haar mama. Ze is een heel mooi
meisje met prachtige ogen. Dat is
helaas op de foto niet te zien: Luca
wilde niet op de foto en hield daarom uit protest haar handen voor het
gezicht. (Carla Zwart)

lingen in twee groepen uiteen om
voorstellingen te bekijken in het
Thalia Theater en het Witte Theater.
In het Thalia Theater is de interactieve voorstelling ‘Hot Spot’ te zien met
als (zeer actueel) thema alcohol- en
drugsmisbruik onder jongeren. In
het Witte Theater speelt het NoordHollandse Theatergezelschap MUZTheater de het klassieke koningsdrama ‘Medea’.
De dag wordt in de Stadsschouwburg afgesloten met een wervelende voorstelling door het gezelschap
‘2 Da Point’ met de voorstelling ‘Pas
de Qua’: een dansvoorstelling waarin breakdance, klassiek ballet en
moderne dans op een bijzondere
manier met elkaar verweven worden. Na afloop vindt er een korte
workshop op het podium plaats.
De Jongerentheaterdag wordt gesubsidieerd door de Provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen en wordt georganiseerd door ’T
Platform, Steunpunt Kunsteducatie
Midden-Kennemerland in Heemskerk in samenwerking met Stadssschouwburg Velsen.

De ultraloper Jan Knippenberg (foto: Wikipedia)

Jan Knippenberg Memorial
Regio - Na zes jaar wordt de langste strandloop ter wereld weer georganiseerd: de Jan Knippenberg
Memorial. Een ultraloop over 100
Engelse mijlen. Op vrijdag 21 maart
om 22.00 uur starten zo’n 25 ultralopers en twee estafetteteams in
Vlaardingen en 22 maart uiterlijk om
18.00 uur moeten de lopers in Den
Helder zijn.
Om deze loop mogelijk te maken
krijgt de organisator, Hermy Heymann, hulp van zijn werkgever: het
Korps Mariniers. Meerdere terreinwagens van het Korps zullen als mobiele verzorgingspost bedienen. Tevens zal een veiligheidsvoertuig de
lopers via de route over het strand
volgen.
Atletiekverenigingen langs de route,
waaronder AV Suomi uit SantpoortNoord, zijn benaderd om lopers te
begeleiden. Klaas Ton van het gelijknamige bouwbedrijf uit IJmuiden stelt zijn bedrijfspand ter beschikking als vaste verzorgingspost.
Vrijwilligers van o.a. Suomi zullen in
de vroege ochtend van 22 maart de
lopers vanaf het strand bij IJmuiden via de vaste post aan de Kromhoutstraat, over de sluizen, naar het
strand van Wijk aan Zee per fiets begeleiden, waarna de lopers hun weg
weer vervolgen naar Den Helder.
‘Lopen is geen sport maar een manier van reizen, waarbij geest en lichaam zich voortdurend verplaatsen. Lopen is daarom kunst en
geen middel ter bestrijding van
welvaartskwaaltjes’, was een bekende uitspraak van Jan Knippen-

berg (Hoek van Holland, 1948 Texel,
1995). Knippenberg was ultraloper
en historicus. In 1974 liep hij in achttien dagen van Hoek van Holland
naar Stockholm, een afstand van
1600 kilometer. In 1979 legde hij de
400 kilometer rond het IJsselmeer in
43 uur en 17 minuten, dit was een
officieus wereldrecord. In 1984 verhuisde hij naar Texel, daar was hij
geschiedenisleraar. In 1988 reisde
hij per zeilschip naar Spitsbergen,
ook leefde hij tussen de rendieren
in Schotland.
Knippenberg schreef tevens columns en boeken over de sport. Als
training liep hij regelmatig de ronde van Texel, een afstand van 60 kilometer. In 1991 werd hiervan een
wedstrijd gemaakt. In 1993 werd
deze afstand verdubbeld naar 120
kilometer. Jan Knippenberg overleed aan kanker, op 47-jarige leeftijd. Hij ligt begraven op Texel, op
zijn grafsteen staat: ‘ Lopen is geen
sport maar een manier van reizen.’
Ter nagedachtenis aan deze pionier van het ultralopen in Nederland is de Jan Knippenberg Memorial in het leven geroepen. Een hardloopwedstrijd over 100 Engelse mijlen van Hoek van Holland naar Den
Helder. Knippenberg legde dit traject geregeld af als training. Vanwege organisatorische redenen is deze
loop sinds 2004 ingekort tot 50 Engelse mijlen. Tijdens Pasen 2008 zal
de originele afstand weer afgelegd
worden. De Jan Knippenberg Memorial start in Vlaardingen en zal in
Den Helder finishen.

DCIJ–nieuws

Conall past zich snel aan

Jongerentheaterdag Velsen
Velsen - Maandag 10 maart zal in
diverse theaters in Velsen de jaarlijkse Jongerentheaterdag plaatsvinden voor 250 middelbare scholieren uit de gemeente Velsen.
De deelnemers zijn leerlingen uit
het eerste en tweede leerjaar van
alle Velsense Middelbare Scholen:
Het Technisch College, Tendercollege, Gymnasium Felisenum, Vellesan
College en Ichthus College (beide
locaties). Doel van deze dag is dat
de jongeren kennismaken met een
aantal professionele jongerenvoorstellingen en een voorkeur kunnen
uitspreken om een van de geziene
voorstellingen op de eigen school te
programmeren.
Op deze Jongerentheaterdag zien
de deelnemers vier professionele
dans- en theatervoorstellingen.
De dag start met een openingsvoorstelling ‘Go Big or Go Home’ door
het gezelschap ‘Don’t Hit Mama’
uit Amsterdam. In deze danstheatervoorstelling gaat het over het benutten van je talenten: ‘Doe er iets
mee of ga anders thuiszitten’, is de
boodschap. Daarna gaan de leer-

ten geparkeerd. Als men even doorrijdt over het bestaande parkeerterrein richting parkeerdek zijn er geen
problemen.”
Ook voor bezoekers die vanuit de
richting Driehuis, Santpoort en
Haarlem–Noord komen is de Zeewijkpassage gewoon bereikbaar via
de Heerenduinweg naar de Planetenlaan. Verder worden er nog enkele wegbewijzeringborden extra
geplaatst en verplaatst. Dit ter verduidelijking van de omleiding. De
werkzaamheden op de Planetenweg/Kruisberglaan aan de wegkant
van het winkelcentrum duren tot en
met circa 31 maart. ,,Wij als ondernemers koesteren onze klanten en
vinden het ook vervelend voor de
klanten die eigenlijk een beetje de
weg kwijt zijn.” ,,Mochten er nog
vragen of opmerkingen zijn dan
horen wij die graag en kunnen we
contact opnemen met de projectleider van de gemeente” vermeld dhr.
Blesgraaf. ,,We kunnen dan kijken
wat we voor oplossing, i.s.m. de gemeente, er mogelijk is.” U kunt uw
vragen of opmerkingen kwijt bij R.
Blesgraaf via e-mail info@zeewijck.
nl. of op telefoon 0255-540331.

Voetbalclinic VVH/Velserbroek
Velserbroek - Waar andere verenigingen een ledenstop hebben,
daar heeft VVH/Velserbroek plaats
genoeg voor jeugdleden in de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar.
Om de sfeer eens te proeven geeft
VVH/Velserbroek daarom op donderdag 20 maart vanaf 16.00 uur
een voetbalclinic onder begeleiding
van de hoofdtrainer en de jeugdtrainers.
Speciale gast deze middag is StormvogelsTelstar keeper Danny van der
Giezen. Na afloop is er een gratis

versnapering af te halen in de kantine en kunnen er vragen gesteld worden over een lidmaatschap bij VVH/
Velserbroek. Het eerste jaar betaald
u alleen de KNVB kosten dus contributievrij en de kleding wordt gratis verstrekt. Je kunt je tot woensdag
19 maart telefonisch of per e-mail
opgeven. VVH/Velserbroek, Van der
Aartsportpark, Van der Aartsweg 16
in Haarlem, telefoon 06-24653093,
06-13926219,
secretariaat-vvh@
quicknet.nl. Zie ook www.vvhvelserbroek.nl.

IJmuiden - Het is voor de jeugdspelers bijzonder moeilijk om de
overstap naar de senioren te maken.
Daar moeten zij het opnemen tegen
geroutineerde dammers die het lappen van de zweep kennen. Ook de
overgang naar een langere speelduur, waarbij de concentratie langer vastgehouden dient te worden
is voor de jeugdige dammers een
obstakel. De 14-jarige Conall Sleutel heeft, gezien zijn resultaten in de
onderlinge competitie en de wedstrijden voor de bond, weinig moeite met de aanpassingen. Tegen Jan
Apeldoorn speelde hij een sterke
positiepartij. Geen moment verslapte zijn aandacht en een regelrechte
winst lag in het verschiet. Na drie
uur spelen stond Sleutel glad gewonnen. Even haperde de machine
en maakte hij alsnog een ernstige
fout. Apeldoorn profiteerde onmiddellijk en sleepte een remise uit het
vuur. Minder goed verliep het met
Vince van der Wiele en Rick Hartman. Willem Winter strafte ernstige
fouten direct hardhandig af. Toch
zijn de 11-jarige Hartman en de 10jarige Van der Wiele op de goede
weg. Hun ontwikkeling als dammer
is in volle gang en een ieder op de
damclub vertrouwt erop dat ze bin-

nen enkele jaren kunnen uitgroeien tot sterke dammers. Ook Jelmer
Gouda, die de strijd aanbond tegen
Leo Binkhorst, is een talent in ontwikkeling. Met een soms agressieve
aanpak, bijgebracht door de jeugdtrainers van DCIJ, probeerde hij het
zijn tegenstander moeilijk te maken.
Een paar foutjes werden hem echter
te veel en moest hij opgeven. Paul
Smit en Bram van Bakel deden er
alles aan om te winnen. Het mondde uit in een partij met wederzijdse
kansen. Na vier uur van felle strijd
werden de punten gedeeld. Een
zelfde resultaat viel te noteren in
de ontmoeting van Feroz Amirkhan
en Peter Pippel. De heksenketel die
zij op het bord toverden schreeuwde om een beslissing. Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleef er
een gelijkwaardige stand over.
Jan Maarten Koorn en Piet Kok
kwamen na vier uur spelen evenmin
tot een beslissing. Het gevecht om
terreinvoordeel eindigde onbeslist
waar beide spelers vrede mee konden hebben.
Cees van der Vlis kon het tegen de
dit seizoen ongenaakbare Jesse Bos
niet bolwerken. Het fraaie positiespel van Bos liet Van der Vlis kansloos.
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Wijkplatform Santpoort-Noord

www.santpoort-noord.nl
Nieuws vanuit het wijkplatform Santpoort-Noord • 7 maart a.s.
In juni van het afgelopen jaar is er een enquête gehouden door
het Wijkplatform Santpoort-Noord.
Deze enquête is gehouden met als doel een opsomming te creeren van knelpunten die de bewoners van Santpoort-Noord als
overlast ervaren. De bewoners van Santpoort-Noord hebben gereageerd op de enquête door deze via de krant of op de website
van het Wijkplatform in te vullen.

aansluitend om 14.00 uur een fietstocht (wijkschouw) langs de
knelpunten zal plaatsvinden.

Inmiddels is de uitslag van de enquête bekend en is er een analyse gemaakt. Hieruit blijkt dat de bewoner van Santpoort-Noord
zich het meest ergert aan de kwaliteit van de groenvoorzieningen
(49%), verkeersproblemen (51%) en voorzieningen voor de jeugd
(41%). Ook geeft de bewoner van Santpoort-Noord aan overlast
te hebben van diverse geluidsbronnen, te weten; auto, vliegtuig
en anderzins.

De knelpunten zullen komend jaar dienen als actiepunten waarmee het wijkplatform aan de slag zal gaan!

De uitkomsten van bovengenoemde enquête en andere reacties
van bewoners hebben geleid tot een presentatie en een wijkschouw op 7 maart a.s. Eerst zal er om 13.30 uur een presentatie
over de resultaten van de enquête worden gehouden, waarna

De presentatie vindt plaats in gebouw ’t Mosterdzaadje aan de
Kerkweg. Aan de wijkschouw zullen naast inwoners ook deelnemen de wijkwethouder, wijkbeheerder, wijkagent en enkele politieke partijen.

De te volgen route zal zijn; Burgemeester Enschedelaan, Frans
Netscherlaan, Wulverderlaan, Terrasweg, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg, Duin en Kruidbergerweg, langs Manege Kennemergaarde, Valckehoeflaan, Wulverderlaan, Roos en Beeklaan,
Cremerlaan, Biallosterskilaan, Santpoortse Dreef, Kerkpad,
Hagelingerweg, J.M. van Nassaulaan, Paramaribostraat, Antillenstraat, Hagelingerweg, Broekbergerplein, Broekbergerlaan,
Hoofdstraat, Wüstelaan, Burgemeester Enschedelaan, Vlugthovenstraat en Hoofdstraat.

(Zee)vismarathon
tijdens harde storm
Velsen-Noord - Voor de negende keer werd van zaterdag 1 op
zondag 2 maart de Zeevismarathon georganiseerd, met als locatie de Noordpier. Echter, ten
gevolge van de harde storm was
de pier door Rijkswaterstaat afgesloten en moest hals over kop
naar een alternatieve visstek
worden gezocht.
Mede-organisator Gijs Schelvis
moest op zeer korte termijn een andere locatie zien te regelen en kwam
terecht op het Ganzeneiland bij de
Grote Sluis. Daar dit binnenwater is
en er ook gedurende de nacht doorgevist zou worden zijn hiervoor de
nodige, speciale vergunningen vereist die hij, na intensief overleg met
Rijkswaterstaat, Politie, etc. binnen
een dag allemaal rond had.
Daarmee kon dan toch dit, voor zeevissers unieke, evenement op zaterdag 1 maart om 8.00 uur van start
gaan. Voor de 30 ervaren vissers,
waaronder één vrouw (Sandra Boon
uit Velserbroek) begon hiermee een
zware uithoudingsproef, gecombineerd met de spanning van het
wedstrijdelement. De vissers mogen gedurende deze marathon hun
plek niet verlaten hetgeen een hoge
mate van uithoudingsvermogen en
doorzettingsvermogen vereist.

Na een dag en een nacht met windkracht 8, bij vlagen zelfs kracht 9
à10, te hebben gevist, klonk dan
eindelijk om zondagmiddag, 14.00
uur het verlossende signaal dat
de hengels en de overige spullen
in de auto’s konden worden geladen, waarna men zich verzamelde
in Feestcafé De Sluizen (voorheen
Millennium Castle) aan de Noordersluisweg.
Ondanks de zware periode die de
deelnemers achter de rug hadden
werden hier, in een zeer geanimeerde sfeer, de belevenissen en scores
van de afgelopen 30 uur nog eens
met veel enthousiasme verteld en
kon, na het controleren van de wedstrijdformulieren, de prijsuitreiking
van start gaan.
Als winnaar kwam Fred Schotsmans
uit België uit de bus met een totaal
aantal van 90 vissen, die dus de felbegeerde wisselbokaal mee naar
huis mocht nemen. De grootste vis,
een gul van 52 cm was, nog net voor
afloop van de marathon, gevangen
door Jaap Vogel. Hoewel de weergoden deze keer beslist niet meewerkten waren alle deelnemers het
erover eens: wederom een zeer geslaagde happening van de zeevismarathon die twee keer per jaar
wordt georganiseerd.

Winnaar Fred Schotsmans neemt de wisselbokaal in ontvangst

Donderdag in ‘t Brederode Huys

Lezing door Van Aerschot
over Industrieel Erfgoed

Wijksteunpunt de Hofstede

Expositie schilderijen
Jeanne van der Ham
Velserbroek - Sinds enkele jaren heeft de 57-jarige Velserbroekse Jeanne
van der Ham er een nieuwe hobby bij. Schilderijtjes van onder andere dieren, prinsessen, piraten etcetra. Ze exposeert de komende 2 maanden in
Wijksteunpunt De Hofstede te Velserbroek. U kunt haar expositie bewonderen op werkdagen van 09.00 uur tot 16.30 uur. Op zondag van 11.30 uur
tot 13.30 uur. De toegang is gratis. De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in
Velserbroek.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij de Duinroos
Velserbroek- Woensdagavond 12
maart van 19.00 tot 20.30 uur zal basisschool de Duinroos, locatie floraronde 293 in Velserbroek, wederom
een kinderkleding- en speelgoedbeurs houden. Op deze beurs kunt
u kinderkleding voor het voorjaar en
de zomer, speelgoed, fietsen, tractors, fietsstoeltjes etcetra kopen en

verkopen. Kinderkleding in de maten 92 tot en met 176 dat schoon en
heel is kan worden ingebracht. Van
de opbrengst is 75 procent voor de
inbrenger en komt 25 procent ten
goede van de school. Voor inschrijving of meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse van Rijnsoever, telefoon 023-5387713.

Santpoort-Zuid - Toparchitect Max
van Aerschot houdt donderdag 13
maart een lezing over industrieel
erfgoed met een nieuwe bestemming bij de vereniging Santpoorts
Belang aan Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid, telefoonnummer 023-5383016.
Helaas is er veel fraai industrieel
erfgoed verloren gegaan. Gelukkig
groeit de waardering voor ons industrieel erfgoed, dat was 20 jaar geleden wel anders. Max van Aerschot
heeft een voorliefde voor oude fabriekshallen, die door hun schoonheid de moeite waard zijn om te behouden. Zo is hij betrokken bij een
aantal projecten in vervallen industriepanden in Amsterdam en Haarlem. Hoe geef je deze specifieke

gebouwen een nieuwe, andere bestemming ?
Tijdens deze lezing over onder andere Haarlems industrieel erfgoed
(denk aan het Drostegebouw, de
Lichtfabriek, EBH terrein en machinefabriek Figee) krijgt u antwoord
op deze vraag. Max van Aerschot
wil graag vertellen over zijn ervaringen en hecht grote waarde aan een
goede leef/woonomgeving. U kunt
een boeiende avond tegemoet zien
van een zeer betrokken en deskundig architect. De lezing Industrieel
Erfgoed met een nieuwe bestemming begint om 20.00 uur en duurt
tot 22.00 uur, de entree bedraagt 6
euro, inclusief koffie of thee in de
pauze. Zie ook www.santpoortsbelang.nl

De Veste speelt ‘De
Liefde van de 7 Poppen’
Velserbroek - Toneelgroep de Veste bestaat 10 jaar en speelt voor u
in het Polderhuis op zaterdag 12
april om 20.15 uur en zondag 13
april om 14.30 uur onder regie van
Hanneke Schipper ‘De Liefde van
de 7 Poppen’. Een fantasierijk verhaal naar een door Alard van Lenthe bewerkte roman van Paul Callico waarin mensen poppen spelen
en als thema heeft dat liefde gelukkig maakt. Wanneer het revuedanseresje Wies wordt ontslagen, spreken de poppen van poppentheater
Kok haar aan en treed zij bij Kok in
dienst als tegenspeler van de poppen. Ze reizen van de ene naar de
andere plaats.
Wies wordt de liefde van de pop-

pen. Zij gaat zo op in het spel dat
het nauwelijks tot haar doordringt
wie haar echte tegenspeler is. Kok is
een ontgoochelde en verharde man
en buiten de poppenkast gedraagt
hij zich als een bruut.
Wanneer Wies bevriend raakt met
de circusartiest Ballot en op het
punt staat met hem te vertrekken,
smeken de poppen haar te blijven.
Op dat moment wordt Wies zich bewust van haar gevoel voor de gemeenschappelijke ziel van haar geliefde poppen.
Kaarten voor deze voor stelling volwassenen 7 euro, kinderen 5 euro,
zijn dagelijks te bestellen bij Chef
Witte, telefoon 023–5387715 en een
half uur voor aanvang aan de zaal.

Velsen - Burgemeester Cammaert is blij dat eind 2009 een einde komt aan het ammoniakvervoer
naar IJmuiden. Gevolg is wel dat
chemieconcern DSM 120 banen
moet schrappen, omdat de Agrofabriek in IJmuiden sluit. Men verwacht echter geen gedwongen ontslagen. DSM heeft een principe-akkoord bereikt met de ministeries van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Verkeer

en Waterstaat over de beëindiging
van het ammoniaktransport. De salpeterzuurfabriek in IJmuiden wordt
verplaatst naar thuishaven Geleen,
waardoor het transport vervalt. Uitbreiding van de kunstmestproductie
in Geleen is een mogelijkheid om het
verlies in IJmuiden op te vangen. De
Agro-fabriek in IJmuiden sluit per 1
januari 2010. De ministeries hebben
in het akkoord een schadevergoeding voor DSM afgesproken.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij de Hoeksteen Einde aan ammoniakvervoer
Velserbroek – PCB de Hoeksteen
aan de Weid 24 in Velserbroek houdt
op vrijdagavond 14 maart weer haar
bekende grote kinderkleding- en
speelgoedbeurs.
Op deze avond wordt er goede gebruikte voorjaars- en zomerkinderkleding aangeboden vanaf de maat
104 en speelgoed voor alle leeftijden.
De kledingbeurs van PCB de Hoeksteen staat bekend om haar kwalitatief hoogstaande aanbod en al

veel aanmeldingen om te verkopen
zijn inmiddels ontvangen.
Iedereen is tussen 19.00 en 20.30
uur van harte welkom om te komen
neuzen tussen de uitgestalde kleding en speelgoed. Het moet dan
ook heel raar lopen als er niet iets
aardigs voor u te vinden is.
Voor meer informatie, of voor het
verkrijgen van een verkoopnummer,
kunt u contact opnemen met telefoonnummer 023-5387742 of 0235378688.
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VV IJmuiden krijgt punt
IJmuiden - Een op revanche belust
Castricum was zaterdag IJmuidens
tegenstander in alweer de 17e competitie ronde. De Castricummers, die
vrijwel wekelijks in het Noord Hollands Dagblad laten horen zich vanwege hardheid niet in de derde klas
thuis te voelen en zichzelf een klasse hoger toedichten, boekten echter in de voor hun te lage klas wel al
18 verliespunten. Omdat de eerste
ontmoeting in Castricum in een 1-2
zege voor IJmuiden was geëindigd
werd natuurlijk voor deze return wel
het een en ander van Castricum verwacht.
Het duel startte voor Castricum beloftevol want al in de tweede minuut liet IJmuidens laatste man Peter Veldman (na een nacht rijden
’s morgens teruggekeerd uit Oostenrijk) de bal van z’n voet stuiteren waardoor de bezoekers op voorsprong hadden moeten komen. In
de 15e minuut kreeg IJmuiden een
enorme scoringskans (achteraf de
enige uitgespeelde) maar de vrij
voor het doel staande Dennis Binkhorst (had de hoek voor ‘t uitzoeken) schoot naast. Een fraaie doorkopbal van Binkhorst op Kelly Meijboom had vlak daarna ook beter lot
hebben verdiend, maar Meijboom
handelde te gehaast. In de 30ste
min. kreeg Castricum z’n grootste

kans (ook al als enige) toen scheids
Koekoek een door niemand begrepen strafschop aan de bezoekers
toekende.
Helaas voor Castricum was gerechtigheid IJmuidens deel, want via onderkant lat stuiterde de bal het veld
weer in. In de tweede helft waren de
bezoekers duidelijk de bovenliggende ploeg en IJmuiden had achterin haar handen meer dan vol. Toch
kwamen er ook voor de thuisploeg
nog mogelijkheden maar door onvoldoende overzicht (vrijstaande
mensen werden vanaf de vleugels
over het hoofd gezien) liep vrijwel
alles op niets uit. Tijdens het laatste
deel van dit sportieve duel was het
IJmuiden-doelman Dave de Vendt
die de nul vasthield want tweemaal
achtereen redde hij op miraculeuze
wijze op harde schoten. Met de 0-0
eindstand kreeg de thuisploeg misschien wel iets te veel, maar dergelijke onlogische zaken hebben ook
met voetballen te maken.
Het treffen tussen de reserves van
beide clubs eindigde in een nipte
4-3 IJmuiden-zege. Door goals van
Stefan Timmers, Danny de Vendt,
Patrick en Marc van Urk blijft het
tweede in de race voor behoud van
de reserve tweede klas. De fraaie 33 van het derde elftal tegen SDZ 2
mag evenmin onvermeld blijven.

StormvogelsTelstar heeft
meer verdiend dan remise
IJmuiden - In de thuiswedstrijd tegen Blauw Wit Amsterdam kreeg
StormvogelsTelstar veel minder dan
dat het verdiende.
De 2-2 gelijke stand, die na afloop
op het scorebord stond, daar teken
je normaal voor. Vooral wanneer je
van het standpunt uitgaat, dat je
tegen nummer drie van de ranglijst voetbalt. Maar als het het totaalbeeld van de wedstrijd zag, dan
voelde je je als IJmuidenaar toch
bekocht.
Het beeld van de eerste helft gaf na
een aarzelend begin een beter spelend StormvogelsTelstar en vooral uit vrije trappen en hoekschoppen creëerde het team van trainer
Jelle Anker zich redelijk veel kansen. Daarom stonden de paar kansjes aan Amsterdamse kant van Joshua Patrick dan ook in schril contrast met de goede mogelijkheden
die StormvogelsTelstar kreeg.
Man van de wedstrijd aan IJmuidense kant werd Tim Binkhorst.
Wanneer je in de 25ste minuut onterecht tegen een gele kaart aanloopt
en weet, dat er opnieuw een onterechte schorsing boven je hoofd
hangt, dan moet je wel over heel
veel mentale veerkracht beschikken
daarna een geweldige partij te kunnen spelen.
Tegen de verhouding in nam Blauw
Wit A. in de 30ste minuut de leiding.
Op het middenveld kreeg spits Maikel Zinhagel de bal toegespeeld en
in één streep belandde het leder
boven in het IJmuidense doel. Een
prachtig doelpunt en de 0-1 is een
feit.
Vijf minuten later is de stand weer
gelijk. Tim Binkhorst, staande op de
rand van de zestien, ontving een
voorzet van Guillermo Pengel en de
niet gemakkelijke bal nam hij in één
keer met een drop kick om vervolgens doelman Arnold Smit bij de

eerste paal kansloos te laten, 1-1.
Dit werd tevens de ruststand.
Het eerste kwartier van de tweede speelden beide ploegen met de
handrem er op waardoor er niets
voor beide doelen gebeurde. De geblesseerd geraakte Robin Verwer
werd in de 58ste minuut vervangen
door Michael Post en nadat een minuut later een mooi schot van Rick
Kluijskens net naast vloog, verdwenen twee minuten later twee Blauw
Wit-spelers met geel in het boekje
van scheidsrechter Eckhardt.
Het venijn van deze wedstrijd zat in
de staart. Met nog 20 minuten te
gaan ging StormvogelsTelstar met
een nimmer aflatende inzet meer risico nemen. Door een verre uittrap
van doelman De Lijzer mocht Robel
Abraha alleen op het doel af, was
niet zelfzuchtig en gaf af richting
aanvaller Ronald van der Lugt, die
duidelijk achter de bal stond. Zijn
inzet werd half gekeerd en omdat
doelman Smit door een eigen verdediger werd lastig gevallen, kon Van
der Lugt de bal in het doel schuiven.
Echter, tot ieders verbazing keurde
Eckhardt dit doelpunt af vanwege
buitenspel waardoor een verdiende
voorsprong teniet werd gedaan
En als de duvel er weer mee speelt
en het dit seizoen zo moet zijn, kopte Ron Wilmink in een onoverzichtelijke situatie de bal terug op doelman De Lijzer. Echter, Maikel Zinhagel stond er tussen en kon vrij inschieten, 1-2.
Donkere wolken pakten zich boven
Zeewijk, maar de spelers van StormvogelsTelstar stroopten de mouwen
nog eens extra op. En met succes,
want in de 90ste minuut is het opnieuw Tim Binkhorst die tot scoren
kwam. Een fraaie voorzet van Rick
Kluijskens werd in één keer door
Tim Binkhorst achter doelman Smit
gekopt, 2-2.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal
Zaterdag 8 maart

odin’59 (1a)-Sportlust’46
almere-Kennemerland (2a)
eDo (2a)-Young boys
bol-IJmuiden (3a)
vvGa-vvH/velserbroek (4e)
veW-vSv (4e)
ZrC/Herenmarkt-velsen (5a)
abN/amro-Waterloo (5a)

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

Zondag 9 maart
vvSb-aDo’20 (hoofdklasse)
Hercules-Stormvogelstelstar (1a)
JoS/Watergraafsmeer-eDo (1a)
Hellas Sport-velsen (2a)
Purmersteijn-Dem (2a)
vitesse’22-De Kennemers (2a)
onze Gezellen (2b)-vvIJ
DSS-HbC (3b)
Purmerend-vSv (3b)
De brug-Schoten (4D)
FC velsenoord (4D)-olympia Haarlem
beverwijk-meervogels’31 (5C)
DIo-Waterloo (5F)
DIoS-terrasvogels (5F)
SvIJ (5F)-Spaarnwoude
DeSS-Wijk aan Zee (6b)

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

F5 tot en met F12 proeven

Dressuurdag Hippisch
Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag
werden bij Hippisch Centrum Velsen de F5 tot en met F12 proeven
verreden voor manege- en pensionklanten.
Vanaf 13.00 uur uur begon de wedstrijd en waren de ruiters drukdoende hun pony’s en paarden te verzorgen. n de foyer konden de toeschouwers onder het genot van een
hapje en drankje genieten van de
dressuursport, welke ook vandaag
georganiseerd werd door de huisvereniging van de manege (Ruitersportvereniging Beeckestijn).
De vrijwilligers van de ruitersportvereniging en het team van Hippisch Centrum Velsen kunnen terugkijken op een gezellige en sportieve dag. In de rubriek manegeruiters werd eerste Lisa van den Berg
met de pony Spirit in de F5. Lisette Wijker behaalde de tweede prijs
in de F6 met Paddy en Ingrid Mooij
werd met de pony Spirit derde in de
F6. Op de pony Flame werd vierde
in de F6 Roos Riedeman en Hycina

bracht Renee van Helvoort in de F9
naar de vijfde plaats. Tot slot ging de
zesde prijs naar Amne Mousa met
de pony Amigo in de F10.
In de rubriek pensionruiters behaalde Laura Dekker met haar paard
Walter een knappe eerste prijs in
de F12.
Ook broer en zus Thomas en Suzanne van Essen behaalde een fraaie
tweede en derde prijs. Thomas werd
in de F5 tweede met zijn pony Samson en Suzanne werd derde in de
F5 eveneens met Samson. Aishah
Mousa mocht de vierde prijs naar
huis meenemen in de F10 eveneens
met Samson.Iedereen van harte gefeliciteerd! In de maanden maart en
april wordt er bij Hippisch Centrum
Velsen een cursus ruiterbewijs georganiseerd.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Hippisch Centrum
Velsen (gelegen tussen de parken
Velserbeek en Beeckestijn), Driehuizerkerkweg 13 in Velsen-Zuid,
www.hippischcentrumvelsen.nl.

Actie Alpe d’HuZes
Cunnar, Gwen en Jesse

ABC Kops: drie maal
zwarte band Judo
IJmuiden - Afgelopen weekend
behaalden drie leden van Aiki Budo
Center Kops uit IJmuiden een zwarte band judo. Het werd een familiefeestje van sportschoolhouder Jos
Kops.
Zoon Cunnar behaalde zaterdagavond met zijn 15 jaar zijn zwarte
band eerste dan door een overtuigend eigen programma af te werken, waar de juryleden van onder
de indruk waren. Zondagochtend
werd Cunnar bij de districtskampioenschappen tot 17 jaar eerste in
de gewichtsklasse tot 60 kilogram.
Daardoor stelde hij zijn deelname
aan de komende Nationale Kampioenschappen zeker. Dochter Gwen
behaalde haar tweede dan judo.
Hoewel zij door de Distriktskampi-

oenschappen (prolongatie eerste
plaats – 57 kilogram) en de Nationale Kampioenschappen weinig tijd
had om voor te bereiden, slaagde
zij ruim voldoende. In april gaat zij
als derde jaars Cios-studente twee
weken naar Japan om te trainen.
Schoonzoon Jesse Thörig behaalde
zijn eerste dan judo. Zijn wedstrijdtechnische ervaring straalde duidelijk van zijn examen af, waardoor ook
hij zonder problemen slaagde. Jesse
was tweede van Noord-Holland bij
de districtskampioenschappen voor
senioren tot 81 kilogram.
Bij de volgende zwarte band examens in juni staan er weer drie judoka’s van ABC Kops op de nominatie om hun zwarte band te gaan
halen.

Santpoortse fietst mee
in strijd tegen kanker
Regio - Het Kringloopcentrum Uitgeest (onderdeel van de Meergroep),
dat twee keer per jaar een deel van
haar omzet beschikbaar stelt voor
een goed doel, heeft woensdag 27
februari een cheque ter waarde van
750 euro overhandigd aan Laura
Verhoeven, deelneemster aan de actie Alpe d’HuZes. De cheque werd
overhandigd door algemeen directeur van de Meergroep, de heer
Mark Bouma. Alpe d’HuZes is een
actie waarbij fietsers, alleen of in
een team, geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de
strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag wordt minstens zes
maal de legendarische Alpe d’Huez
beklommen.
Alpe d’HuZes zet zich ervoor in dat
de strijd tegen kanker uiteindelijk
wordt gewonnen. Dat kanker niet

meer als een dodelijke ziekte, maar
als een chronische ziekte kan worden gezien. In 2006 beklom een
groep van 66 renners zes maal de
franse berg, in 2007 beklommen 69
renners plus enkele estafetteteams
zes maal de gevreesde top en in
2008 is er plek voor 100 individuele
renners. In 2007 werd met sponsorgeld een recordbedrag van ruim 1
miljoen Euro opgehaald. Het streven
voor 2008 is om drie miljoen euro op
te halen.
De Santpoortse Laura Verhoeven
rijdt op 5 juni voor de derde keer
mee met de Alpe d’HuZes. Momenteel is zij druk bezig om sponsors te
vinden voor haar rit. Alpe d’HuZes is
volledig afhankelijk van giften. Bent
u geïnteresseerd in sponsoring, kijk
dan op www.opgevenisgeenoptie.
nl.

VSV wint, maar scoort weinig
IJmuiden - VSV had in de wedstrijd
tegen IVV nog wat goed te maken.
De heenwedstrijd was immers met
maar liefst 5-2 verloren gegaan. Dat
was tevens de laatste nederlaag van
VSV in dit lopende seizoen.
De Velserbroekers waren dus duidelijk gebrand op eerherstel. Wegens
gebrek aan centrumspitsen ( Verschuren, Verdikt en Van der Wal allen geblesseerd) had het duo Plug/
Snoeks besloten Richard Plug in de
spits te posteren.
Al na twintig seconden hing de 1-0
al in de scorepaal. Rick Olthof gaf
een hoge voorzet en gejaagd door
de wind viel de bal bij de tweede
paal over de verbouwereerde doelman binnen.
Na deze snelle opsteker kwam VSV
bij vlagen tot oogstrelend voetbal.
Helaas resulteerde dat niet in doelpunten. Floyd Hille speelde zich
prachtig vrij maar schoot op de paal.
Kort hierna weer een prima actie van
Floyd . Nu legde hij de bal panklaar
voor Richard Plug die echter vanaf
twee meter jammerlijk miste. Weer
een fractie later ging Richard alleen
op de keeper af maar door een duw
uit balans gebracht schoot hij op de
doelman.
IVV had in deze periode helemaal
niets in te brengen en mocht zich
gelukkig prijzen dat de stand op 10 bleef. In de slotfase van de eerste helft kregen de Landsmeerders
hun eerste mogelijkheid maar door
attent ingrijpen van Jes Viskil werd
deze mogelijkheid in de kiem gesmoord.
De tweede helft pakte VSV de draad
weer op en bleef men de aanval
zoeken. Een fraaie één twee werd
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onreglementair onderbroken (Bob
Schol werd aan zijn arm vastgehouden) en de goed fluitende scheidsrechter kon niets anders doen dan
een penalty geven. Deze strafschop
werd door Floyd Hille feilloos benut.
Vlak hierna miste Richard Plug weer
een uitstekende mogelijkheid na
een snel genomen vrije trap van Dave Kalkman.
En zoals zo vaak in het voetbal:
Wanneer je zelf de kansen niet benut dan maakt de tegenstander ze
wel. Dat bleek ook nu. Spits Kasmi
(ex-VSV) ontsnapte één keer aan
de aandacht van Jes en direct was
het raak (2-1). Gelukkig scoorde
VSV direct vanaf de aftrap de 3-1
anders had het nog wel lastig kunnen worden. Nu scoorde Richard
wel na een vloeiende combinatie.
Dit was tevens de doodsteek voor
IVV. De ploeg ging zich nu meer op
de scheidsrechter richten en dat is
meestal niet bevorderlijk voor het
spel. In de slotfase schoot Floyd nog
op de paal en wist de goed invallende Roy Schoorl nog een goaltje
mee te pikken.
Zo kwam de eindstand aan de paal
te hangen en mocht IVV de handen
dichtknijpen dat zij slechts met vier
tegengoals weer terug naar Landsmeer konden.
VSV 2 deed uitstekende zaken bij
AFC 4 door aangevuld met enkele A-junioren met 4-1 te winnen en
zodoende in de race om het kampioenschap te blijven.
Zondag de kraker tegen Velsen 2 op
sportpark de Hofgeest en VSV 1 de
uiterst belangrijke wedstrijd tegen
Purmerend om de koppositie in de
derde periode.

G-teams actief bij Jupiler League

Voetballers maken zich
hard voor gehandicapten
Velsen - Vrijdag 14 maart bij de
wedstrijden HFC Haarlem tegen
Helmond Sport en FC Dordrecht tegen Stormvogels Telstar zullen gvoetballers demonstreren waar zij
toe in staat zijn, door middel van een
voorwedstrijdje of strafschoppen.
Tijdens diverse wedstrijden in de Jupiler League zullen g-voetballers een
voorwedstrijd spelen en ook in de
rust komen zij in actie door het nemen van strafschoppen. Daarnaast
zal er bij alle wedstrijden vooraf aan
de wedstrijd gecollecteerd worden
voor de gehandicaptensport. Fonds
Gehandicaptensport financiert hiermee talloze projecten, zodat lang
gekoesterde wensen in vervulling
kunnen gaan, zoals de aanschaf
van een zwembadlift, deelname aan
een sportevenement of een aanpassing aan de sportaccommodatie kan
hiermee gerealiseerd worden.
Doel van deze actie is om het gvoetbal meer bekendheid te geven
en daarmee het beeld van gehandicaptensport op een positieve manier te beïnvloeden. De Coöperatieve Eerste Divisie (CED) en haar aangesloten leden (BVO’s) zijn zeer enthousiast en sinds 2004 werken zij

dan ook samen met Fonds Gehandicaptensport en Special Olympics
Nederland om dit plan ten uitvoer te
brengen.
Special Olympics is een wereldwijde
organisatie die sporten voor mensen met een verstandelijke handicap mogelijk maakt. Wereldwijd
doen meer dan 2,25 miljoen mensen met een verstandelijke handicap mee aan Special Olympics evenementen. Special Olympics Nederland organiseert regionale en nationale evenementen en zendt delegaties naar internationale Special
Olympics evenementen.
Sport maakt mensen met een verstandelijke handicap ‘fit’ voor het
leven. Door trainingen en wedstrijden wordt de kwaliteit van leven
van mensen met een verstandelijke
handicap verbeterd. Special Olympics wil dus niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan het fysieke, mentale en sociale gesteldheid
van de sporter, maar ook een onmisbare bijdrage leveren aan positieve beeldvorming ten aanzien van
mensen met een verstandelijke handicap. Zoals de slogan zegt: ‘Changes lives, Changes attitudes’.

Jaap Beekhuis

Felle strijd om kampioenschap
IJmuiden - De kampioenstrijd bij
schaakclub bij Kijk Uit is in volle
gang, zo verloor André Kunst kostbare punten aan Sinclair Koelemij. In een knap ingewikkeld eindspel verloor André het overzicht en
Sinclair verschalkte zijn toren. Een
prima opsteker voor Sinclair die zo
weer een beetje aansluiting krijgt
bij de top drie. Een andere speelster
van dit illustere drietal, Colleen Otten, versloeg Peter Hamersma. Colleen had een dame plus pion en Peter had daar twee torens tegenoverstaan. Toen Colleen nog een pion
dreigde te winnen, gaf Peter op. Te
vroeg bleek achteraf.
In de subtop deed Dick Kruijff prima
zaken. Met zijn beruchte Colle opening zette hij André Hennipman al
in de openingsfase voor onoplosbare problemen. De koning van André
in het open veld werd een gewillige
prooi voor Dick.
Ook Jaap Beekhuis behield zijn positie bij de eerste tien. Tegenstander
Andries Visser liet een pion slaan
en zijn stelling veranderde in gatenkaas.
Jan Geus had heel wat moeite met

de studentikoze Dirk Geels. Na zijn
schaaklessen was hij bijzonder taai
voor Jan, die pas in de slotfase kon
profiteren van een onnauwkeurige
zet van Dirk.
Bij Louwe Post hadden de schaaklessen wat minder succes. Tegen
een goed spelende Siebren Frolich verloor hij een stuk en die klap
kwam hij niet meer te boven.
Patrick de Koning en Ozden Tuna hadden na twee uurtjes spelen
al een remisestelling bereikt. Het
duurde nog wel even voordat het
doordrong bij Patrick, maar uiteindelijk moest hij in een gelijkspel berusten. Guido de Waal liet zien dat
hij steeds sterker gaat schaken. Andries Kouthoofd, voor de derde maal
op de schaakclub, moest de koning
al vrij rap in de partij omleggen.
Aan de vier overwinningen op rij
van Johan van Velthuijsen is vorige week een einde gekomen en ook
nu ging het niet goed. Na ruim twee
uur strijd moest hij het hoofd buigen
voor Kees Giesberts. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.
Informatie op telefoon 0255512196.
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Voorlaatste jamsessie
in Zeewegbar IJmuiden
IJmuiden - In tegenstelling tot andere jaren vindt dit jaar de voorlaatste jamsessie plaats op 9 maart en
de laatste op 6 april. Directe aanleiding hiervoor is dat de tot nu toe organiserenden Cor (muziek) en Elsje
(huisgemaakte soepen voor muziek
en publiek) er na 13 jaar een punt
achter zetten.
Ettelijke honderden muzikanten, bekend en onbekend, uit binnen- en
buitenland hebben de jams de afgelopen jaren met een bezoek vereerd.
Uit deze jams zijn verschillende
bands voortgekomen, waarvan enkelen nu nog steeds meedraaien op
de binnen- en buitenlandse podia.
Dertien jaar geleden is deze jam met

GGZ Dijk en Duin

Avondcursus: ‘Stress op het
werk, wat kan je er aan doen?’

behulp van vrienden opgezet in de
toenmalige Old Captain Inn, daarna vond de jam zijn vervolg in café Barcelona en is nu dus alweer 6
jaar in de Zeewegbar uitgegroeid tot
een evenement van formaat. Opvolgers staan klaar om de jam over te
nemen en dan in een geheel nieuw
jasje te steken, daarover later meer.
Aanstaande zondag worden weer
veel muzikanten uit de gehele regio en daarbuiten verwacht en belooft het weer een gezellige boel te
worden. De backline wordt zoals
vanouds verzorgd door Paul Maas,
gastvrouwen zijn Odette Otte en
Mia Bot. De jam begint rond 16.00
uur, zaal open vanaf 15.00 uur.

Regio - Heeft u wel eens het gevoel
dat u het op deze manier niet lang
meer volhoudt op het werk, dat conflicten met collega’s u veel spanning
bezorgen, dat u meer en meer gaat
piekeren over werkproblemen of dat
u vaker ziek bent door werkstress?
Voor dit soort problemen is de cursus ‘Gezond in het werk: omgaan
met stress’ bedoeld. Deze wordt gegeven vanaf dinsdag 1 april 2008 ’s
avonds van 19.00 tot 21.00 uur in
Beverwijk aan de Zeestraat 43.
De cursus wordt gegeven door GGZ
Dijk en Duin en bestaat uit 12 bijeenkomsten. Voor meer informatie
en aanmelden kunt u bellen met het
secretariaat van de afdeling Preventie telefoon 0251-276458 of e-mail:

preventiemk@dijkenduin.nl.
Een drukke baan met de nodige
spanning kan leuk zijn. Langdurige
of te grote stress geeft echter vaak
lichamelijke en psychische klachten.
Perfectionisme, geen ‘nee’ kunnen
zeggen, niet vervelend willen overkomen en gebrek aan ontspanning
zijn aspecten die een leuke baan erg
zwaar kunnen maken, met alle gevolgen van dien.
U leert in de cursus vaardigheden
om beter met stress-situaties op het
werk om te gaan en krijgt inzicht in
oorzaken en symptomen van stress.
Hierdoor kunt u meer grip krijgen op
uw arbeidssituatie en krijgt u doorgaans ook buiten het werk weer
meer energie.

Richard en Esther zijn bijzonder gelukkig met de uitverkiezing

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck

Behoort bij beste tien
slijterijen van Nederland
Cora van Tournesol

Nieuw bij Tournesol:
Journey therapie
Velserbroek - Naast stervens-en
rouwbegeleiding biedt Tournesol nu
ook Journey therapie (de helende
reis) aan, in de pas in gebruik genomen praktijkruimte op de Westbroekerweg in Velserbroek. Sinds
augustus is Cora geaccrediteerd
therapeut, opgeleid door de grondlegster van de therapie, Brandon
Bays. Sinds haar eerste kennismaking met The Journey in 2005 is het
allemaal snel gegaan. Volgens Cora is dit het mooiste geschenk dat
ze zichzelf ooit heeft gegeven. Veel
ingeslepen beperkende gedragspatronen zijn sindsdien verdwenen. De
chronische pijn in haar nek waar ze
acht jaar mee rond liep, als gevolg
van een whiplash, is weg.
Sinds de ontdekking dat het geheugen niet alleen gelokaliseerd is
in de hersenen, maar dat iedere lichaamscel een geheugen heeft, is
ook bekend dat onverwerkte emoties worden opgeslagen in het geheugen van de lichaamscellen. Het
gevolg hiervan is dat eiwitstructuren in cellen veranderen. Dit heeft
vaak een negatieve invloed op onze gezondheid en ons gedrag. Via
Journey therapie is het mogelijk, in
een één op één sessie, toegang te
krijgen tot de opgeslagen, onverwerkte emoties en de bijbehorende herinneringen in het celgeheugen. Door het alsnog ervaren van
de emoties en het alsnog uitspre-

ken van alles wat in de situatie van
toen niet gezegd kon worden, kan
vergeving plaats vinden. Hierdoor
wordt de oude software van de cellen als het ware gewist en kunnen
nieuwe cellen ontstaan die vrij zijn
onverwerkte emoties en beperkende eiwitstructuren. Dit bevordert de
gezondheid en maakt dat je vanuit
grotere innerlijke vrijheid vorm kunt
geven aan je leven.
Van tevoren is niet bekend hoeveel
processen je nodig hebt om een bepaald probleem op te lossen. Het
varieert van één tot meerdere processen.
Journey therapie is geschikt voor iedereen vanaf vijf jaar en kan worden ingezet bij alle soorten lichamelijke en psychische klachten, bij
emotionele blokkades, beperkende
patronen en bij behoefte aan persoonlijke en spirituele groei. Een
helende reis heeft altijd effect. Soms
volgt een genezing, soms een diep
inzicht. In alle gevallen is er meer
vrede met de huidige situatie. Journey therapie wordt door een aantal
ziektenkostenverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Voor belangstellenden organiseert Tournesol op donderdagavond 20 maart van 20.00
tot 22.00 uur een gratis informatiebijeenkomst over The Journey. Voor
opgave en informatie kunt u contact
opnemen met Cora, info@praktijktournesol.nl of 06 23802489.

IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis Zeewijck in IJmuiden behoort tot de
beste slijters van Nederland. Dat
blijkt uit de Verkiezing van de Slijterij van het Jaar, die op dit moment
wordt gehouden en waarbij Slijterij
& Wijnhuis Zeewijck werd uitgeroepen tot een van de tien beste slijterijen van ons land. De zaak heeft
een goede kans om op 2 juni tijdens
de finale de landelijke titel in de
wacht te slepen. De nominatie mag
als eervol worden beschouwd, want
de slijters branche heeft over het algemeen een hoge kwaliteit. Slijterij
& Wijnhuis Zeewijck onderscheidt
zich met een hoge kwaliteit, grote
warenkennis en een uitgekiend assortiment van zijn collega’s.
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck is in
winkelcentrum
‘Zeewijkpassage”
gevestigd en heeft zich in de loop
der jaren ontwikkeld tot een van dé
drankenspeciaalzaken in de regio.
In het assortiment ligt een duidelijk
accent op single malt whisky, speciaal bier en mooi gedistilleerd uit
binnen – en buiteland. Eigenaren
zijn Esther en Richard Blesgraaf, die
bijzonder gelukkig zijn met de uitverkiezing.
De komende maanden zal de jury
uit de genomineerden de uiteindelijke winnaar kiezen. De jury heeft
daarbij bijzonder oog voor zaken als

vakmanschap, opbouw van het assortiment, klantvriendelijkheid, kennis van de medewerkers en inrichting van de winkel.
De verkiezingen worden georganiseerd door de Koninklijke SlijtersUnie en staan open voor elke bij het
Productschap Dranken ingeschreven slijter, die wil meedingen naar
de titel Beste slijterij 2008 van Nederland”
De Koninklijke SlijtersUnie is een
dienstverlenende organisatie, die
opkomt voor het algemeen belang
van de zelfstandige slijter, maar ook
voor het belang van ieder lid afzonderlijk. De Koninklijke SlijtersUnie
is geen franchiseorganisatie of inen verkooporganisatie. Het is een
werkgeversorganisatie waarvan het
lidmaatschap vrijwillig is.
Indien de consument zijn/haar mening over de verkiezing c.q. over
een der genomineerden kwijt wil,
dan kan dat schriftelijk aan: De Koninklijke SlijtersUnie, er atentie van.
jury verkiezing, Antwoordnummer
10005, 5600 AW Eindhoven of per
e-mail: info@slijtersunie.nl. Voor
nadere informatie over dit persbericht kan de redactie contact opnemen met De Koninklijke SlijtersUnie,
telefoon 040-2453785 of met Slijterij
& Wijnhuis Zeewijck, telefoon 0255540331.

Met de Yag-laser kunnen permanente make-up, pigmentvlekjes en kleine tatoeages worden verwijderd

Weg pigmentvlekjes en tatoeages

Yag-laser nieuwste
aanwinst bij Annabelle

Hoe Marlous en Monique auto’s voor hun bruiloft uitzoeken bij The Weddingservice is binnenkort op televisie te zien (foto Suzanne van Straaten)

The Weddingservice
komt op televisie
IJmuiden - Zaterdag 14 januari kreeg The Weddingservice het
bruidspaar Marloes en Monique uit
Haarlem op bezoek om de auto’s te
bezichtigen. Die dag kregen zij het
verrassende nieuws, dat hun bruiloft gefilmd zou worden voor een
programma van de NCRV, genaamd
‘100 bruiloften’. De keus voor deze
bruiloft is uiteindelijk gevallen op de
Cadillac Sedan Devile uit 1958.
Nadat alle details van het trouwvervoer waren besproken kreeg The
Weddingservice te horen, dat de
week daarop alles opnieuw gedaan
moest worden voor de opnames. Op

26 februari werd de bruiloft gefilmd
in Haarlem en IJmuiden bij de pier.
De uitzendingen van 100 Bruiloften
zijn op 17, 24 april en 1 mei om 21.30
uur op Nederland 1.
The Wedding Service staat ook op
de bruidsshow/beurs in Beverwijk
op 24 maart, deze beurs wordt gehouden in Dansschool La Passe aan
Kingsford Smithstraat 106.
Zie ook www.theweddingservice.
nl Of bel 0255-526032. De foto bij
dit redactionele stukje is gemaakt
door bruidsfotografe Suzanne van
Straaten, telefoonnummer 0255537961.

IJmuiden - Niet vakkundig geplaatste permanente make-up,
pigmentvlekjes en kleine tatoeages kunt u nu laten verwijderen
bij Schoonheidscentrum Annabelle
door middel van de Yag-laser. Door
de energie uit het licht van de laserstraal vallen de pigmentdeeltjes uiteen in kleinere deeltjes. Ze worden
als het ware verpulverd waarna ze
op de natuurlijke manier door het
lichaam opgeruimd en afgevoerd
worden.
Er zijn meerdere behandelingen nodig omdat de snelheid van de verwijdering te maken heeft met verschillende factoren. Van belang zijn
bijvoorbeeld de diepte van de permanente make-up of tatoeage en
ook de soort inkt en de tijd die het

pigment in de huid zit. Tussen elke
behandeling moeten minimaal vierweken zitten om de huid de tijd te
geven om te herstellen. Nadat de
huid volledig hersteld is, is het natuurlijk mogelijk om bij Annabelle een nieuwe vakkundige permanente make-up te laten zetten. Door
middel van verschillende lenzen is
het ook mogelijk om met de Yag-laser pigment- en ouderdomsvlekjes
te verwijderen. Eindelijk een effectieve manier om van die ontsierende
vlekjes, in bijvoorbeeld het gezicht
of op de handen, af te komen.
U vindt Schoonheidscentrum Annabelle aan Zeewijkplein 33 in IJmuiden, het telefoonnummer is 0255512478. Zie ook schoonheidscentrum-annabelle.nl

In het gastvrije Spaarnwoude Resort zijn veel feestarrangementen mogelijk

Spaarnwoude Resort alles in een

Mooiste locatie voor uw
(trouw)feest of jubileum
Velsen-Zuid - Spaarnwoude is niet
alleen voor sporters en recreanten
een toplocatie, want ook aan feestvierders heeft Spaarnwoude veel te
bieden. In Spaarnwoude Resort is
een ruim aanbod van arrangementen voor feesten en partijen mogelijk. En elk arrangement kan op maat
worden gemaakt. Wist u dat Spaarnwoude Resort bovendien een officiële trouwlocatie van de gemeente
Velsen is? U kunt er dus trouwen,
de receptie houden, feesten en, als
u wilt, overnachten, want Spaarnwoude Resort heeft prachtige hotelkamers en zelfs een bruidssuite.
Marianne de Vries en Michael Kunenborg zijn de horeca-managers
van Spaarnwoude Resort en dus
verantwoordelijk voor alle themafeesten, bruiloften en partijen, zondagse buffetten en andere evenementen. Er zijn tal van themafeesten mogelijk, van Spaanse avond
met uiteraard Spaans buffet, tot
70’s of 80’s party. U kunt het allemaal zo uitgebreid maken als u zelf
wilt en dus geschikt voor elke gelegenheid. Spaarnwoude Resort is
nu nog druk bezig met de herinrichting van de Spaarnwoudezaal, die
straks weer beschikbaar is, naast de
Oostbroekzaal. U kunt ook een arrangement maken met buitenactiviteiten, want vanaf 1 april is de Watergeus weer open. Skeeleren, wandelen, een survivaltocht, kanoën, het
is allemaal mogelijk in het prachtige
Spaarnwoude.
Spaarnwoude Resort is centraal gelegen in dit prachtige recreatiegebied, met uitzicht op het water, zomers uiteraard een zonnig terras, en
parkeergelegenheid praktisch voor
de deur. De gasten op uw feest zullen verbaasd zijn over de locatie en

de sfeer van het resort. En uiteraard
zit het ook met het eten goed.
Wilt u een voorproefje van alle mogelijkheden, kijk dan eens op www.
spaarnwouderesort.com en kijk eens
wat u bijvoorbeeld Tweede Paasdag
op culinair gebied kunt ervaren. Of
nog beter, reserveer voor de uitgebreide Paasbrunch (24,50 euro voor
volwassenen en 11,50 voor kinderen
tot en met 12 jaar) of het Paasdinerbuffet met muziek van De Rijnsons
(37,50 en 17,50 euro). Voor gezinnen
met kinderen is er ‘s morgens ook
nog gelegenheid om Paaseieren te
zoeken bij de Watergeus.
Spaarnwoude Resort is een juweeltje qua locatie en mogelijkheden
en dus zeker een heel mooie optie
voor elk feest. Voor informatie kunt
u contact opnemen met Michael of
Marianne, via 023-5340603.

Jamsessie bij
De Sluizen
IJmuiden - Vrijdag 7 maart is er een
jamsessie bij feestcafé De Sluizen.
De avond wordt geopend met een
kort optreden van Bivak, een band
uit Haarlem. Daarna is iedereen van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de jamsessie. Alle muziekstijlen kunnen worden gespeeld. Er
is een back-line en eventueel een
basgitaar aanwezig. Voor de prijs
van twee biertjes word u opgehaald
en weggebracht door de bob bus.
Het feestcafé De Sluizen is geopend
vanaf 18.00 uur, de jamsessie begint om 21.00 uur. Adres is Noordersluisweg 1, telefoonnummer
0255 541281.

Expositie Raadhuis voor de Kunst

‘Een nieuwe lente’
Velsen-Zuid - ‘Een nieuwe lente’
is de titel van een bijzondere voorjaarsexpositie van werk van leden
en nieuwe leden van het Kunstenaars Collectief Velsen.
De expositie wordt op 9 maart om
16.00 uur geopend door Piet Magré
en is ingericht in Raadhuis voor de
Kunst aan de Torenstraat 7 in Velsen-Zuid.
Het gaat om heel divers werk. Schilderijen, tekeningen, drie dimensionale objecten en beeldhouwkunst.
Bovendien is goed te zien hoe de
deelnemers ieder zijn of haar eigen
stijl en techniek hebben ontwikkeld.
Extra bijzonder is de introductie van
het werk van drie nieuwe leden, Annet Verplanke, Iris Tonies en Maria
de Jong!
Annet Verplanke, Iris Tonies, Maria
de Jong, John van den Goorbergh,
Mariska Hofman, Petra C.M. Meskers, Nettie Veen, Afke Spaargaren,
Henk Zwanenburg, Rob Hogenbirk,
Joke Braam en Rob Daniëls, hebben
maart uitgekozen om de bezoeker

aan Raadhuis voor de Kunst te onthalen op een selectie uit hun jonge
werk.
Speciale aandacht gaat bij deze
tentoonstelling uit naar de ‘jongste’ leden. Annet Verplanke (VelsenNoord) schildert realistische taferelen en verhalen in fraaie kleurstellingen.
Maria de Jong heeft, in de korte tijd
dat zij als beeldhouwster bezig is, al
verschillende succesvolle exposities op haar naam staan. Iris Tonies
tot slot, is recent afgestuurd aan de
Hogeschool der Kunsten Utrecht en
maakt heel bijzonder drie-dimensionaal werk dat niet alleen ‘ gewoon
mooi’ is maar ook absoluut tot de
verbeelding spreekt!
De expositie ‘Een nieuwe lente’ loopt
van 9 maart tot en met 6 april aan
Torenstraat 7 in Velsen-Zuid. De expositie is in die periode van maandag tot en met donderdag van 10.00
tot 16.30 te bezoeken en op zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie is eerste en tweede Paasdag gesloten.
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Nieuwe koffieconcerten
van Velser Gemeenschap

Alzheimer Café in Openbare
Bibliotheek IJmuiden

Santpoort-Noord - Zondag 9
maart om 12.30 uur is het eerste
koffieconcert van 2008 van de Velser Gemeenschap in de Naaldkerk
in Santpoort. Voor u zullen optreden:
De Samenspelklas van Soli, Shantyen Seasongkoor ‘t Staende Tuygh en
Dick’s Five van Soli.
In de Samenspelklas spelen leerlingen vanaf dat ze ongeveer een jaar
les hebben. De samenspelklas staat
onder leiding van dirigent Ineke
Wentink. De leerlingen van de samenspelklas zitten in het traject dat
naar het HaFaBra-A examen leidt.
HaFaBra staat voor Harmonie, Fanfare en Brassband. De leerlingen zitten meestal 1 à 2 jaar in de samenspelklas. Door de samenspelklas
worden enkele concerten gegeven.
Op zaterdag 5 april zal de samenspelklas u muzikaal verwelkomen
tijdens het schouwburgconcert van
Soli in de foyer. Er wordt gerepeteerd op donderdagavond van 18.30
tot 19.30 uur in het Soli-gebouw in
Santpoort-Noord.
Dertien jaar geleden, te weten op
16 januari 1995, zag Shanty- en
Seasongkoor ‘t Staende Tuygh in
buurthuis de Brulboei te IJmuiden
het levenslicht. Na een moeilijke tijd
is het koor nu weer op volle oorlogs-

IJmuiden - Wilt u antwoord op deze vraag? Kom eens naar het Alzheimer Café in de Openbare Bibliotheek in IJmuiden, Dudokplein 16.
Op dinsdagavond 11 maart is er
weer een bijeenkomst van 19.00 tot
21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met
geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren. Wie er nog
nooit eerder is geweest, moet beslist komen kennismaken. De toegang én het eerste kopje koffie zijn
gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. In Nederland zijn er ruim 130

sterkte: drie accordeonisten, een
thimwistle-bespeelster oftewel een
fluitiste, een gitarist, een drummer,
34 zangers, die over vier stemmen
verdeeld zijn en een dirigent/zanger,
de heer Nico Klein. Het repertoire
van ‘t Staende Tuygh bestaat uit internationale shanty’s, seasongs en
zeemansliederen. Het koor heeft
gemiddeld 50 optredens per jaar.
Voor meer informatie: Sinus Baas,
telefoon 0251-230480 en/of de
heer Dieter van Laar, telefoon 0255521033, tevens voor boekingen.
Het eerste optreden van Dick’s Five
was in de nacht van dinsdag 13 op
woensdag 14 december 1988. Een
collega op het werk van Dick Wardenier vroeg of Soli geen klein muziekgroepje had om ’s nachts te
spelen in Bloemendaal. Zijn ouders
zouden op 14 december 50 jaar getrouwd zijn en hij vond het wel leuk
om ze vast ’s nachts muzikaal te verrassen. Het is niet bij die ene keer
gebleven.
Op dit moment treedt de groep circa tien keer per jaar op. Dit kan zijn
om twaalf uur ’s nachts maar ook ’s
morgens om zes uur. En nu een keer
op een koffieconcert. Nadere inlichtingen Dick Wardenier, telefoonnummer 0255 – 513467.

ROC Nova College

Deeltijdopleiding Sociaal
Dienstverlener van start
Regio - Het ROC Nova College
start in september met de deeltijdopleiding Sociaal Dienstverlener voor volwassenen die werken
of willen werken in de welzijnssector. Het gaat om een opleiding in de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl),
de combinatie van werken en leren
tegelijk.
Sociaal Dienstverlener (SD) is een
mbo-opleiding op niveau 3. Gediplomeerden kunnen na een doorstroom-/schakelprogramma naar de
hbo-opleiding Social Works bij Ho-

geschool INHOLLAND. Deze deeltijdopleiding is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die werken en leren willen combineren. De opleiding
duurt tweeënhalf jaar en begint in
september 2008.
Belangstellenden zijn welkom tijdens
het Open huis op vrijdag 14 maart
van 17.30 tot 20.30 uur op de Planetenlaan 5 in Haarlem. Meer informatie zoals de toelatingsvoorwaarden
en het aanmeldingsformulier is ook
verkrijgbaar via www.novacollege.nl
of telefoon 023-5302010.

Het nieuwe gedeelte van modezaak Hop & Co

Na verbouwing winkelpand

Meer ruimte Hop & Co
Santpoort-Noord - Modezaak Hop
& Co, aan de Hoofdstraat 205, onderging een ingrijpende verbouwing. Nadat de buurman, bloemenzaak Adrichem, verhuisde naar een
ander onderkomen, werd dat pand
bij de zaak getrokken. Er is veel
meer ruimte, alles oogt nu veel ruimer en overzichtelijker. Daarmee
kwam er ook ruimte voor uitbreiding
van de collectie.
Het aanbod van schoenen, tassen en
sieraden biedt nu veel meer keuze.
De modieuze schoenen en laarzen
van het merk Fred de la Bretoniѐre
waren al bij Hop & Co verkrijgbaar.
Nieuw zijn de laarzen van het merk
Walk in the Park, er zijn slippers van
Maluo en modieuze schoenen van
Fornarina. Mooi en ook nieuw zijn
de stoere zilveren armbanden van
de sieradenlijn Buddha to Buddha.
Er is nu ook een uitgebreide collectie jassen verkrijgbaar en er zijn een
aantal nieuwe kledingmerken. Zoals onder andere IKKS, S’nob en het
merk St. Martins. Casual, trendy en
modieus. De collectie is heel divers:

er is kleding voor wie op chic moet
naar een feest, maar er is ook een
ruime keuze in sportieve mode die
goed draagbaar is en toch ook weer
trendy is. Ook de zomercollectie is
heel divers. Kenmerkend zijn de verschillende stijlen. Er is veel kleurrijke
mode met prints, maar ook kleding
in rustige tinten, zoals grijs, zwart,
wit en zandkleur. Er zijn veel tunieken deze zomer die leuk combineren met bijvoorbeeld een legging.
Ook zijn de A-lijn en de pofmouwtjes weer terug in het modebeeld.
Zwierige rokken maar ook kokerrokken, er zijn verschillende soorten
stijlen en er is echt voor elk wat wils,
zowel gekleed als trendy.
Overtuig uzelf en loop gerust eens
binnen. Wie wil weten wat de zomercollectie allemaal te bieden
heeft, is welkom op de modeshow.
Die wordt op woensdag 26 en donderdag 27 maart gehouden in de
eigen zaak, in samenwerking met
Nell’s. Kaarten zijn in beide zaken
verkrijgbaar. Meer informatie is te
vinden op www.hopenco.nl.

Vitaliteitcentrum Heliomare geopend

Corus voorop met vitaliteit
Velsen-Noord - Medewerkers van
Corus hebben vanaf 4 maart officieel
hun eigen vitaliteitcentrum ter beschikking, waar ze kunnen werken
aan hun fysieke en mentale vitaliteit.
Op 4 maart werd het centrum geopend door Erica Terpstra, voorzitter
van NOC*NSF. Het vitaliteitcentrum
is exclusief voor medewerkers van
Corus in IJmuiden en is gevestigd in
Velsen-Noord, even buiten de poorten van Corus in IJmuiden.
Het Vitaliteitcentrum is een gecombineerd initiatief van Corus, Zilveren
Kruis Achmea, ArboNed en Heliomare en uniek in zijn soort. De samenwerking door deze vier partijen
levert een totaalaanpak op die in Nederland nog nergens wordt toegepast. Uniek is de volledige ‘routing’
van analyse tot en met oplossing en
financiering. Uiteindelijk doel is gezondere medewerkers. ArboNed is
de instantie die door middel van onderzoeken bepaalt welke medewerkers mogelijk gezondheidsklachten
kunnen ontwikkelen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea draagt
bij aan de financiering van het vitaliteitcentrum en levert Corus ‘knowhow’ op het gebied van vitaliteit. Heliomare biedt in dit centrum de aanwezige specialistische kennis, bege-

leiding en zorg, die nodig is om verantwoord te trainen en een gezonde
leefstijl te ontwikkelen.
Vitaliteitcentrum Heliomare is veel
meer dan een bedrijfsfitnessruimte.
In het centrum worden medewerkers van Corus in IJmuiden begeleid om zowel hun fysieke als mentale vitaliteit te verhogen. Het centrum wordt niet alleen ingezet voor
re-integratie. Preventie speelt een
belangrijke rol: medewerkers die
op termijn gezondheidsrisico’s kunnen lopen, krijgen advies en kunnen
daarna gebruik maken van alle faciliteiten van het Vitaliteitcentrum.
Na een intake wordt gekeken welke
aanpak het beste is. Dit kan variëren
van fysieke fitness, voedingsadvies,
begeleiding bij het stoppen met roken en ontspanningstrainingen tot
leefstijladvies gericht op ploegendienst en mentale begeleiding. De
aanpak is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het programma is voor deelnemers gratis, maar vindt wel plaats
in eigen tijd en duurt een half jaar.
Daarna kunnen de medewerkers tegen gereduceerd tarief van de mogelijkheden van het centrum gebruik blijven maken.

Thalia Theater

Film ‘Fast Food, Fast
Women tijden filmdiner
IJmuiden - Op zaterdag 22 maart
zal Thalia de romantische komedie
Fast Food, Fast Women gedraaid
worden inclusief drie-gangendiner.
De Fast Women is Bella
(Anna Thomson), een dertigjarige dienster. Ze droomt
ervan een gezin te stichten maar haar
minnaar, een
getrouwde
man, lijkt niet
geneigd zijn
vrouw te verlaten. En dan
is er ook haar
moeder
die
voorstelt om ook
eens iemand anders te ontmoeten,
zomaar, om eens een andere lucht
op te snuiven. Die iemand anders
is Bruno (Jamie Harris), gescheiden
vader en onverbeterlijk Don Juan,
mislukt schrijver met als bijberoep
taxichauffeur. Bella is een beetje
de ziel van het FastFoodrestaurant,
afhankelijk van het humeur van de

klanten is ze beurtelings de vertrouwelinge en dan weer zondebok. En
tenslotte zijn er de ouder wordende
trouwe klanten die
ze bemoedert; ze
weigert de ene te
bedienen omwille
van zijn cholesterol en de andere
omwille van een
verhoogde bloeddruk.
Meng al deze ingrediënten, voeg
er een snuifje
zachtheid en ironie aan toe, lichtjes laten sudderen
onder de warmte van een NewYorkse zomer, gecombineerd met
een drie-gangen
‘slow food’ diner en
een goed glas wijn, dan is Uw avond
uit in Thalia een gegarandeerd succes!
Aanvang filmdiner 19.00 uur. Toegang 44,50 euro (aperitief, film, driegangendiner en koffie).
Voor informatie en reserveringen ,
telefoon 0255-514217. Thalia Theater, Breesaapstraat 52 in IJmuiden.

Alzheimer Café’s. Het IJmuidense is
één van de jongste hiervan en bestaat sinds november 2007.
De bezoekers krijgen informatie van
hulpverleners en van mensen die uit
eigen ervaring spreken. Bij elk café
worden deze geïnterviewd door onze vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen
te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis
eens rustig na te lezen.
Werkgroep Alzheimer Café is overdag bereikbaar onder telefoonnummer 06-33631872.

Barend, Dolly en Aad van Café / Restaurant IJmuiden aan Zee

Eetcafé IJmuiden aan Zee
wordt Café / Restaurant
IJmuiden aan Zee - Vijf jaar geleden namen Barend, Aad en Dolly
van de Ree Eetcafé Boulevard over.
Barend werkte er toen al als kok. Er
is in die vijf jaar veel gebeurd. De
naam werd veranderd in Eetcafé
IJmuiden aan Zee, de hele keuken
werd vernieuwd en voorzien van de
beste apparatuur. Het werd steeds
drukker met eters. Kwaliteit verloochent zich niet. De plates maakten
plaats voor luxe schotels. Na vijf jaar
voldoet de benaming eetcafé niet
meer en werd omgedoopt in Café /
Restaurant. Met hoofdletter R.
De sliptongs van IJmuiden aan Zee
zijn vermaard. ,,Dit is vis zoals mijn
vader het vroeger maakte’’, sprak
laatst een tevreden klant. En dat
kan kloppen, want Barend leerde
vis bakken van zijn opa. Hij probeert
veel dingen uit en weet er vaak iets
bijzonders van te maken. Dit leverde goede referenties op bij www.
dinnersite,nl, een digitale gids van
restaurants. Wat weer veel nieuwsgierige nieuwe klanten opleverde
die dat ook wel eens wilden proeven.
Er staan bijzondere gerechten op
de nieuwe kaart. Een lamsproeverij
op aardappelpuree of een zonnevis
met spinaziesaus en beure blanc.
Hebben veel restaurants Surf ’n turf
op het menu, bij IJmuiden aan Zee
werd dat Beef ’n reef. Een combinatie van kogelbiefstuk en de black tiger gamba. De gast heeft altijd de
keuze uit patat en gebakken aardappels. Diverse heerlijke sauzen en

bijzondere groentes vergezellen de
gerechten. Barend blijft uitproberen, innoveren en nieuwe gerechten
bedenken, samen met kok en beste
vriend Jeroen.
Barend, Aad en Dolly zijn ondertussen bezig met het opknappen
van het Café / Restaurant. Er kwam
nieuw meubilair, de vloer gaat in
de lak en de rollen behang liggen
klaar. Zij willen dat de mensen er
een knus huiskamergevoel krijgen,
waar ze graag terug komen. Ze zijn
echte sfeermakers, hebben voor iedereen een vriendelijk woord, het is
er gezellig en mensen voelen zich er
al snel thuis.
Laatst is er zelfs een stel getrouwd
in café-Restaurant IJmuiden aan
Zee. Ze hadden familie en vrienden
uitgenodigd om hun tienjarige samenzijn te vieren. Tot ieders verrassing verscheen later die avond de
ambtenaar van de burgerlijke stand,
die het paar in de echt verbond.
Ook zullen er deze maand diverse
acties en leuke verrassingen zijn.
Zo was er afgelopen zondag een
optreden van Cock Zwanenburg,
die zong voor een enthousiast publiek. Het duet met Helen Shepperd
maakte veel indruk. Ter ere van vijfjarig bestaan krijgen de gasten de
hele maand maart vijf procent korting op de rekening van het diner.
Voor een heerlijke lunch of diner
maar ook voor gewoon een kopje
koffie kunt u dus prima terecht bij
Café / Restaurant IJmuiden aan Zee,
dat te vinden is aan de Kennemer-

Hennepplantage Naschoolse opaangetroffen
vang in scholen
IJmuiden - De politie heeft zaterdag
een hennepplantage met 127 planten ontmanteld in een woning aan
de Kompasstraat. Ook de stroom
bleek illegaal te worden afgetapt.
De hennepplantage is geruimd en
alle planten en bijbehorende apparatuur zal worden vernietigd. De eigenaar kreeg een proces-verbaal.

IJmuiden - De Klipper en St. Franciscusschool hebben van de gemeente toestemming gekregen
voor buitenschoolse opvang in hun
school. De benodigde ruimtes worden onder bepaalde voorwaarden
verhuurd aan kinderopvangorganisaties. Het gaat uiteraard om volgtijdelijke leegstand.

Molenaar & de Ruyter aan Hagelingerweg 181

Verzekeringen, pensioenen, hypotheken

Nieuw in Santpoort:
Molenaar & de Ruyter

Santpoort-Noord - De heren Ron
Lanser en Edward Molenaar kunnen
bogen op een lange werkervaring in
de assurantiën. Ze werkten al regelmatig samen en onlangs besloten zij de krachten te bundelen. In
oktober vorig jaar betrokken ze het
pand aan de Hagelingerweg 181.
De basis werd daar gelegd voor het
nieuwe bedrijf, dat in de toekomst
nog zal uitbreiden met nieuwe diensten. Vrijdag 7 maart is de officiële
opening van Molenaar & de Ruyter,
waar zowel particulieren als bedrijven terecht kunnen voor verzekeringen, pensioenen en hypotheken.
Ron Lanser werkte onder andere
negen jaar lang als hypotheekadviseur voor Kleinhout Adviesgroep
in Haarlem. Edward Molenaar heeft
zich gespecialiseerd in het middenen kleinbedrijf. Hij werkte onder andere voor J.G. de Ruyter, een bekend assurantiekantoor in Amsterdam. Hij nam dat bedrijf zelf over
nadat het weg moest van de toenmalige locatie. Molenaar werkte een
tijd vanuit huis, totdat hij besloot om
samen met Ron Lanser, die hij al jaren kent, zich in Santpoort te vestigen.
Zakelijke klanten kunnen bij Molenaar & de Ruyter onder andere
terecht voor brandverzekeringen,
aansprakelijkheidsverzekeringen,
rechtsbijstandverzekeringen, goederentransportverzekeringen, mi-

lieuverzekeringen. Ook voor verzekeringen voor personeel zoals pensioenen, levensloopregelingen, ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Particuliere klanten kunnen terecht voor
alle mogelijke schadeverzekeringen,
sparen en beleggen, uitvaartverzekering, pensioen, consumptieve kredieten maar met name ook voor een
nieuwe hypotheek. Voor dat laatste
is er ook een samenwerking met
diverse makelaars in de omgeving.
Het bedrijf is volledig onafhankelijk
en kan zo de hele markt overzien. Zij
kan samen met de klant een keuze
maken uit diverse geldverstrekkers,
banken en verzekeraars en zo kiezen voor de beste product met de
beste prijs/kwaliteitsverhouding. Op
deze manier kan er maatwerk geleverd worden. Ook voor bestaande
verzekeringen kunnen de mensen
er binnenstappen voor een voor een
vrijblijvend advies. De medewerkers
van Molenaar & de Ruyter nemen
graag uw hele financiële plaatje
door en bekijken of zaken beter en
goedkoper kunnen. De klant is koning bij Molenaar & de Ruyter. De
medewerkers werken er servicegericht, transparant en volgens een
gedragscode. De klant weet precies
war hij aan toe is. Voor informatie is
het kantoor bereikbaar via telefoonnummer 023-5202255, of kijk op
www.molenaarenderuyter.nl

Soli: helden in muziek
IJmuiden - Zaterdag 5 april is muziekvereniging Soli in de Stadsschouwburg Velsen met het concert
‘Helden in muziek’.
Een gevarieerde muziekavond waar
diverse onderdelen van de muziekvereniging te beluisteren zijn, met
medewerking van het showballet
van balletschool Jolein.
Soli kiest al jaren voor een herkenbaar thema als rode draad voor het
programma. Dit jaar is dat ‘ Helden
in muziek’ en alle afdelingen zijn
hier bijzonder creatief mee aan de
slag gegaan. Bekende helden zoals
Piet Hein en Zorro maar ook James
Bond en Ray Charles, ze passeren
allemaal de revue. Ook de bij het
grote publiek nog onbekende leden van Soli kunnen helden zijn, zeker als ze voor een volle zaal zomaar
een solo weggeven. In totaal staan
of zitten er gedurende het concert
meer dan 150 helden op het podium. Samen met de danseressen van

Jolein en de majorettes van Soli zulllen zij er een mooi concert van maken.
De spanning op de repetitieavonden neemt zichtbaar toe, naarmate
het donateurconcert van de muziekvereniging Soli dichterbij komt. De
bekende puntjes worden op de I gezet en ook achter de komma moet
alles tot in de perfectie uitgevoerd
worden. Het lijkt nog ver weg, maar
het is zo 5 april.
De avond zal aan elkaar gepraat
gaan worden door Eelco Graafsma,
en alle ingrediënten voor een onbezorgd avondje uit zijn aanwezig. De
kaartverkoop start op maandag 10
maart en de kaarten zijn verkrijgbaar bij Muziekhandel Molenaar
in Santpoort Noord en de Stadsschouwburg Velsen te IJmuiden
Zaterdag 5 april om 20.15 uur in de
Stadsschouwburg Velsen: muziekvereniging Soli met ‘ Helden in Muziek’.
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Gewijzigd programma
Velsen Centraal
Velsen - In plaats van de oorspronkelijk geplande uitzending over het
voortgezet onderwijs in Velsen komt
deze week het eerder uitgezonden
studiogesprek van de rubriek Velsen Centraal van Seaport TV over de
toekomst van de voetbalclub Stormvogels/Telstar. Aanleiding voor het
uitstel is een plotseling sterfgeval in
de familiekring van de regisseur van
het programma.
De herhaling geschiedt op veler verzoek. Algemeen directeur Pieter de
Waard en technisch manager Cees
Glas van StormvogelsTelstar zijn de
studiogasten. De gespreksleiding
is in handen van eindredacteur van
het programma, Jac. Zuurbier.
Pieter de Waard maakte in zijn
nieuwjaarstoesprak gewag van
zwaar weer voor zijn voetbalorganisatie. Financieel staat de betaald
voetbalorganisatie (BVO) is er slecht
voor. KNVB-plannen tot invoering
van een topklasse, gecombineerd
met een vermindering van het aantal BVO’s, vormen grote bedreigingen voor de BVO’s in Zuid-Kennemerland. Zowel StormvogelsTelstar
als de HFC Haarlem zitten onder de
minimumnorm van gemiddeld 3500
toeschouwers en een jaarbudget
van 3,5 miljoen euro. Zelfs samen
halen deze clubs de minimumnormen niet!
De nieuwe Raad van Toezicht onder
voorzitterschap van de Corustop-

man Henstra discussieerde over de
kansen en bedreigingen van StormvogelsTelstar. In februari kwam een
gedeelte van de studie over de toekomstkansen naar buiten. Gedacht
wordt aan een ontvlechting van de
zeven jaar geleden tot stand gekomen fusie tussen de SC Telstar en
de amateurvoetbalclub IJVV Stormvogels. Met name de jeugdafdeling
is een financiële molensteen. Voor
de jeugdopleiding streeft de BVO
naar samenwerking met de grote
Alkmaarse broer AZ. De vraag is of
de amateurtak van StormvogelsTelstar de noodzakelijke goedkeuring
aan een dergelijk voorstel van de
proftak wil geven.
Daarnaast valt op dat er weinig opbrengsten komen uit de verkoop van
spelers, terwijl de sportieve prestaties van het vlaggeschip wisselvallig
te noemen zijn. Genoeg aanleiding
om met de twee insiders te spreken over de toekomst van de Velser
voetbalclub.
Deze en andere onderwerpen zijn te
zien en te horen in de uitzendingen
op vrijdagavond 7 maart, zaterdagavond 8 maart en maandagavond
10 maart om 18.00 uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen
Centraal onder de regie van Edwin
Woning zien via de Velser TV-kabel op S12++ (frequentie 240 mHz).
Nadere bijzonderheden staan op de
teletekstpagina 331 van Seaport TV.

Collecte Reumafonds
van start in de regio
Regio - Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse collecte in
uw regio. Ruim 60 000 vrijwilligers
gaan van 9 t/m 15 maart met een
collectebus langs de deur om geld
in te zamelen voor de reumabestrijding. Dat is hard nodig, zeker nu uit
onderzoek in samenwerking met
TNO blijkt dat reuma een volksziekte is. Eén op de vijf mensen in Nederland boven de twintig jaar heeft
reumatische klachten.Mensen hebben geen idee hoe vreselijk het is
om te leven met reuma. Reuma is
een verzamelnaam voor ruim honderd verschillende aandoeningen
aan spieren en gewrichten. Reuma
is grillig en kan 24 uur per dag voor
veel lichamelijke ellende zorgen. Je
ziet het vaak niet aan de buitenkant en nog steeds heerst de gedachte dat de ziekte alleen bij oude mensen voorkomt. Het tegendeel
is waar: tweederde van alle mensen

met reuma is jonger dan 65 jaar en
is arbeidsproductief. De kosten aan
zorg en ziekteverzuim; zo’n 13 miljard euro per jaar. Kortom: reuma
is een veel groter probleem en een
ernstigere ziekte dan we allemaal
denken.
Omdat het Reumafonds geen subsidie krijgt van de overheid is het geld
dat met de jaarlijkse collecte wordt
opgehaald hard nodig voor goed
onderzoek en de ontwikkeling van
medicijnen om reuma zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Het
onderzoek in Nederland is inmiddels van hoog niveau. Nederlandse
reumatologen behoren tot de besten ter wereld.
Uiteraard kunnen zij nog steeds collectanten gebruiken. Mocht u interesse hebben dan kunt u bellen
met Jeannette Meijer, telefoon 0235384203 of Anneke van Rooijen, telefoon 023-5378975.

Raadsplein op Seaport TV
Velsen - Seaport TV zendt elke twee weken Raadsplein Velsen
rechtstreeks uit vanuit de raadzaal
van het Velsense gemeentehuis. De
uitzending van donderdagavond 6
maart begint om 19.00 uur met een
debat over de Kadernota Sportbeleid. Vanaf 20.00 uur praten de
raadsleden over de uitgifte in erfpacht ten behoeve van de herbouw
van de West-tribune bij Telstar.
Tijdens de pauze tussen 21.00 en
21.30 uur ziet u interviews met de
voorzitters van de sessies die gelijktijdig zijn gehouden in andere ver-

Dronken
snorfietser

Velsen-Noord - Een 27-jarige snorfietser uit Heemskerk botste in de
nacht van vorige week woensdag op
donderdag omstreeks 02.00 tegen
een slagboom van de spoorwegovergang op de Rijk de Waalweg.
De slagboom brak door de kracht
af, de Heemskerker kwam ten val en
kwam op de spoorweg terecht. De
machinist van de naderende goederentrein, die afkomstig was van Corus, kon op tijd de trein tot stilstand
brengen. De onfortuinlijke snorfietser is met onbekend letsel vervoerd
naar het Rode Kruisziekenhuis in
Beverwijk. Hij bleek onder invloed
van alcohol te rijden.

Man aangehouden
na bedreiging
Sticko

Documentaire Sticko
in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 13 en
woensdag 19 maart draait om 20.30
uur de documentaire Sticko in het
Witte Theater. De toegang bedraagt
6 euro, of 4 euro met kortingkaart.
In deze even vermakelijke als doeltreffende documentaire richt Michael Moore (Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11) zijn pijlen op
het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem. ‘Sicko’ gaat níet over de 55
miljoen Amerikanen die onverzekerd
rondlopen. De film concentreert zich
op de 250 miljoen Amerikanen die
wél een verzekering hebben afge-

sloten. Zij worden, betoogt Moore,
door de commercialisering van het
verzekeringswezen gereduceerd tot
kostenplaatjes. Verzekerden worden
operaties en medicijnen onthouden
omdat de gehele gezondheidszorg
een keiharde commerciële business is. Hoe zit dat in landen buiten Amerika? Wordt daar ook eerst
naar je bankrekening gekeken voordat je geholpen wordt? En waarom
lijken de gevangenen op Guantanamo Bay betere zorg te krijgen dan
de reddingswerkers van 11 september? Bekroond met Oscarnominatie
voor Beste Documentaire.

M.I.S. zondag
in foyer Witte Theater
IJmuiden - Coverband .M.I.S. treedt
zondagmiddag 9 maart op in de foyer van het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden. De toegang is gratis.
Vanaf 17 uur zal de Santpoortse
groep, onder andere bekend van
vele optredens in de regio en tijdens het Dorpsfeest Santpoort, ‘de
betere’ covers spelen uit de jaren
’60 tot nu. Geen standaard ‘inkoppers‘ maar nummers die de reactie
oproepen; ‘oh ja, dat was ook een
goed nummer’.
Voor iedere muziekliefhebber, zowel
jong als oud, wordt het dus moeilijk

om stil te blijven staan. Veel onvervalste rock, swingende soul en enkele ballads lopen vloeiend in elkaar
over, gespeeld door ervaren muziekanten die hun sporen op allerlei
vlakken verdiend hebben.
Aan uitstraling en beleving ontbreekt het de band niet en onder
andere de zangeres brengt het publiek regelmatig in vervoering. De
nummers spetteren het podium af
en worden gespeeld alsof ze door
de band zelf gecomponeerd zijn. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig
voor een op en top muzikale en gezellige middag.

gaderruimtes. Onderwerpen op deze agenda zijn onder andere Regionalisering Brandweer en de herziening regelement John van Dijk
fonds.
Commentaar en interviews worden
tijdens deze uitzending verzorgd
door Rutger Jongejan. Voor meer informatie en inhoud van Raadsplein
Velsen kunt u ook Seaport TEXT
raadplegen. Vanaf teletekstpagina
360 vindt u allerlei informatie rondom het caroussel-programma van 6
maart 2008 of kijk op www.velsen.
nl.

Philip met zijn machtige leger en
onoverwinnelijke armada een naderende dreiging voor Vorstin en Vaderland. Klaar om ten strijde te trekken voor haar rijk, levert Elizabeth
nog een gevecht. Zij moet haar oude koninklijke plichten afwegen tegen haar liefde voor Sir Walter Raleigh, die niet van adel is. Hierdoor
wordt ze uiteindelijk gedwongen om
de pijnlijke keuze tussen vrouw en
koningin te maken en tegelijkertijd
haar positie veilig te stellen als geliefd icoon van de westerse wereld.
Bekroond met Oscarnominatie voor
Beste Actrice (Cate Blanchett) en
Kostuums.

Uitzending Velsenarij
in teken van de lente
Velsen - Zondag 9 maart doet de
lente al voorzichtig haar intrede bij
Velsenarij. U hoort een gesprek met
Joris Brussel, de kersverse stadsdichter.
Piet Magré vertelt over zijn afscheid
van het Pieter Vermeulen Museum.
Met Michel Ordeman wordt gepraat
over en geproefd van heerlijk lentebier. Geoffry Courchaine laat het
licht zien, maar dan van glasvezel.
De zussen Dasha en Ksenia Beltiukova spelen prachtig op viool en
fluit. Jogchem Jalink met zijn pratende paasei, brengt de luisteraars
al een beetje in paassferen. De presentatie is weer in handen van Bas

en Carla.
De uitzending van Velsenarij is te
zien op Seaport TV, op zondag 9
maart a.s. van 16.00 tot 17.00 uur.
Herhalingen zijn op maandag 10
maart en woensdag 12 maart van
18.00 tot 19.00 uur.
Velsenarij geeft mensen, organisaties en verenigingen uit de gemeente Velsen de kans om te laten
zien waar ze mee bezig zijn, waar
ze trots op zijn of wat ze hebben
meegemaakt. Heeft u iets wat leuk
is voor het programma Velsenarij,
neem dan contact op met Leny Ketting van de redactie: lenyketting@
zonnet.nl

Diefstal met
geweld
Santpoort-Zuid - Op de Bloemendaalsestraatweg kreeg de politie zaterdag rond 21.00 uur een melding
binnen van diefstal met geweld. Een
vijftal jongens zou zijn beroofd van
mobiele telefoons en een geldbedrag door een man en een vrouw,
die beiden in zwart gekleed waren.
Een zoektocht in de omgeving leverde geen resultaat op. Ook een politiehond kon geen bruikbare sporen
meer vinden. De politie heeft een
onderzoek ingesteld.

Illegale man
aangehouden

Velsen-Noord - De Vreemdelingenpolitie heeft vorige week vrijdag
een 44-jarige man zonder verblijfsvergunning meegenomen naar het
politiebureau en in bewaring gesteld omdat hij illegaal in een woning in Velsen-Noord verbleef.

Drankrijders
aangehouden

Regio - De politie heeft dit weekeinde elf drankrijders aangehouden
in o.a. Haarlem, Hoofddorp, Spaarndam, Heemskerk, Zandvoort, Bloemendaal en Beverwijk tijdens gerichte alcoholcontroles en tijdens
reguliere surveillancediensten. Bijna
de helft van de drankrijders (5) bleek
zo ernstig onder invloed te verkeren,
dat de politie direct het rijbewijs invorderde. Van een bestuurder werd
een bloedproef afgenomen, omdat
deze ook onder invloed van verdovende middelen verkeerde.

GirlsLoveDJs

Haarlem - GirlsLoveDJs, vrijdag van
23.00 tot 04.00 uur in Patronaat, is
‘all about fun’, vrijheid, blijheid en de
mogelijkheid om ongegeneerd los
te gaan! De DJs van jong talent tot
de grootste namen van Nederlandse bodem, eten, drinken en feesten
in ruil voor een set met hun eigen
favoriete platen. In korte sets van
ongeveer 45 minuten laten zo’n tien
verschillende artiesten horen welke
platen hen geïnspireerd hebben en
die ze om wat voor redenen dan ook
nooit op feesten konden draaien.
Entree 14 euro in de voorverkoop,
16 aan de deur. Leeftijd 18+.

Elizabeth: The Golden Age
in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 6, vrijdag 7
en zondag 9 maart speelt om 20.30
uur de film Elizabeth: The Golden
Age in het Witte Theater in IJmuiden. De toegang bedraagt 6 euro, of
4 euro met kortingkaart.
Het is 1585 en koningin Elizabeth
I, die al bijna 30 jaar over Engeland
regeert, ziet zich geconfronteerd
met bloeddorstig verlangen naar
haar troon. Aan de andere kant van
het Kanaal waait een vernietigende wind van katholiek fundamentalisme over Europa met Spanje’s
koning Philip II als boegbeeld. Gesteund door de Kerk van Rome en
bewapend met de inquisitie vormt

IJmuiden - De politie heeft vorige
week dinsdag omstreeks 21.30 uur
een 35-jarige IJmuidenaar aangehouden in de De Rijpstraat. De man
wordt ervan verdacht eerder op de
avond een 43-jarige man uit Velsen
te hebben bedreigd met een vuurwapen. In de auto van de verdachte werd geen vuurwapen aangetroffen, wel een mes en enkele patronen. De man is voor nader onderzoek ingesloten.

Zangdiva terug op de bühne

Jenny Arean in concert in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Voor ‘Jenny in concert’, zaterdag 22 maart (20.15 uur), is een
keuze gemaakt uit het omvangrijke
oeuvre van de met muziekprijzen
overladen theaterdiva. Klassiekers
als ‘Het is over’ en ‘Vluchten kan niet
meer’ worden aangevuld met fonkelnieuwe juweeltjes van haar vaste
huisschrijvers George Groot, Ivo de
Wijs en Jurrian van Dongen.
Na uitstapjes naar het toneel ‘Het
Verschil’ en naar televisie ‘’t Schaep
met de 5 poten’ keert zangeres Jenny Arean terug op de bühne met
een nieuw theaterconcert. Al bijna een halve eeuw is zij een begrip
in de Nederlandse theaters. In haar
gouden keel huist een van de allermooiste theaterstemmen. Wie kent
niet haar vertolkingen van ‘Het is
over’ en ‘Zeur niet’ geschreven door
Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink?
In ‘Jenny in concert’ zingt de theaterdiva enkele nummers uit haar
eigen omvangrijke repertoire aan-

gevuld met spiksplinternieuwe juweeltjes van haar vaste huisschrijvers George Groot, Ivo de Wijs, Daniël Lohues en Jurrian van Dongen.
Ook komen legendarische klassiekers van coryfeeën als Aznavour en
Barbara voorbij. Deze bekende en
minder bekende songs wisselt Arean af met prettige conferences. Zij
praat over haar leven en haar filosofietjes. Met haar muzikanten Peter
van der Zwaag en Hubert Heeringa
bezorgt zij het publiek een muzikale topavond. Of zoals een recensent
van het Algemeen Dagblad schreef:
,,Jenny Arean is nog steeds de beste
zangeres van het land. Zij ontroert,
doet nadenken en maakt de mensen aan het lachen met haar briljante repertoire.”
Prijs: 24,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje. CJP 2 euro
korting. Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789
of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Geen giftig vat

Velsen-Noord - Bij de Noordpier
in Velsen-Noord werd zondagochtend een vat gevonden, waarvan
aangenomen werd, dat het giftig
fosforzuur bevatte. De omgeving
werd afgezet en de brandweer zocht
naar andere vaten, die niet werden
aangetroffen. Op Schiermonnikoog
spoelden ook twee dergelijke vaten
aan. De herkomst is onbekend. Onderzoek van TNO wees later uit, dat
het om de niet gevaarlijke stof fluor
waterzuur ging.

Bouwen in de
Kalverstraat

IJmuiden - Voor het braakliggende terrein aan de Kalverstraat, naast
Albert Heijn, bestaan grootse wensen. AH wil graag zowel extra winkelruimte als parkeerruimte creëren. Dat kan dan worden gecombineerd met woningbouw. Om de
bouw mogelijk te maken heeft het
college de aanzet gegeven met het
vastleggen van het zogenaamde
Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK)
waarin voorwaarden worden vastgelegd. Dit RFK gaat binnenkort in
de inspraak.

Het Zapp String Quartet

CD-presentatie
Haarlem - Het Zapp String Quartet staat bekend als het meest wervelende en hardst groovende strijkkwartet van Nederland. Geïmproviseerde muziek, jazz, rock, etnische
en hedendaagse muziek: het kwartet zet alle genres met veel enthousiasme naar eigen hand. Maar ook
buiten de landsgrenzen doet het
kwartet het goed. Zapp speelde onder andere in Canada, Amerika, Japan en verschillende Europese landen. Na zeer inspirerende ontmoetingen tijdens een tournee door Canada in de zomer van 2006 besloot
Zapp het project ‘Jumping the Rocky Mountains’ te starten. Het kwartet vroeg bevriende Amerikaanse
en Canadese musici en componisten nieuwe composities te schrijven toegespitst op de Zappers. Ze
schreven muziek voor Zapp vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken: De rollende grooves van John
Scofield, de progressieve rock- en
Frank Zappa achtergrond van Mike
Keneally, de rijke harmonische taal
van Brent Fischer en een verrassend
pizzicatostuk van Mark Feldman zijn
daar slechts enkele voorbeelden
van. In de Philharmonie presenteert
Zapp zondag om 15.30 uur het project en de nieuwste cd ‘Peculiar’.
Een kaartje kost 15 euro.

Swingsteesjun
Dance Classics
Haarlem - Op Station Haarlem,
Wachtkamer 2e Klasse, Perron 3a
staat zaterdag 8 maart Swingsteesjun Dance Classics gepland van
20.00 tot 01.00 uur. Achter de draaitafel staat DJ Danolio. Entree 6,50
tot 21.00 uur, daarna 8 euro.

Vrachtwagen
te hoog

Velsen-Zuid - In de Oostbuis van
de Velsertunnel is vorige week vrijdag een te hoge vrachtwagen vast
komen te zitten. De chauffeur bleek
de wagen zelf weer los te krijgen,
en was vervolgens doorgereden. Na
enig zoeken trof de politie de vrachtwagen aan op de Rijk de Waalweg,
waar de chauffeur bezig was om de
schade aan zijn vrachtwagen te bekijken. De chauffeur, een 26-jarige
man uit Slowakije werd aangehouden voor het verlaten van plaats ongeval en proces verbaal werd tegen
hem opgemaakt. Na overleg met de
Officier van Justitie kreeg de man
een boete van 720 euro.

Film ‘Das Leben
der Anderen’
Santpoort-Noord - Donderdagavond 6 maart, om 20.00 uur, wordt
de film Das Leben der Anderen vertoond in het Ontmoetingscentrum
naast de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65 in Santpoort-Noord. Inleider is ds Henk Reefhuis. Oost Berlijn, 1984. De Glasnost is nog ver
weg en de inlichtingendienst Stasi
functioneert volop. Kapitein Gerd
Wiesler wordt ingeschakeld om een
controversiële toneelschrijver en zijn
acterende geliefde te bespioneren.
Door het contact met de kunst en
de andere manier van leven van dit
koppel worden langzaam de pijlers
onder zijn bestaan weggetrokken.
Hij begint te twijfelen aan de rechtvaardigheid van zijn afluisterwerk,
de onkreukbaarheid van zijn meerderen, en de invulling van het socialisme in de DDR. Toegang 4 euro,
inclusief koffie of thee. Contactpersoon: G.T. Pieters-van Genderen, telefoonnummer 023- 5380927.

Kienen
IJmuiden - Op zaterdagavond 8
maart kunnen kienliefhebbers weer
terecht in het clubhuis van sportvereniging Full Speed aan de Toslduinerlaan in Velsen-Zuid. Er zullen
dan drie rondes gekiend worden en
een loterij worden gehouden. Het
clubhuis is geopend vanaf 19.30
uur en er zal om 20.15 uur begonnen worden. De kienblaadjes kosten 2,50 euro voor een heel velletje
en 1,25 euro voor een half velletje.
De lootjes voor de loterij bedragen
0,50 euro per lootje. U bent allemaal van harte welkom en bij binnenkomst staat er een kopje koffie
klaar. Voor informatie kunt u bellen naar Veronica Tromp, telefoon
0255–531230, Sonja Verdoes, telefoon 0255–523592 of Lia Boot, telefoon 0255–510085.
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Ingezonden brief

Stichting tot Behoud van
de Buitenplaats Waterland
Velsen – Ook het afgelopen jaar
stond, wat de stichting betreft, in het
teken van het behoud van de cultuurhistorische waarden van de buitenplaats Waterland.
Dat betekende allereerst en allermeest dat zij zich verzetten tegen
het streven om blijvende faciliteiten
te realiseren voor de op Waterland
sinds 198 gevestigde professionele
renstal van Arabische volbloeds. In
dat kader maakte zij in januari 2007
bezwaar tegen het ontwerpbesluit
van de Gemeente Velsen tot verlening van een monumentenvergunning voor de bouw van een groot
stallencomplex op de Biesweide,
aan de straatzijde van de buitenplaats. Nadat het bezwaar door de
Gemeente afgewezen was, hebben
zij deze zaak per 18 april voorgelegd aan de bestuursrechter. Het
wachten is thans op behandeling
door deze instantie in de loop van
dit jaar.
Voorts speelde in het afgelopen jaar
het voornemen van de eigenaars tot
het rooien en naar Dordrecht verplaatsen van een metershoge, ongeveer 100 meter lange plusminus
100 jaar oude taxushaag. Deze haag
werd destijds door Jonkheer Boreel
geplaatst ter ondersteuning van de
zichtlijn vanuit het huis naar de zogenoemde Droge Kom, in de hoek
tussen Bosweg en Waterlandweg.
Deze zichtlijn vormt een waardevol restant van de formele tuinaanleg uit de achttiende eeuw. Ook wat
dit betreft tekenden zij bezwaar aan
bij de Gemeente tegen het verlenen
van een monumentvergunning voor
deze actie. En ook deze zaak werd,
na afwijzing van het bezwaarschrift
door de Gemeente, door hun voorgelegd aan de bestuursrechter. Deze moet ook hierover nog oordelen,
maar helaas is reeds nu een deel

van de taxushaag verdwenen, doordat illegaal met het rooien en afvoeren een begin was gemaakt.
Een kernpunt in de zaak van de renstal blijft de stellingname van de
Milieudienst dat het houden en trainen van renpaarden (van de Milieudienst mogen de eigenaars twaalf
paarden houden) en het hiermee
succesvol deelnemen aan nationale en internationale wedrennen met
hoge geldprijzen, desondanks niet
als een bedrijf, maar als het uitoefenen van een hobby mag worden
gezien en als zodanig geen inrichting vormt in de zin van de milieuwetgeving, waardoor dan weer geen
milieuvergunning vereist is. En dat
laatste, zo hebben Milieudienst en
Gemeente al eerder gesteld, kan
nooit verstrekt worden, gelet op dit
verzuringgevoelige gebied. Ook wat
deze betwistbare stellingname betreft lopen er nog juridische procedures.
Dit is ook het geval ter aanzien van
ontwikkelingen op de buitenplaats
die als strijdig met het betreffende
bestemmingsplan kunnen worden
gezien.
Voor de stichting blijft het van belang zich te verzetten tegen onherstelbare veranderingen op Waterland die ten koste zouden gaan van
de cultuurhistorische waarden. Dit
in de hoop dat, vroeg of laat, ook
het gemeentebestuur en andere beoordelende instanties welke de Gemeente adviseren, een meer kritisch
ook zullen krijgen voor deze waarden.
Ook de ontwikkelingen rond het
ontwerp-bestemmingsplan Driehuis
en Velsen-Zuid, waaronder de landgoederen vallen, zullen zij nauwlettend volgen. De stichting hoopt bij
dit alles op uw steun te mogen blijven rekenen.

Toosjes poezenbabbels

Alle vakantiewinnaars van Danscentrum ter Horst bij elkaar

Vakantieprijzen voor
Danscentrum ter Horst
IJmuiden - Zaterdagavond, tijdens
de voorjaarsvakantie, deden vier paren van danscentrum ter Horst mee
aan een senioren Krivada danswedstrijd te Heerhugowaard.
En deze deelname was niet onverdienstelijk. Bij de eerstejaarsleerlingen was het een beetje een familiefeestje. Moeder Hennie Serne, deed
mee met Rob Krom. Dochter Annelies Oldenburg deed mee met de
broer van haar moeder, Arie Serne.
Dit gaf toch een extra dimensie aan
deze wedstrijd. Ook de uitslag was
grappig. Bij het ballroomdansen
werd Rob met Hennie eerste en Arie
met Annelies tweede. Bij de Latijns
Amerikaanse dansen was de uit-

slag net andersom. Rob met Hennie
tweede en Arie met Annelies eerste.
Veel bekers dus voor deze familie.
Bij de tweedejaarsleerlingen deed
het gelegenheidskoppel Pascal de
Vries met Vanessa de Weger het
voor hun eerste keer zeer goed. Bij
de ballroom wonnen zij de vijfde
plaats. In de open klasse wederom
prijs voor Ton Jonkman met Wilma
Overeem. Waar dit paar ook gaat,
het wint bijna altijd een prijs. Nu bij
de ballroom de tweede plaats. Voor
zo’n vakantiedag een goed resultaat
voor de paren van Danscentrum ter
Horst. Totaal zes bekers en stralende gezichten mee naar het danscentrum in IJmuiden.

Velsen - Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Toosje, de witte poes.
Waar ik vandaan kom weet niemand, alleen ik en ik kan alleen
maar mauwen.
Mag ik u mijn verhaal mauwen?
Een paar maanden geleden zat ik
buiten in het plantsoen in de bosjes. Daar zat ik al een paar weken
want ik was door mijn baasje(s)
naar buiten geschopt. Waarom?
Vertel het mij en ik weet het ook.
Misschien omdat ik verhaarde, je
moet weten dat ik een prachtige
witte vacht heb.
Daar zat ik dan in de kou en koud
was het, hoor. Miauwensnogeensaantoe, zeg.
Door het verkeerde en het niet eten
was ik op een verkeerde manier dik
geworden. Door het slechte weer
was ik vies geworden. Nu heb je in
IJmuiden mensenvolk lopen die ‘s
morgens vroeg mijn wilde soortgenoten in de haven bijvoeren, goed
hè?
Het bazinnetje Marya voert daar de
groep. Zij zag mij al een paar dagen zitten en heeft mij toen opgepakt en mee naar haar hok genomen. Eerst kreeg ik voer en drinken
van haar, lekker. Toen het mindere:
wassen en naar de dierenarts. Alles
goed. Natuurlijk.
Nu werkt de Dierenambulance
nauw samen met de Zwerfkat-

tenstichting en die moest ook worden in gemiauwd.
Zij maken dan een rapportje op.
Dus opvangvrouwtje Marya belde met de Dierenambulance en
laat daar nou een hele aardige
mevrouw zitten die Els gemauwd
wordt. Zij noteerde alles en vertelde
dat als er niemand kwam voor haar
ik wel bij haar mocht wonen.
Nu woon ik daar dus en lig hier
lekker in het zonnetje op mijn kussentje achter het raam boven de
verwarming te genieten van de
buitenwereld die zo slecht voor
mij was. Samen met lapjespoes
Bep heb ik een heerlijk leven bij
mijn baasje en vrouwtje dankzij de
Zwerfkattenstichting en de Dierenambulance Velsen.
Nu wil ik nog heel even zeurend
miauwen aan uw hoofd. Zowel de
Dierenambulance als de Zwerfkattenopvang hebben dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers en
donateurs. Heeft u nog wat vrije
uurtjes en het hart op de goede
plaats zitten? Voor informatie: voor
de zwerfkatten: Marya Dekker 0620504875. Kattenbabbel.web-log.nl
voor de Dierenambulance 0255533239.
Vanaf mijn plekje op mijn kussentje
mauw ik u een goede dag,
Toosje

Lezing over de Maya kalender
Haarlem - Op zondag 9 maart is er
in Nicky’s Place een lezing over de
Mayakalender, de Tzolkin. Yvonne
Lips, astrologe, vertelt over de Maya
astrologie en zal over jouw geboortedatum ook van alles te vertellen
hebben.
De middag wordt rond kwart voor

vijf afgesloten met een gezamenlijke
healing. Zaal open 13.30 uur, aanvang programma 14.15 uur, toegang
7,50 euro, Nicky’s Place is gevestigd
in het ouderensteunpunt, van Oosten de Bruynstraat 60 hoek Westergracht. Bel voor informatie Nicole
van Olderen: 023-5321009 of kijk op
www.nickysplace.nl.

Trio Orionis speelt werken van Felix Mendelssohn en Johannes Brahms

Sfeervolle kamermuziek in Velsen

Trio Orionis speelt
in Engelmunduskerk
(foto: Leo van Velzen)

Stadsschouwburg Velsen

Genieten van ‘Eline Vere’
tijdens Boekenweek

Bernlef

Boekenweekgeschenkschrijver
Bernlef in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In het kader
van de Boekenweek komt de schrijver Bernlef op zaterdagavond 22
maart spreken in het Mosterdzaadje. De Boekenweek duurt van 12 tot
en met 22 maart.
Het onderwerp van de Boekenweek
is dit jaar “Van oude menschen…..”.
Het thema is ontleend aan Couperus ‘Van oude mensen, de dingen
die voorbijgaan’.
Dit jaar schreef Bernlef het Boekenweekgeschenk ‘Pianoman’. Het verhaal vertelt een op 19 mei 2005 in
Engeland aangespoelde man, die
niet kon praten, maar wel piano kon
spelen. Dit geschenk past naadloos
in het oeuvre van Bernlef, waarbij
mensen hun geheugen kwijtraken.
Landelijke roem verwierf Bernlef
met zijn roman Hersenschimmen,
dat met het thema ‘dementie’ een
schot in de roos bleek. Een typische
Bernlef, dat is het Boekenweekgeschenk geworden. Zelf zegt Bernlef
over zijn kenmerkende stijl: Ik ben
steeds spaarzamer gaan schrijven.
Ik werk in scènes. Tussen die scènes
laat ik lappen tijd weg. Die moet de
lezer maar invullen. Alle rimram en
poespas laat ik eruit. Ik ben voor de
heldere, klare lijn. De naam Bernlef
is een pseudoniem. Eigenlijk heet
de dichter Hendrik Jan Marsman,
en hoewel hij geen familie van de
grote dichter H. Marsman was, koos
hij ervoor een heel andere naam te
gebruiken, namelijk die van een onbekende Friese bard uit de achtste
eeuw: Bernlef. Bernlef debuteerde in 1960 als dichter met Kokkels,
en in hetzelfde jaar als prozaïst met
Stenen spoelen. Voor Kokkels ontving hij in november 1960 de Reina
Prinsen Geerligsprijs. In 1984 werd

hij bij het grote publiek bekend met
zijn roman Hersenschimmen, waarin
hij het dementeringsproces uitvoerig beschrijft vanuit het oogpunt van
een dementerende man. De roman
werd in 1987 verfilmd en in 2006
in bewerking als toneelstuk uitgevoerd. Naast de vele afzonderlijke
prijzen ontving Bernlef voor zijn gehele oeuvre in 1994 de P.C. Hooftprijs en in 1984 de Constantijn Huygens-prijs. Bernlef is de dichter van
het vluchtige, die zijn gedichten niet
maakt voor de eeuwigheid. Bijna om
het jaar publiceert hij een nieuwe
bundel om als het ware de vorige
te vervangen. Al met al gaat het om
een kleine duizend gedichten, die
het grote publiek lang niet zo vertrouwd zijn als zijn romans. Landelijke roem verwierf Bernlef met zijn
roman Hersenschimmen, dat met
het thema ‘dementie’ een schot in
de roos bleek.
Het Boekenweekgeschenk is een
jaarlijkse uitgave in het kader van
de Nederlandse Boekenweek. Het
wordt tijdens die week door Nederlandse boekhandelaars gratis
aangeboden aan klanten die voor
een zeker bedrag aan boeken hebben aangeschaft. Aan de hand van
vragen zal de schrijver zijn verhaal
houden. Bezoekers worden uitgenodigd om na de pauze ook vragen
te stellen. De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Cultuur in
de Dorpskerk, in samenwerking met
Boekhandel Bredero op 22 maart
om 20.15 uur in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Bredero, Hoofdstraat 234
in Santpoort-Noord, telefoon 023
5385723.

Velsen - Het Nationale Toneel
brengt in de Boekenweek de meest
gelezen roman van Louis Couperus
op de planken. Een jonge sterrencast laat het publiek in ‘Eline Vere
van jonge mensen de dingen die
gaan komen’ woensdag 19 maart
(20.15 uur) meeleven met Couperus’ heldin.
Eline is jong, mooi en temperamentvol. Zoals zoveel jonge mensen is zij
op zoek naar wie zij is en waar zij bij
hoort. Zij groeit op in de betere kringen van Den Haag en maakt deel uit
van een hechte groep vrienden die
zich één voor één gaan settelen.
Voor de buitenwereld leeft Eline volgens de strikte regels van haar milieu, maar van binnen snakt zij naar
avontuur en romantiek. Wanhopig doet zij haar best in het keurslijf van ‘hoe het hoort’ te passen. Na
een onbeantwoorde liefde voor een
operazanger, een mislukte verloving
met een keurige baron en de zoveelste aanvaring met haar familie,
vlucht zij naar het woelige Brussel.
Zal Eline Vere hier haar geluk vinden?
De overwegend jonge cast realiseert een dynamische voorstelling,
waarin werkelijkheid en fantasie
door elkaar heenlopen, op elkaar
botsen en samensmelten. Veelbelovend actrice Maria Kraakman speelt
de titelrol. Zij won een Gouden Kalf
voor haar hoofdrol in de film ‘Guernsey’. Naast Maria Kraakman schitteren o.a. Theo d’Or-winnares Bien de
Moor en Tijn Docter, bekend van de
film ‘Ik omhels je met duizend ar-

men.’ Ook maakt Jeroen Spitzenberger zijn opwachting. Hij speelde
prins Valentijn in de hitfilm ‘Alles is
liefde’.
Eline Vere is begonnen als een vervolgserie in de krant ‘Het Vaderland’.
Lezers smulden van de belevenissen
van de hartstochtelijke en hysterische Eline Vere en haar dandy neef
Vincent, die het evenbeeld lijkt te
zijn van de Haagse schrijver. Louis
Couperus schetst met ‘Eline Vere’
een scherp en beklemmend beeld
van de Haagse elite. De geboren
en getogen Hagenaar Léon van der
Sanden bewerkte het boek uit 1889
tot een toneelstuk over jonge mensen op de drempel van volwassenheid, die in gespannen afwachting
zijn van de dingen die gaan komen.
De voorstelling heeft Van der Sanden dan ook de ondertitel ‘van jonge mensen de dingen die komen
gaan’ meegegeven. Een knipoog
naar Couperus’ andere meesterwerk
‘Van Oude Menschen, de dingen die
voorbij gaan’. Het motto van de Boekenweek 2008 (van 12 t/m 22 maart)
‘Van Oude Mensen’ is ontleend aan
dit meesterwerk. In de Boekenweek
kunnen boeken- en toneelliefhebbers in de Stadsschouwburg Velsen
genieten van ‘jonge mensen’ in ‘Eline Vere’.
Toegang 23,50, 22,50 of 21,50, inclusief garderobe en pauzedrankje.
CJP 2 euro korting.
Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789 of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

De Barbier van Sevilla
als nieuwe kameropera
Haarlem - Na de transformatie van
drie Mozart opera’s start het Nederlands Blazers Ensemble een nieuw
muziektheateravontuur met de opera’s van Gioacchino Rossini. Om te
beginnen, zondag om 13.30 uur in
de Philharmonie, met de bekendste,
De Barbier van Sevilla. Deze opera
buffa bezorgde Rossini in 1817 wereldfaam. Legendarische personages zoals de barbier Figaro, graaf

Almaviva en de schone Rosine komen tot leven. Sopraan Johannette
Zomer, bariton Frans Fiselier, tenor
Bernard Loonen en het Nederlands
Blazers Ensemble zijn het dream
team voor een prachtig muziekspektakel. De musici spelen op historische instrumenten.
Meer informatie: 0900–5111222
(45cpm) of kijk op www.philharmonie.nu.

Velsen-Zuid - Het Trio Orionis
speelt vrijdagavond 14 maart in de
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid
werken van Felix Mendelssohn en
Johannes Brahms. Leden van de Lionsclub Velsen bieden de bezoekers
van het concert een geheel verzorgde avond aan. Zo is er voorafgaand
aan het concert een kopje koffie of
thee en in de pauze een drankje.
De opbrengst van de avond komt
geheel ten goede aan het Bijna Thuis
Huis te Velsen. Een Bijna Thuis Huis
is een kleinschalig huis, gemiddeld
vier bedden, met zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten in een terminale fase. Patiënten kunnen hier
tot de dood worden verzorgd. Naasten kunnen er zonodig overnachten. De zorg wordt onder professionele begeleiding geleverd door
zeer betrokken en ervaren vrijwilligers. Het Bijna Thuis Huis te Velsen
is in 2006 verdreven van haar loca-

tie bij het toenmalige Zeeweg Ziekenhuis. Vanuit een tijdelijk onderdak in Santpoort-Noord, maakt het
Bijna Thuis Huis nu plannen voor
een nieuw, passend huis. Lionsclub
Velsen voert fundraising projecten
uit om specifieke delen van de inrichting van het nieuwe huis te financieren.
Kaarten voor de Engelmundus Muziekavond à 15 euro kunt u bestellen via engelmundusmuziekavond@
gmailcom of bij Jaap van Velzen, via
023-5376542. Voor zover nog beschikbaar kunnen de kaarten op 14
maart ook aan de zaal worden gekocht, vanaf 19.30 uur.
De Engelmundus Muziekavond
wordt mogelijk gemaakt door een
groot aantal bedrijven uit Velsen en
directe omgeving. Nader informatie
en het programmaboekje zijn te vinden op www.engelmundusmuziekavond.nl

Vragen over Klassieke Homeopathie aan Betty Schouten

Eigenaresse van het Centrum voor
Homeopathie en Vitaliteit, Santpoort

Ineke Wouters, Heemskerk. “Mijn
zoontje, Joris, van 7 maanden heeft
eczeem. Het zijn grote rode plekken op zijn armen en buik, we zijn
ten einde raad. Niets helpt. Is dit met
homeopathie te behandelen?”

(Mesitran, firma Klinion) voor, want
jeuk is erg vervelend. Na een paar
dagen belde lneke op. Het eczeem is
aan het wegtrekken en hij is een stuk
rustiger. Ze was blij en ik ook, want
genezing is nog steeds niet te koop.
Wel de deskundigheid en zorgvuldigheid om een middel uit te zoeken.
Ineke had een aanvullende verzekering, waardoor 75% van de
consultprijs door de verzekering werd
vergoed.

Beste mevrouw Wouters: Mijn
ervaring is dat eczeem vaak goed te
behandelen is met homeopathie. Een
homeopaat kijkt naar het type kind
en zoekt precies uit welk homeopathisch middel passend is. Want
homeopathie is een geneeswijze die Heeft u vragen, stel ze gerust,
een middel bij het kind vind.
Mevrouw maakte een afspraak met
Betty Schouten. www.bettyschouten.nl
Joris en ik zag een allerliefst vrolijk
maar onrustig jongetje. De grote rode
vlekken op zijn bolle buikje zagen er
vurig uit. Na het gesprek besloot ik
welk middel dit jongetje nodig had.
Bovendien schreef ik een honingzalf

