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Wie krijgt
eenen faxnummer, e-mailadres
telefoonzonneboiler
en postbus blijven in gebruik
cadeau?
Zie artikel elders in deze editie
Het is tijd voor de Rabobank.

Notariskantoor
De Waard
verhuist
zie advertentie
elders in deze krant

Driehuis - Na een botsing met een andere fietser is zaterdagmiddag een
oudere man op de Van den Vondellaan van zijn fiets gevallen. Hij liep een
flink bloedende hoofdwond op. Na het ongeval rukten drie politieauto’s uit,
drie ambulances en ook een traumahelikopter. De helikopter hing enige tijd
boven de plaats van het ongeval maar bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.
Het letsel van de man bleek mee te vallen. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Oude foto van de waterglijbaan

Natuurbad Velserend:
nostalgie in Velsen
Santpoort-Zuid - Stoeien en
spetteren in het pierenbadje, een
sierlijke duik van de hoogste duikplank, gillend van de waterglijbaan,
relaxt peddelen in de kanovijver of
gewoon luieren op je handdoek
in de zomerzon. Wie heeft er niet
mooie herinneringen aan het oude
Natuurbad Velserend aan de voet
van de Ruïne van Brederode?
Wie nu vanaf de Bergweg een blik
werpt op de restanten van dit bekende natuurbad, wordt er niet vrolijker op. De duikplanken zijn verdwenen. De kleedhokjes staan gedeeltelijk nog overeind, enkel nog
omdat ze niet weten welke kant
ze op moeten vallen. En de grote
stalen boei, waar je al glijdend en
glibberend op probeerde te klauteren, hangt aangeschoten voorover.
Het zou mooi zijn de tijd, al is het
maar voor even, terug te halen.
De Stichting Santpoort die zich in-

zet voor behoud van cultureel erfgoed in Santpoort en tevens tracht
de historie van objecten en landschap in kaart te brengen, is van
plan in haar komende uitave van
De Zandpoort een artikel te plaatsen over Natuurbad Velserend vanaf de oprichting tot nu. Dat moet
niet louter een opsomming van historische feiten worden. De redactie
denkt aan een combinatie van historische èn andere relevante informatie die bijdraagt aan een volledig beeld van dit recreatiepark.
Bij het laatste kan men allereerst denken aan foto’s en andere afbeeldingen (toegangskaartjes, abonnementen, folders, affiches e.d.).
Daarnaast is informatie over alle attracties, veranderingen, verbouwingen en caravanplaatsen op
het terrein (liefst met data) van be-

lang.
Tot slot de eigenaren van Velserend, onder wie de heer Van Deursen met zijn ludieke optreden en
acties.
Eenieder die informatie, materiaal
en herinneringen denkt te hebben,
die een waardevolle bijdrage vormen voor een verantwoord historisch overzicht van Natuurbad Velserend, wordt verzocht contact op
te nemen.
(Oude) foto’s die u ter beschikking
wilt stellen, worden gescand, gekopieerd en zo spoedig mogelijk
geretourneerd. Informatie kan per
post of e-mail verstuurd worden.
Aarzel niet om contact op te nemen. Elke waardevolle bijdrage
is welkom. Contactpersoon: Jos
Diekstra, telefoonnummer 023
5381082, e-mail jdiekstra@gmail.
com.

Oudere man valt van fiets

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Aanrijding met letsel
uw audiospecialist!

Wasdroger vanaf 199,Internet prijzen!!!

Enorme keus witgoed
aanbiedingen
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Surf eens naar

www.hofgeest.nl

Santpoort-Noord - Op de A22 bij de afslag IJmuiden ontstond vorige week
donderdag omstreeks 15.30 uur een aanrijding waarbij meerdere auto’s betrokken waren. Een persoon raakte gewond. Een 22-jarige bestuurder uit
Apeldoorn kwam, vermoedelijk door een klapband, op de andere rijstrook in
botsing met een auto bestuurd door een 40-jarige Amsterdammer. Deze auto werd eveneens door een andere tegemoetkomende auto, bestuurd door
een 41-jarige bestuurder uit Castricum aangereden. Een 48-jarige automobiliste uit Velsen-Noord kon de laatste auto niet meer ontwijken en botste
hier achterop. De 40-jarige Amsterdammer raakte bekneld in zijn auto en is
door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het Elisabeth Gasthuis. De man uit Castricum en de vrouw
uit Velsen-Noord zijn beiden met onbekend letsel vervoerd naar het Rode
Kruisziekenhuis in Beverwijk. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

Ouders zeer tevreden

Dikke voldoende voor
Velsense peuterspeelzalen
Velsen - Uit een recent gehouden
klant tevredenheidonderzoek blijkt
dat ouders de peuterspeelzalen
In Velsen een dikke voldoende geven. De peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Velsen scoren gemiddeld een 8.3.

Een jongere op het inloopspreekuur van Alexander van de Pieterman van Stichting Welzijn Velsen

Inloopspreekuur jongerenwerker
Velserbroek - Naar aanleiding van
de wijkinventarisatie die gehouden
is in de Dekamarkt in de week van
14 januari, gaat ambulant jongerenwerker Alexander van de Pieterman
van Stichting Welzijn Velsen starten met een inloopspreekuur. Het
spreekuur zal elke dinsdagavond
van 18:00 uur tot 19:00 uur in het
Polderhuis (kantoor van Stichting
Welzijn Velsen) gehouden worden.
Tijdens de wijkinventarisatie bleek
het onderwerp jeugd een hot item.
Circa 25 procent van de bewoners
heeft aangegeven activiteiten voor
jongeren te missen in de Velser-

broek. Veel bewoners willen dan
ook graag helpen bij het organiseren en uitvoeren hiervan. Ook heeft
een aantal bewoners aangegeven
overlast te hebben van groepen jongeren. Uit de bewonersavond is gebleken, dat de bewoners van Velserbroek vinden, dat de aandacht voor
jeugd de hoogste prioriteit moet
hebben.
Dus iedereen (jongeren en volwassenen) die ideeën en wensen heeft
voor jongerenactiviteiten kan langskomen in het polderhuis. Wil je zelf
wel eens een leuk feest helpen or-

ganiseren voor tieners/jongeren in
Velserbroek? Wil je helpen bij het
opzetten van een sporttoernooi? Of
heb je andere suggesties, kom dan
langs.
Ook bewoners met klachten over
jongeren kunnen deze bespreken
met de jongerenwerker. Bewoners
die zich opgegeven hebben tijdens
de inventarisatie en bewonersavond krijgen binnenkort bericht. In
april zal het wijkactieplan klaar zijn,
waarin de plannen voor de komende twee jaar gepresenteerd zullen
worden.

Van de 505 uitgezette enquêtes kwamen er 339 retour. Met een respons
van 67 procent ontstaat er een goed
beeld van de tevredenheid over de
peuterspeelzalen.
De ouders zijn het meest tevreden
over de manier waarop de leidsters
met de peuters en ouders omgaan.
Peuters gaan graag naar de speelzaal melden de ouders, de peuterleidsters staan open voor opmerkingen en kritiek en de activiteiten
die worden aangeboden worden als
ruim voldoende beoordeeld. Ouders
zijn ook tevreden over de materialen, de verzorging, de veiligheid en
de hygiëne in de peuterspeelzalen.
Er is ook gevraagd of ouders tevreden zijn met de openingstijden, het
aantal dagdelen en de kosten. 43 %
van de ouders zou hun peuter vaker
willen brengen. Vooral voor peuters
vanaf 3 jaar willen ouders graag een
extra dagdeel ter voorbereiding op
de basisschool.
Veel ouders pleiten ervoor om de
openingstijden van de peuterspeelzalen beter af te stemmen op die van

de basisschool.
Een punt van kritiek betreft het pedagogisch beleid. Eénderde van de
ouders is niet op de hoogte van het
pedagogisch beleid. Bijna een kwart
van de ouders vindt de ouderbijdrage te hoog, zeker in vergelijking
met de kosten van de kinderopvang.
Sommige ouders vinden het niet terecht dat de ouderbijdrage inkomensafhankelijk is.
Onderwerpen die volgens de ouders
voor verbetering vatbaar zijn betref-

fen de inhoud en de frequentie van
de ouderavonden; de zogenaamde
tien minutengesprekken zouden in
alle peuterspeelzalen moeten worden gehouden en de informatie over
en de contacten met de administratieve organisatie kan nog verbeterd
worden.
Stichting Welzijn Velsen gaat de
uitkomsten met de peuterspeelzalen bespreken en zal waar nodig en
mogelijk verbeteringen en veranderingen aanbrengen.
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Beëindiging ammoniaktrein
tussen Geleen en IJmuiden
Op 4 maart 2008 is een principeakkoord gesloten
tussen het Rijk en DSM over beëindiging van de
ammoniaktransporten tussen Geleen en IJmuiden.
Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet
om het spoor veiliger te maken. Het risico dat er
ergens in Nederland een ongeluk gebeurt met een
ammoniaktransport is zo een stuk kleiner geworden.
Dit akkoord is mede tot stand gekomen door de
inzet van gemeenten in de IJmond, waaronder
Velsen, en de Provincie Noord-Holland. Zij hebben
mede naar aanleiding van de ontsporing van een
spoorwagon met ammoniak bij Halfweg in 2003
op verschillende momenten aandacht gevraagd

voor deze vorm van transport. Zo is bijvoorbeeld
door inspanning van de gemeente Velsen door het
kabinet hierover een standpunt ingenomen in de
zogenaamde ketenstudie
Vooral in 2005 zijn er verschillende momenten
geweest waarop leden van het Haagse kabinet
(Binnenlandse Zaken en VROM) en hoge ambtelijke
vertegenwoordigers de IJmond hebben bezocht
en waarbij telkens vanuit verschillende partijen
aandacht is gevraagd voor dit transport. Uiteindelijk
heeft dit ertoe geleid dat het Rijk met DSM in
gesprek is gegaan over de beëindiging van de
ammoniaktransporten.
Eerste ontwerpschets velserbroek

Foto: Reinder Weidijk

VIOS project Velsen van start
Vorige week donderdag is in de gemeente Velsen
het VIOS-project van start gegaan. VIOS staat
voor Veiligheid In en Om de School met als doel
het voorkomen en bestrijden van geweld op
school. De wethouder van onderwijs Annette
Baerveldt gaf de aftrap voor de startbijeenkomst in
de raadzaal van het stadhuis. Zij onderstreepte het
belang om geweld op school niet incidenteel, maar
structureel te bestrijden. Met daarbij een sterk
accent op preventie.
Vervolgens werden de aanwezigen, waaronder
leerlingen en docenten van de Velsense scholen

voor voortgezet onderwijs onder leiding van de
Stichting Mediation getraind hoe om te gaan
met conflicten. Op ludieke wijze leerden men
conflicten tussen 2 personen op te lossen door
tussenkomst van een derde neutrale partij.
Partners van VIOS Velsen zijn alle Velsense scholen
voor voortgezet onderwijs, Politie
Kennemerland, Bureau Halt en de gemeente
Velsen.
Het VIOS Velsen staat onder voorzitterschap van
Marianne Poen, directeur van het Tender College.

Velserbroek heeft een
eigen lichtkrant
Op vrijdag 14 maart wordt in Velserbroek
een lichtkrant opgehangen aan de gevel
van het Polderhuis. Deze lichtkrant brengt
u het nieuws over culturele en sportieve
evenementen in de wijk.
De historie
Al enige jaren geleden is vanuit het wijkplatform
het initiatief gekomen om een informatiebord
te maken waar diverse instanties hun nieuws
in konden melden. Het was de bedoeling deze
op een prominente plek in Velserbroek neer te
zetten.
Door allerlei organisatorische en
beheerstechnische hindernissen, is de realisatie

van zo’n bord niet van de grond gekomen. Wel
was er behoefte aan een centraal informatiepunt
waarop alle inwoners van Velserbroek konden
lezen wat er in hun wijk allemaal op sportief
en cultureel gebied te bieden was. Met
de komst van de lichtkrant is het plaatsen
van een informatiebord niet meer nodig
en beschikt Velserbroek over een moderne
informatievoorziening zoals dat bij de jongste wijk
van Velsen hoort.
Op woensdag 19 maart a.s. om 14.30 uur zal
wethouder mevrouw Margo Bokking samen de
bedenker van het informatiebord dhr. C. Witte, de
lichtkrant officieel in gebruik stellen.

Herinrichting
speellocaties Wijkpark
en Klipper in Velserbroek
Op 18 februari 2008 vond in Het Polderhuis in
Velserbroek een informatieavond plaats over twee
speellocaties in het Wijkpark en twee speellocaties
aan de Klipper in Velserbroek.
De aanleiding voor deze informatieavond was het
plan om op beide locaties één van de speelplekken
op te heffen. Op de plaats van de speelplek die
vervalt, wordt de buitenruimte opnieuw ingericht
met groen. De andere te renoveren speelplek
wordt heringericht.
Hoe gaat het worden?
In het wijkpark wordt de speelplek heringericht
voor de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar en aan de
Klipper voor de leeftijdsgroep 7 tot 12 jaar. Tijdens
de informatiebijeenkomst zijn de wensen over
de herinrichting besproken met Ontwerpbureau
Speelplan. Naar aanleiding hiervan heeft dit
ontwerpbureau in opdracht van de gemeente
Velsen voorstellen ontwikkeld voor de herinrichting
van beide locaties.
kijken en meepraten over hoe de speelplek
eruit komt te zien!

Op maandag 17 maart aanstaande worden deze
voorstellen gepresenteerd. Het is dan mogelijk
om uw visie te geven op deze voorstellen tijdens
een inloopbijeenkomst in Het Polderhuis aan het
Vestingplein 58 te Velserbroek.
Voor de kinderen is een speciaal programma
waarbij ook zij hun mening kunnen geven over de
voorstellen. Kinderen die mee willen praten zijn van
harte welkom tussen 15.30 uur en 17.30 uur.
Volwassenen zijn ook op 17 maart van harte
welkom tussen 15.30 uur en 17.30 uur of tussen
18.30 uur en 19.30 uur.
Bewoners die ook op de bijeenkomst van 18
februari zijn geweest en de presentielijst hebben
ingevuld en de bewoners die aan de gemeente
een E-mail hebben gestuurd over dit onderwerp,
ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze
inloopbijeenkomst.
Als u verhinderd bent maar toch graag op de
hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, kunt u
een mail sturen met vermelding van uw naam en
adres naar: jspruyt@velsen.nl

Laat geen geld liggen!!!
Reken zelf uw rechten uit
De gemeente Velsen heeft allerlei financiële
regelingen voor inwoners met een laag inkomen.
Veel mensen kennen die regelingen niet of denken
dat ze daar geen recht op hebben. Met het
internetprogramma ‘Bereken uw recht’ kunt u zelf
testen of u in aanmerking komt voor een vergoeding
of uitkering. Kijk hiervoor op www.velsen.nl / Werk en
Inkomen / Bereken uw recht

Foto: Reinder Weidijk

Mevrouw van Eden-Roza oudste
inwoner gemeente Velsen
Op zaterdag 8 maart 2008 heeft mevrouw Matje
Elizabeth van Eden-Roza de leeftijd van 107 jaar
bereikt. Burgemeester Cammaert heeft haar op deze
dag gefeliciteerd in woonzorgcentrum W.F. Visserhuis
in IJmuiden.
Onderstaand enige gegevens van de 107-jarige.
Mevrouw Van Eden-Roza werd geboren op 8 maart
1901 te Spaarndam. Het gezin Roza had 5 kinderen, 2
dochters en 3 zonen. Matje was de jongste dochter uit
het gezin. Haar vader werkte in die tijd bij de gasfabriek
in Haarlem. Studeren was er in die tijd niet bij, Matje
volgde in Spaarndam de openbare lagere school tot
haar 12e jaar. Daarna is zij als dienstmeisje dag en
nacht in betrekking geweest te Haarlem. Haar loon
bedroeg toen ƒ 1,50 per week.
Matje kreeg op haar 16e jaar verkering met Bert van
Eden. Bert was eveneens een Spaarndammer en werkte
daar bij een boer in de polder. Zijn ouders verhuisden
naar Naarden, maar Bert bleef in Spaarndam en was
daar in de kost bij de familie Van der Putten.

Hoe werkt het?
‘Bereken uw recht’ is een gebruiksvriendelijk
internetprogramma. U werkt daar anoniem mee. Het
doorlopen van de vragenlijst kost niet meer dan tien
minuten. Houd de gegevens over uw inkomen en
uw banksaldo bij de hand als u het programma gaat
raadplegen. Het resultaat is een helder overzicht van
alle mogelijke vergoedingen. U kunt dat overzicht
uitprinten.
U kunt daar geen rechten aan ontlenen, maar het
kan u wel helpen bij het indienen van aanvragen
bij de gemeente. Aan het programma zitten ook
aanvraagformulieren gekoppeld. U kunt deze thuis

downloaden, invullen en daarna opsturen aan de
gemeente.
Over welke regelingen gaat het?
Het programma toetst de volgende regelingen:
• bijzondere bijstand
• declaratieregeling sociaal-culturele activiteiten
• tegemoetkoming chronisch zieken
• langdurigheidstoeslag
• kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• collectieve korting premie zorgverzekering
Wilt u meer informatie?
Heeft u geen internet of wilt u liever op een andere
manier informatie over deze inkomensregelingen? U
kunt dan dagelijks tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch
contact opnemen met de gemeente via 0255-567200.
U kunt ook naar het vrije inloopspreekuur. De balie
voor bijzondere bijstand en andere regelingen is in het
stadhuis dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Hebt u moeite met het invullen van de formulieren
kunt u de hulp inroepen van de Formulierenbrigade.
Via 0255 533885 kunt u hiervoor een afspraak maken.

Op 24 juni 1925 trouwde Matje Roza met Bert Van
Eden op 24-jarige leeftijd. Twee jaar later werd hun
dochter Maria Margaretha geboren. Elf jaar later werd
het gezin uitgebreid met een zoon, Jacobus Pieter.

Gewijzigde openingstijden Stadhuis rond Pasen

In 1939 verhuisde het gezin vanuit Spaarndam
naar de gemeente Velsen. De verhuizing naar de
Ahornstraat in IJmuiden was op aandringen van
de toenmalige werkgever van de heer Van Eden,
Hoogovens.
Mevrouw Van Eden heeft een bewogen leven achter
de rug. In 107 jaar kan veel gebeuren. Haar man was
veelvuldig ziek. Nadat het echtpaar 53 jaar getrouwd
was, overleed haar man in 1978.

Vrijdag 21 maart 2008 (Goede Vrijdag) is het Stadhuis gesloten
Maandag 24 maart 2008 (Tweede Paasdag) is het Stadhuis gesloten

Op 90-jarige leeftijd verhuisde zij naar het Woon-en
Zorgcentrum W.F. Visserhuis.
Zij heeft inmiddels 4 kleinkinderen en 5
achterkleinkinderen.
Helaas gaat momenteel de gezondheidstoestand van
Mw. Van Eden-Roza achteruit.

In verband met Pasen zijn de openingstijden van het Stadhuis gewijzigd;

De dependance van Burgerzaken aan de Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord is op deze dagen ook gesloten.

Gewijzigde ophaaldagen ReinUnie
Tweede Paasdag (maandag 24 maart 2008)
Velsen: groene container wordt geleegd op
woensdag 26 maart.

Hemelvaartsdag (donderdag 1 mei 2008)
Velsen: grijze container wordt geleegd op vrijdag
2 mei.

Koninginnedag (woensdag 30 april 2008)
Velsen: grijze container wordt geleegd op dinsdag
29 april.

Tweede Pinksterdag (maandag 12 mei 2008)
Velsen: grijze container wordt geleegd op dinsdag
13 mei.
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89N9K99?
Donderdag 13 maart
Tot en met april kunt u de expositie
van Cisca Kok bekijken in de Stadsschouwburg Velsen.
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 tot 22.00 uur.
Parochiecafé in de Ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk,
Rijksstraatweg/Zaanenstraat. 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’. Aanvang
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.
Crossroads, Kromhoutstraat IJmuiden: Feest met dj’s Pavo, BMC, Reno en gasten. Aanvang 22.00 uur.
Toegang 6,-.

Vrijdag 14 maart
Lezing Cliniclowns door de heer
J. Gort bij NVVH-Vrouwennetwerk
om 10.00 uur in de Herberg, Westerhoutpark 46 Haarlem. Toegang 2,50.
Paaskien bij wijkcentrum Europawijk, Laan van Berlijn in Haarlem.
Aanvang 14.00 uur. Toegang 1,50.
Sjaak en de Bonenstaak bij poppentheater de Zilveren Maan in de
Aardappelkelde van Landgoed Elswout. Aanvang 15.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 16.45: Control. 17.00: Caramel. 19.00: Caramel. 19.15: El Bano del Papa. 21.00:
Nightwatching. 21.15: Stellet Licht.
Open huis bij ROC Nova College op bijna alle locaties in de regio
IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer,
Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Van 17.30 tot 20.30 uur.
Paddenexcursie. Vertrek 18.30 uur
vanaf informatiepaneel ingang Koningshof, Duinlustweg t.h.v. 26. Aanmelden verplicht via 023-5411129 of
www.npzk.nl.
Stadsschouwburg Velsen: Pinokkio met K3-ster Kristel, 19.00 uur.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs de Hoeksteen, de Weid 24
Velserbroek, 19.00 tot 20.30 uur.
Kledingbeurs bij obs de Molenweid
in Velserbroek, 19.30-21.00 uur.
COV IJmuiden viert en zingt haar
100ste Matthäus Passion in de Grote Kerk, Kanaalstraat in IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur. Toegang 20,-, t/
m 16 jaar onder begeleiding 5,-.
Klaverjassen StormvogelsTelstar,
Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
SwingSteesjun, station Haarlem,
wachtkamer 2e klasse, perron 3a.
Feestje. Van 20.00 tot 01.00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Inside Out try-out. 20.30: Het Huiskameronweer try-out.
Optreden jong talent uit Minsk in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg SantpoortNoord, 20.15 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Frau Bach in de kleine zaal van
de Philharmonie Haarlem. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Deux Accods diont. Aanvang 20.30 uur.
Regiorockers in buurtcentrum De
Til, Leidsplein 36 rd. Haarlem. Aanvan 21.00 tot 00.30 uur.
Crossroads, Kromhoutstraat IJmuiden: Feest met dj’s Rydel, Erik Z. Silvershadow, Laserchaser en Reno.
Aanvang 22.00 uur. Toegang 5,-.

Zaterdag 15 maart
Rommelmarkt Zang en Vriendschap, Jansstraat 74 Haarlem, 10.0016.00 uur. Toegang/koffie gratis.
Open dag Zorgsector. Zie voor inforamtie over de activiteiten www.
infospuntzorg.nl.
Open damkampioenschappen in
het clublokaal van de Haarlemsche
Damclub, buurtcentrum De Fjord,
Paul Krugerkade 6 in Haarlem.
Opschoondag in de Haarlemmerhout. Om 11.00 uur vindt de opening
van deze dag plaats.
Gemengd koor Zuid-West in de
grote foyer van de Philharmonie
Haarlem. Aanvang 12.30 uur. De
Houdini’s & Esther Hart in de kleine
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zaal. Aanvang 20.15 uur.
Open repetitie Bel Canto voor de
opera Nabucco in de Technishe
School Velsen, Noostraat IJmuiden.
Van 13.00 tot 14.00 uur.
Bazaar in Huis ter Hagen, Lod. v.
Deijssellaan 254 in Driehuis. Van
13.00 tot 16.00 uur.
Soft- en honkbalclinic bij Sparks
Haarlem Jeugd, 13.00 tot 15.00 uur.
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden: Zeven-kamp om 14.00 uur. Om 1.00
uur Disc-Cover.
Filmschuur Haarlem: 14.00/19.00:
Caramel. 14.30: The Fox and the
Child 6+. 16.00/21.00: Nightwatching. 16.45: Control. 19.15: El Bano
del Papa. 21.15: Stellet Licht.
Stadsschouwburg Velsen: Pinokkio met K3-ster Kristel, 14.30 uur.
‘Stampei op de boerderij’ door
poppentheater De Zilveren Maan op
landgoed Elswout, 14.30 uur.
Vesper in de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord. Aanvang 19.00 uur.
SwingSteesjun, station Haarlem,
wachtkamer 2e klasse, perron 3a.
Dance Classics, 20.00-01.00 uur.
Toegang 6,50 tot 21.00, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Inside Out. 20.30: Het Huiskameronweer try-out.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: D’Electrique, 20.30 uur.
Rock and Roll de Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord. Aanvang
20.30 uur. Toegang 7,50.
Crossroads, Kromhoutstraat IJmuiden: Feest met dj’s Luna, Bountyhunter, BMC en Reno. Aanvang
22.00 uur. Toegang 10,-.
Tast It, Lichtfabriek, Minckelersweg
Haarlem. Van 23.00 tot 04.00 uur.
Toegang vvk 15,-.

Zondag 16 maart
Klaverjasmarathon bij Otte, Bik en
Arnoldkade 7 IJmuiden. Inschrijven
tot 10.00 uur. Zaal open 09.00 uur.
Grote Klaverjasmarathon in het
Clubhuis SV Full Speed, Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid, 10.00 uur.
Lezing Aart Mak in de Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Thema:
‘Het raadsel van het kwaad’. Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Instuif Countryline-dance bij
ORO, Kamerling Onnestraat 83
Haarlem. Van 10.30 tot 12.30 uur.
Spaarnwoudeloop van 10.45 tot
12.00 uur.
Special Olympics Schaatsevenement op de Kennemer Kunstijsbaan in Haarlem. Openingceremonie 11.00 uur. Wedstrijden van start
om 11.30 uur. Toegang gratis.
Koffieconcert in de Naaldkerk in
Santpoort-Noord. Optreden Sparkle
en Big Band Velsen, 12.00 uur.
Stinzenbollenwandeling om 12.00
uur bij de Stadskweektuin, Kleverlaan 9 in Haarlem. Kosten 2,50.
Stadsschouwburg Velsen: Pinokkio met K3-ster Kristel, 14.00 uur.
‘Stampei op de boerderij’ door
poppentheater De Zilveren Maan op
landgoed Elswout, 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00/21.00:
Nightwatching. 14.30: The Fox and
the Child 6+. 16.45/21.15: Stellet
Licht. 17.00/19.00: Caramel. 19.15: El
Bano del Papa.
Holland Symfonia in de Philharmonie Haarlem, 14.00 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden: Bandoneonist Gustavo
Toker. Aanvang 14.30 uur.
ZoMiPo in wijkcentrum Europawijk,
Laan van Berlijn in Haarlem. Aanvang 14.30 uur. Toegang 3,50.
ZoMiPo in de Janskliniek, Ridderstraat 32 Haarlem. Aanvang 14.30
uur.
Optreden Klavierschippers in
Zorgcentrum Schalkweide, Floris
van Adrichemlaan 15 Haarlem. Aanvang 14.30 uur. Toegang 3,-.
Jugendstil Trio in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden:
Piek-uur van 16.00 tot 19.00 uur. En
vanaf 19.00 uur Countless.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Bluestrain FM met Big
Blind. Aanvang 17.00 uur.
The Fat Bastards in de Halve
Maan, Hagelingerweg SantpoortNoord. Aanvang 17.00 uur.
Paaszangavond in de Ichthuskerk,
Snelliusstraat 40 in IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Crossroads, Kromhoutstraat IJmuiden: de ‘grand finale’ met Sjaak Verkade, Robin Razz, Yanni, Carina, Jill,
Harold en gasten. Aanvang 20.00
uur. De toegang bedraagt slechts
2,50.

Maandag 17 maart
Inloopspreekur hartpatiënten in
het informatiepunt Zorg Spaarnepoort in het Spaarneziekenhuuis
Hoofddorp. Van 10.30 tot 11.30 uur.
Voorjaars modeshow bij modezaak Gallo Original’s, Hoofdstraat
in Santpoort-Noord. Aanvang 19.00
uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Caramel. 19.15: 13 (Tzameti) MovieZone.
21.00: Nightwatching. 21.15: Stellet
Licht.
Lezing Kester Freriks, schrijver van
‘Dahlia’s en sneeuw’, over zijn werk.
Van 20.00 tot 22.00 uur in de Centale Bibliotheek IJmuiden. Toegang
gratis.
Lezing door Connie Palmen in het
Oude Slot, ingang Ringvaartlaan in
Heemstede. Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 18 maart
Bomanswandeling met stadsgids
Louise Koster. Start om 13.30 uur in
de kaartjeshal van het Centraal Station Haarlem.
Bijeenkomst voor praktijkassistenten en praktijkondersteuners in het
Spaarne Ziekenhuis. Het thema is:
‘Verdenking op borstkanker..... en
wat nu? Van 18.00 tot 20.45 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Caramel. 19.15: El Bano del Papa. 21.00:
Nightwatching. 21.15: Stellet Licht.
Zomerkleding- en speelgoedbeurs
bij Baptisten Gemeente IJmuiden.
Van 19.30 tot 20.30 uur.
Presentatie en lezing hooggevoelige kinderen door CrystalStar in
het Steunpunt voor ouderen, Van
Oosten de Bruijnstraat 60 Haarlem.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Inside Out. 20.30: Het Huiskameronweer try-out.
Stadsschouwburg Velsen: Arie &
Silvester. Voorstelling is uitverkocht.
Rascha Peper bij boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a
in Bloemendaal. Aanvang 20.15 uu.
Toegang 10,-.
Club Phil, Mondriaan Kwartet in
de kleine zaal van de Philharmonie
in Haarlem. Aanvang 21.00 uur, om
19.00 uur walking diner.

Woensdag 19 maart
Inloopochtend voor vrouwen met
borstkanker in het Kennemer Gasthuis locatie Noord. Van 10.00 tot
11.30 uur.
Ton Ojers en Mathijs Groenewoud
van Noord Holland Sport van TRVNH brengen een bezoek aan SVIJ.
Kienen in wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98
Haarlem. Aanvang 13.30 uur. Toegang 1,50.
Paaskien in wijkcentrum het Boederhuis, Nagtzaamplein 67 Haarlem.
Aanvang 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: The
Fox and the Child 6+. 15.00: Nightwatching. 16.45: Stellet Licht. 19.00:

Caramel. 19.15: El Bano del Papa.
21.00: Nightwatching. 21.15: Stellet Licht.
China centraal in Café Globaal in
de grote zaal van het Mondiaal Centrum, Lange herenvest 122 Haarlem.
Van 17.00 tot 20.00 uur. Toegang
gratis.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Inside Out. 20.30: Het Huiskameronweer try-out.
Stadsshouwburg Velsen: ‘Eline
Vere’ van Louis Couperus. Aanvang
20.15 uur.
C3 speelt 3D in de kleine zaal van
de Philharmonie Haarlem. Aanvang
20.15 uur. Om 20.15 uur Lilian Vieira
in de grote zaal.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Sicko’. Aanvang
20.30 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden: ‘Graag, Meneer Van Merwijk’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 20 maart
Expositie van Johan Holtust in
woon- en zorgcentrum de Moerberg, Zuiderkruisstraat 74 in IJmuiden. Expositie is te zien tot 30 april.
MS-inloopuur in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de centale hal van het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofddorp. Van 10.00 tot 11.30
uur.
Gildewandeling met Corrie van
Valkenburg. Vertrek om 14.00 uur
van het Historisch Museum Haarlem, Groot Heiligland 47 in Haarlem.
Kosten 2,50 p.p.
Voetbalclinic voor kinderen van 6
tot 11 jaar bij VVH/Velserbroek, van
der Aartssportpark, Van der Aartsweg 16 Haarlem. Vanaf 16.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur:
Inside Out première. 20.30: Het
Huiskameronweer première.
Filmschuur Haarlem: 19.00: stellet
Licht. 19.15: El Bano del Papa. 21.15:
Nightwatching. 21.30: Investigation.
Stadsschouwburg Velsen: Edwin
de Vries in de Pianist. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Brokstukken (try-out).
Aanvang 20.30 uur.

Dieuwertje Kors met burgemeester Heeremans van Heemstede (foto: de heer
Kors)

Perskid uit Santpoort herdenkt
Haarlemse verzetstrijdster
Haarlem - Kids&Respect, de organisatie die kinderen uit basisscholen
in contact brengt met bewoners van
seniorenhuizen, heeft zaterdag op
Wereldvrouwendag een bloemenhulde gebracht ter nagedachtenis
van Hannie Schaft.
Bij haar monument in het Kenaupark sprak de burgemeester van
Heemstede, Marianne Heeremans.
Ze vertelde over de verzetskrantjes die Hannie toen rondbracht in
het geheim, over de persvrijheid. Ze
eindigde me de woorden: ‘Meiden,
maak later zelf je keuzes in het le-

ven en sta zo ieder jaar even stil bij
de internationale vrouwendag.
Daarna deelde ‘Perskid van het jaar’
Dieuwertje Kors de bloemen uit.
Kids&Respect vroeg alle kinderen
de bloemen in ontvangst te nemen
en die vervolgens neer te leggen bij
het monument van Hannie Schaft.
Natuurlijk was de meester van Dieuwertje (van de ParnassiaschoolSantpoort-Noord) ook aanwezig.
Het was een prachtige zonnige
dag. Kids&Respect vraagt iedereen
de datum in de agenda te zetten. 8
maart 2009 herdenken zij weer! Zie
ook: www.kidsenrespect.nl.

Maak kennis met de zorg
Regio - Zorgorganisaties in heel
Nederland openen op zaterdag 15
maart aanstaande
hun deuren voor
het publiek tijdens de landelijke
Open Dag van de
Zorg. Ook in deze
regio doen diverse zorginstellingen mee. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Zij
krijgen een kijkje
achter de schermen van onder
meer het ziekenhuis, de thuiszorg,
de ouderenzorg,
de geestelijke gezondheidszorg en
de gehandicaptenzorg.
De zorgsector is
een aantrekkelijke werkgever. De
instellingen laten op deze dag zien
welke zorg wordt aangeboden, wat
werken in de zorg inhoudt. Daarnaast organiseren zij rondleidingen
en zijn graag bereid om vragen te
beantwoorden. De deelnemende
organisaties bieden een gevarieerd
programma aan dat ook gericht is
op toekomstige medewerkers voor

de zorg. De zorgsector heeft een
steeds verder oplopend tekort aan
personeel. Oorzaken zijn onder meer de
vergrijzing van
de bevolking
en een toenemende zorgvraag, verminderde instroom
in de opleidingen en een
stijgend personeelsverloop door o.a.
een vergrijzend
personeelsbestand.
De
zorginstellingen die
meedoen zijn:
Stichting Sint
Jacob, Stichting SHDH, Zonnehuisgroep, ViVa!
Zorggroep, De Hartekamp Groep,
Spaarne Ziekenhuis (alleen banenmarkt), Het Rode Kruis Ziekenhuis,
Nieuw Unicum, De Geestgronden,
locatie Spaarnepoort
Voor meer informatie over de activiteiten tijdens de Open Dag van de
Zorg in deze regio kijkt u op www.
infopuntzorg.nl.

World Travel Award DFDS Seaways

Route IJmuiden-Newcastle
bestaat 12,5 jaar

IJmuiden - Deze maand bestaat
de route IJmuiden – Newcastle van
DFDS Seaways 12,5 jaar. Het eerste jaar van de route werd afgesloten met 69.000 passagiers. Vorig jaar behaalde de cruise ferrymaatschappij het beste resultaat uit
de geschiedenis op deze route met
190.000 passagiers. Als kroon op
al het werk en inspanningen, nam
DFDS Seaways de jaarlijkse World
Travel Award in ontvangst.
Naast de groei in passagiersaantallen hebben ook de ferryschepen in
de afgelopen 12,5 jaar een verandering ondergaan. Sinds mei 2007
vaart DFDS Seaways naast de ‘King
of Scandinavia’ met de ‘Princess of
Norway’ op de route IJmuiden – Newcastle. Dit schip heeft ruimte voor
580 personenauto’s en heeft bovendien een grote keuze in ‘wining &
dining’ faciliteiten. De ‘Princess of

Norway’ telt 5 restaurants en een
wijnbar. Beide schepen behoren
tot de grootste cruiseferry’s van de
Noordzee en zijn van allerlei moderne faciliteiten voorzien waardoor de
vakantie al aan boord begint.
DFDS Seaways ontving de award
voor Europe’s Leading North Sea
Ferry Operator 2007. De jaarlijkse
World Travel Awards worden uitgereikt aan bedrijven ter erkenning en
beloning van hun professionaliteit
in de toeristische sector in Europa.
Reisagenten wereldwijd hebben de
genomineerden beoordeeld.
DFDS Seaways is met zes passagiersschepen marktleider in ferryverbindingen op de Noordzee.
Op de route IJmuiden – Newcastle
vaart DFDS Seaways met twee luxueuze ferryschepen. Dit zijn de zusterschepen ‘Princess of Norway’ en
de ‘King of Scandinavia’.

Deze zomer je vaarbewijs
Regio - Binnenkort start Toplicht
Opleidingen cursussen Vaarbewijs
en Marifonie in Alkmaar en Haarlem.
Wie nu inschrijft kan snel examen
doen en heeft deze zomer zijn vaarbewijs. Dat is belangrijk, want er
wordt intensief gecontroleerd op
het steeds drukker wordende vaarwater.
Een cursus omvat vier of vijf lessen.
Je leert manoeuvreren, veiligheid,

meteorologie, voorrangsregels, lichten, geluidsseinen, tonnen, gebruik
waterkaarten, kompas, gps, wind en
stroom. Met VB 1 mag je varen op
kleine binnenwateren, met VB 2 ook
op IJsselmeer en Waddenzee.
Het vaarbewijs is verplicht voor motorboten die sneller kunnen dan 20
kilometer per uur. Dus ook opblaasboten, waterskiën en jetskiën.
Meer informatie en aanmelden:
www.toplicht.nl of 06-12036011.

Ook deze trapeze-act speelt een rol in de jubileumvoorstelling Surprise

Honderd gratis vrijkaarten

Prentenboekcircus Bongo
viert 30-jarig jubileum
Velserbroek - Circus Bongo komt
naar het Vestingplein in Velserbroek. De voorstellingen zijn op
26, 29 en 30 maart om 14.00
uur en op donderdag 27 maart
om 16.15 uur. In samenwerking
met de Jutter en Hofgeest zijn op
dinsdagmiddag 18 maart tussen
16.00 en 17.00 uur gratis toegangskaarten verkrijgbaar bij
het kantoor van deze krant aan
Zeeweg 189-191 in IJmuiden,
voor de voorstelling van donderdag 27 maart om 16.15 uur. Deze kaarten zijn niet inwisselbaar
voor een andere datum en OP =
OP. Er zijn 100 vrijkaarten en per
persoon kan men een kaart verkrijgen.
De nostalgische woonwagens, de
authentieke theatertent, de sfeervolle aankleding en de prachtige
decoraties zijn reeds 30 jaar de ingrediënten van het Nederlandse
Circus Bongo. Wat in 1978 begon
als kindercircus groeide uit naar een
volwassen circusbedrijf, waarbij is
vastgehouden aan de sfeer van lang
vervlogen tijden. Wie het circus bezoekt, komt terecht in een circus uit
een prentenboek. Een computergestuurde licht- en geluidsinstallatie
verraadt echter dat er een voorstelling gaat plaatsvinden die eigentijdse technieken combineert met authentieke circusvormen.
Om het jubileum kracht bij te zetten,
is een bijzondere selectie gemaakt
van circusartiesten. Zowel op het
gebied van dierendressuur als acrobatiek viert Circus Bongo met deze
productie hoogtij. Want de voorstelling is inmiddels meer dan alleen
paardje links, paardje rechts. Het
is een totaalconcept waarbij de artiesten, de kostuums en rekwisieten
zijn afgestemd op een verhaal met
theatrale vormen. Een artistiek team
werkte maar liefst een jaar lang aan
de jubileumproductie ‘Surprise’.
Het personage Bongo beleeft op zijn
zoektocht naar het clowneske typetje Dropje een enerverende voorstelling. Hun aandeel is poëtisch, soms
hilarisch, maar bovenal aandoenlijk.
Hun korte acts zorgen voor de overgang van sferen en stijlen. Zij zijn
daarmee de bindende factor tijdens
de voorstelling.
Natuurlijk komen ook de circusartiesten ruim aan bod. Het duo Phoenix jongleert in hoog tempo met

ballen, ringen en kegels. Maria Lagranova is een trapeze artieste met
de gratie van een filmster. Ze komt
uit een Pruisische circusfamilie, die
door de circuswereld als circusadel
gezien wordt en heeft de uitstraling
van een prinses. En naast een boeiend nummer is uitstraling toch het
belangrijkste voor een succesvol
circusartiest.
Sommige nummers zijn speciaal gemaakt voor deze show. Zo was het
duo Marinescu tot vorig jaar nog te
zien op het ijs. Maar exclusief voor
deze productie binden zij de rolschaatsen onder. Op een speciaal
geprepareerde vloer brengen zij een
combinatie van discodans, schaatsen en adembenemende acrobatiek. In Spaanse sferen brengen zij
tevens een act op het strak gespannen koord. Hoewel het in hun acts
draait om kracht en souplesse weten zij het geheel op bijzondere wijze te verpakken.
De dierlijke inbreng in het programma is in handen van Eddi Laforte.
Deze sympathieke Duitser begon
zijn loopbaan ooit als dresseur van
roofdieren. Inmiddels heeft hij zijn
grenzen verlegd en presenteert hij
een act met tal van boerderijdieren.
Zijn optreden is bijzonder te noemen en speelt zich af in de sfeer
van Candy-land. Met veel geduld
en kennis heeft Laforte deze act samengesteld. Het huisdier staat hierbij centraal en toont de dieren in al
hun facetten.
Handstand en motoracrobaat Roberto Lagroni is de Brad Pitt van de
circuswereld. Wanneer hij met zijn
ronkende motor de circuspiste binnenrijdt, toont hij handstandacrobatiek van hoge klasse en laat hij de
rock en roll-tijd herleven. Zijn act is
een combinatie van kracht, gratie,
lichaamsbeheersing en uitstraling.
Niet voor niets vormt hij het slotstuk
van de voorstelling.
Met deze elementen en alles er omheen probeert Circus Bongo zich
ook in dit jubileumjaar te onderscheiden van alle andere circussen.
Met dit concept leveren de artiesten
van Circus Bongo het bewijs dat het
circus nog altijd bruist en een ‘surprise’ blijft voor jong en oud.
Kaarten vanaf 9,00 euro zijn op voorstellingsdagen tussen 11.00 uur en
12.00 uur verkrijgbaar aan de kassa.
De kassa is tijdens speeldagen ook
30 minuten voor aanvang geopend.
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Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250
info@velsen.nl / www.velsen.nl

MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis
van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al
uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
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.

- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN STADHUIS
WEGENS PASEN
In verband met Pasen zijn de gewijzigde openingstijden van het stadhuis:
Vrijdag 21 maart 2008 (Goede Vrijdag) stadhuis gesloten.
Maandag 24 maart 2008 (tweede paasdag) stadhuis gesloten.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Rooswijkweg
ter hoogte van de uitrit van perceel Rooswijkweg 251 door middel
van het plaatsen van de borden E1
Mogelijkheid van bezwaar
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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

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

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden: maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:

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

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de
Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering
(09.00 tot 13.00 uur) van 20 maart 2008.
BL-36-2008 Heirweg 11 te Velsen-Noord; het oprichten van een
berging
BL-39-2008 Molenveltlaan 18 te Santpoort-Noord; het oprichten van
een garage/berging
BL-45-2008 Planetenweg 62 te IJmuiden; het plaatsen van 2 rolluiken
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
BP-49-2008 Kaplanstraat 6 te IJmuiden; het veranderen van een
bedrijfsgebouw
BP-50-2008 Esdoornstraat 32 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van de 1ste en 2e verdieping van een woning
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-13-2008 Hofdijklaan 20 te Driehuis; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw
BL-38-2008 Stelling 39 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
en het legaliseren van een container
BP-302-2007 Canopusplein 3A, 5, 6 en 7 te IJmuiden; het plaatsen van
2 opstelplaatsen voor winkelwagentjes
BP-360-2007 Grote Hout- of Koningsweg 179 te Velsen-Noord; het
veranderen van een woning (indeling en bestemming)
BP-363-2007 Driehuizerkerkweg 48A en 48B te Driehuis; het veranderen
van een bovenwoning in 2 appartementen
BP-4-2008
Linie 15 te Velserbroek; het legaliseren van een schuur/
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 14 maart t/m 24 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.

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.

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART.19

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

- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp
bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties.

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

AANLEGVERZOEK
KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en
aantal en soort dagtekening
huisnummer
kapvergunning
Grote Hout- of Koningsweg 30 1 atlasceder
11 maart 2008
Kweekerslaan 21
1 kastanjeboom 11 maart 2008
(boom mag direct gekapt worden omdat deze door een slechte conditie
een ernstig gevaar vormt voor de openbare veiligheid)
Clarionlaan 23
1 blauwe ceder 11 maart 2008
Clarionlaan 21
1 spar
11 maart 2008
Tiberiusplein ong.
1 populier
11 maart 2008
(boom mag direct gekapt worden omdat deze door een slechte conditie
een ernstig gevaar vormt voor de openbare veiligheid)
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.

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

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)
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 14 t/m 27 maart 2008 ter inzage.
BP-340-2007 Fultonstraat 19 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een dakopbouw
BP-358-2007 Wijk aan Zeeërweg 22 RD te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van een bovenwoning
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie
worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-48-2008 Wüstelaan 68 te Santpoort-Zuid; het oprichten van een
minipaarden fokbedrijf
BP-49-2008 Kaplanstraat 6 te IJmuiden; het veranderen van een
bedrijfsgebouw
BP-50-2008 Esdoornstraat 32 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van de 1ste en 2e verdieping van een woning
BP-51-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen
van een bedrijfsgebouw (2C-08)
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 heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-362-2007 Liniepad 45 te Velserbroek; het plaatsen van een berging
BL-30-2008 Schipbroekenweg 12 te Santpoort-Noord; het plaatsen
van een dakkapel (voorgevel)
BL-33-2008 Zandaak 52 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel)
BP-320-2007 Eenhoornstraat 2A te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van een wijkpost
BP-337-2007 Oude Pontweg 189 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een
woonwagen
BP-7-2008
Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het plaatsen van
combi-units (tijdelijk) (3H)
BP-8-2008
Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het vergroten van
Meetruimte Kolenmaalgebouw (2C-09)
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).

BOUWAANVRAAG LICHT

SLOOPVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-56-2008 Van den Vondellaan 19 te Driehuis; het plaatsen van een
erfafscheiding (groendrager)
BL-57-2008 Grahamstraat 101 t/m 193 te IJmuiden; het plaatsen van
een terreinafscheiding
BL-58-2008 Nicolaas Beetslaan 21 te Driehuis; het plaatsen van een
dakkapel (achtergevel)
BL-59-2008 Trompstraat 18 te IJmuiden; het oprichten van een
berging
BL-60-2008 Jacob Catslaan 9 te Driehuis; het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-61-2008 Bickerlaan 69 te Santpoort-Noord; het veranderen en
vergroten van een woning met een erker
BL-62-2008 Wijkerstraatweg 160A te Velsen-Noord; het veranderen
en vergroten van een dakkapel(achtergevel)
BL-63-2008 De Hagedisstraat 13 te Velsen-Noord; het plaatsen van
een erfafscheiding (groendrager)
BL-64-2008 Hagelingerweg 223 te Santpoort-Noord; het oprichten
van een berging
BL-65-2008 Wondklaver 10 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een uitbouw

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft
sloopvergunning verleend voor:
SL-15-2008 Heerenduinweg 159 te IJmuiden; het verwijderen van
diverse asbesthoudende materialen
SL-16-2008 Zeewijkplein 268 te IJmuiden; het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
SL-19-2008 Merwedestraat 6 te IJmuiden; het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
SL-22-2008 Ampèrestraat 1G te IJmuiden; het slopen van vier prefabkantoorunits
SL-23-2008 Lange Nieuwstraat 271 te IJmuiden; het verwijderen van
diverse asbesthoudende materialen
SL-28-2008 Prins Hendrikstraat 71, 73, 75 en 75RD te IJmuiden;
het slopen van 2 woningen en een bedrijfspand
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).

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte,
tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
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Open repetities
Bel Canto
IJmuiden - Ze zijn in IJmuiden gearriveerd. De solisten voor de opera Nabucco, die op 11, 12 en 13
april wordt opgevoerd in de Stadsschouwburg Velsen. Prachtige
stemmen van onder andere Margaret Roest, Nanco de Vries, Mitchell
Sandler en Livio Gabrielli. Als voorpret op de opera Nabucco kunt u
reeds komen genieten op de openbare repetitie van Bel Canto. Dit
evenement vindt plaats op zaterdag
15 maart in de Technische School
Velsen, ingang Noostraat van 13.00
tot 14.00. U bent van harte welkom.
Tot ziens op zaterdag 15 maart.

Veel tevreden
klanten bij WWB
Velsen - Een recent tevredenheidsonderzoek onder klanten van WWB
(Wet Werk en Bijstand) in Velsen
heeft aan het licht gebracht dat de
gemeente goed scoort. Het onderzoek richtte zich op een totaal van
375 klanten, waarvan 159 mensen
de vragenlijst terugstuurden. Hetzelfde onderzoek is ook in 2002 en
bij 25 andere gemeenten gedaan.
Scoorde Velsen op het gebied van
algemene dienstverlening in 2002
nog een 6,5, nu gaven de Velsenaren een 7, een indicatie van tevreden
klanten. Op het gebied van bejegening, bereikbaarheid en informatievoorziening kan Velsen zich echter
nog verbeteren. Daarin gaat de gemeente dan ook actie ondernemen.
Velsen scoorde met de uitkomsten
van het onderzoek een hogere score dan gemiddeld.

Huisvestingswet
aangepast
Velsen - De gemeente Velsen heeft
een aantal afspraken in de Huisvestingswet moeten schrappen, daar
deze in strijd zijn met het recht. Het
ging daarbij om de gunning van
woningen via een voorkeurspositie volgens een bepaalde prioriteit.
Zo wilde de gemeente koopwoningen eerst aan WVG-eigenaren, dan
pas aan herstructureringskandidaten, inwoners van de gemeente en
IJmonders gunnen. Dit is alleen toegestaan als het om koopwoningen
boven de grens van 158.850 euro gaat. De genoemde voorkeurspositie is dus alleen van kracht bij
koopwoningen boven dit bedrag.
Bij koopwoningen onder dit bedrag
gelden de standaardbepalingen

Sjaan feliciteert de 107-jarige mevrouw van Eden

Mevrouw Matje van Eden-Roza

Oudste inwoonster
Velsen 107 jaar
IJmuiden – Vorig jaar, toen ze 106
jaar werd, ontving mevrouw van
Eden haar bezoek nog in een versierde stoel beneden in de koffieruimte van het woonzorgcentrum
W.F. Visserhuis en was het groot
feest. Afgelopen zaterdag bereikte
ze de respectabele leeftijd van 107
jaar. Het is niet eerder voorgekomen, dat het Visserhuis een bewoner had met die hoge leeftijd.
Helaas gaat haar gezondheid de
laatste maanden achteruit en verblijft ze in bed. Een hele zorg voor
haar dochter, die ook al 80 jaar is en
haar moeder elke dag bezoekt. Gelukkig had de jarige afgelopen zaterdag, tijdens haar verjaardag, een
goede dag. Burgemeester Cammaert kwam haar feliciteren. ,,De
oudste inwoonster van Nederland
is ze niet. Dat heb ik opgezocht, dat
is een mevrouw uit Zeeland die 110
jaar is’’, vertelt de burgemeester aan
de bewoners, die getrakteerd worden op koffie met gebak. ,,Maar ze
is hard op weg, we moeten dus zuinig op haar zijn en goed voor haar

zorgen.’’ Dan gaat hij samen met familieleden naar de kamer van mevrouw van Eden, om haar te feliciteren. Als haar duidelijk gemaakt welk
hoog bezoek aan haar bed verschenen is, wil zij slechts één ding weten: ,,Waar is Sjaan?’’ Dit blijkt een
medebewoonster te zijn, die haar
dagelijks bezoekt. ,,Ik heb haar in
mijn hart gesloten, ik ga minimaal
drie keer per dag even bij haar kijken’’, vertelt Sjaan. ,,Als ze slaapt
terwijl het eten gebracht wordt, dan
maak ik haar wakker en geef haar
een paar hapjes. Ook kijk ik regelmatig of ze genoeg te drinken heeft
staan.’’ Ze vervolgt: ,,Vijf maanden
geleden waren we voor het laatst
samen beneden. Er was toen bingo.
Ik zat even niet op te letten, ze stootte me aan en zei: je zit te suffen,
nummertje 57 is al lang geweest.’’
Als de burgemeester terugkomt,
gaat Sjaan naar boven om mevrouw
van Eden te feliciteren. Tot slot zegt
ze: ,,Ga maar lekker slapen, je moet
uitrusten. Vanmiddag kom ik weer
naar je toe.’’ (Carla Zwart)

Paaszangavond
Ichthuskerk

Riolering kost
3,675 miljoen
Velsen - Aanleg en beheer van
de riolering zijn een gemeentelijke taak. In de gemeente Velsen is
veel riolering nog van voor 1965.
In het gemeentelijk Rioleringsplan
2005 tot 2009 is de planning voor
vervanging van de riolering vastgelegd. In de meeste gevallen gaat
dit gepaard met wegreconstructies
en onderhoud aan verhardingen en
groen, milieumaatregelen en aanleg van drainage. Er worden speciale maatregelen genomen om rioolen regenwater te scheiden en bij de
piekafvoer van rioolwater naar oppervlakte te beperken. Het budget
van rioolvervanging voor 2008 bedraagt 3.675.000 euro.

Stopverbod
Wüstelaan blijft
Santpoort-Zuid - De gemeente
Velsen heeft de bezwaren tegen het
verkeersbesluit aan de Wüstelaan
ongegrond verklaard. Dat betekent
dat dit verkeersbesluit wordt ingevoerd. Het gaat om een stopverbod
aan de oostzijde van de Wüstelaan
tussen Velserhooftlaan en perceel
75a, op alle dagen van 7.00 tot 18.00
uur. Dit stopverbod zal door middel
van borden worden aangegeven. De
bezwaarde vroeg om herziening van
het verkeersbesluit en realisatie van
meer parkeerruimte. De gemeente
heeft geantwoord dat al is besloten
dat ter hoogte van het kinderdagverblijf extra parkeerruimte wordt
gemaakt.

Prijzen
kinderkermis
IJmuiden - De kinderkermis van
basisschool de Klipper in Sluiswijk
die op zaterdag 16 februari gehouden is, was weer een geweldig succes Er zijn nog prijzen die nog niet
opgehaald zijn. Dat is alsnog mogelijk op school. De eerste zes prijzen
zijn: de hoofdprijs digitale camera
lot 02143, 1e prijs Nintendo doos
lot 00093, 2e prijs mini hifi set lot
01259, 3e prijs plaat grill lot 03346,
4e prijs theeset lot 01964, 5e prijs
blender lot 03159. Kijk voor meer informatie op de website www.basisschooldeklipper.nl.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt:
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.:
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden,
tel. 0255-514229.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 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

Jugendstil Trio

‘t Mosterdzaadje

Talenten uit Minsk en
‘l Histoire du Soldat

Santpoort-Noord - Op vrijdag 14
maart om 20.15 uur is er een dubbel
concert in ’t Mosterdzaadje. Voor de
pauze staat er een jong talent uit
Minsk op de planken. Het is de 17
jarige Nikita Beltiukov. Hij zingt liederen van Tchaikovsky, Sviridov en
Dargomyzhsky en speelt piano solo
Chopin, Rachmaninov en Liszt. Na
de pauze spelen Kamilla Isanbaeva
en Ksenia Beltiukova de beroemde
en hartveroverende sonate van Cezar Franck. De liederen door Nikita
gezongen zijn op teksten van onder
andere Tolstoi en Poeskin. Hij wordt
dan begeleid door Kamilla Isanbaeva. Nikita Beltiukov is slechts even
op bezoek in Nederland. Nikita
werd in 1990 geboren in een familie
vol muziek. Vader componist en pianist, moeder pianist, zijn zuster Dasha, die hier in Santpoort woont is
fluitiste en zusje Ksenia studeert viool in Amsterdam. Nikita ging vanaf
zijn 7e jaar naar de school waar algemeen onderwijs net zo belangrijk
is als de lessen in muziek. Aansluitend ging hij naar het Muziekcollege waar hij voor dirigent studeert en
ook zang en piano als hoofdvakken
heeft. Hij zingt in het jongenskoor
van het Muziekcollege en treedt
daar regelmatig mee op in alle landen van Europa. Ksenia Beltiukova (1986) werd in 2006 prijswinnares van het Prinses Christina Concours en trad op in Carnegie Hall in
New York. Zij is geselecteerd voor
het Grachtenfestival concours. De
Janine Jansen uit Minsk, geroemd
om haar indrukwekkende technische bagage en innemende podium
presentatie. Ze laat niemand onberoerd. Zij studeert in Amsterdam bij
Ilya Grubert.
De pianiste Kamilla Isanbaeva
(1980) gaat samen met Ksenia haar
eindexamen programma tweede fase doen. Zij studeert bij Mila Baslawskaja aan het Conservatorium
van Amsterdam. Wij krijgen daar een
schitterend voorproefje van met het

prachtige stuk van Cézar Franck.
Zondag 16 maart om 15.00 uur is
het Jugendstil Trio te gast in ’t Mosterdzaadje. Daniel Strang- (alt) viool
, Kana Yamaguchi-piano en John
Anderson-klarinet. Zij voeren werk
uit van Mozart, Stravinsky (‘L Histoire du Soldat) en Wim Stoppelenburg. Bij de muziek van Stravinsky
vertelt Walter Roozendaal het verhaal. Het concert wordt geopend
met het beroemde Kegelstatt Trio
van Mozart. Een feest om te horen
en ook om het uit te voeren. Ieder
instrument komt er helemaal tot
zijn recht. Mozart hield van kegelen
en de muziek is er op geïnspireerd.
Daarna volgen twee nieuwe stukken van de Nederlandse componist
Wim Stoppelenburg. Voor altviool
solo wordt Drieluik uitgevoerd met
net als in de schilderkunst het middendeel het belangrijkst is.Het piano solo werk heet Dickninge. Het is
een eerbetoon aan het gelijknamige
landgoed Reestdal bij Meppel. Wim
Stoppelenburg mag er graag vertoeven in dat coulissen landschap met
vogels en neoklassieke gebouwen.
De musici zijn erg enthousiast over
de muziek van Wim Stoppelenburg.
Het is toegankelijk, neoklassiek en
heeft prachtige melodieën. Zij hebben voor dit concert deze stukken
speciaal ingestudeerd en de componist zelf zal erbij aanwezig zijn.
Voor de uitvoering van Stravinsky’s
‘l Histoire du Soldat, voegt zich Walter Roosendaal aan het trio toe. Hij
zal het verhaal vertellen over de soldaat die violist is en onderweg naar
huis (1918) de duivel tegen het lijf
loopt. Deze weet de soldaat zo ver te
krijgen dat hij zijn viool inruilt voor
een boek waarin geschreven staat
hoe je rijk kunt worden.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord, telefoon 023-5378625,
zie ook www.mosterdzaadje.nl. Vanaf een half uur voor aanvang is de
zaal open. Toegang vrij, collecte na
afloop.

IJmuiden - Zondag 16 maart om
19.30 uur is er een Paaszangavond
in de Ichthuskerk aan de Snellliusstraat 40 in IJmuiden. De kerkdeuren
gaan om 19.00 uur open. Het Goede
Herderkoor uit IJmuiden, onder leiding van Jan Schotvanger, verleent
haar medewerking aan deze avond.
Het orgel wordt bespeeld door Martin de Jong. De Paaszangavond bestaat uit het zingen van lijdens- en
paasliederen. Er worden gedichten
en teksten gesproken, zodat het een
afwisselende avond wordt. Het Goede Herderkoor zal een aantal lliederen ten gehore brengen. Ook zal onder leiding van een dirigent samen
met het koor gezongen worden. De
toegang is gratis, wel wordt er aan
het einde van de avond een collecte
gehouden om deze zangavonden te
kunnen voortzetten.

Uitslag loterij
Adelbertus Bazaar
IJmuiden - De uitslag van de loterij van de Adelbertus Bazaar van
2 maart is als volgt: 1e prijs op nr.
1112; 2e prijs 1062; 3e prijs 804; 4e
prijs 630.
Verdere prijzen op de nummers:
305, 834, 619, 1096, 298, 521, 102,
767, 22, 413, 369, 244, 153, 395, 505,
405, 220, 1109, 572, 944 en 548. De
boodschappenmand is gevallen op
nr. 670, kleur roze. De flessenmand
op nr. 79, kleur wit.
Prijzen van de Historische Kring: 1e
prijs een chocolade paashaas op nr.
10763; 2e prijs een luxe pennenset
op nr. 10737 en de 3e prijs een schilderij op nr. 10745. Sponsors Mercuur BV te IJmuiden (W. Gouda),
Tol BV Radio- en Televisie Handel
te IJmuiden, Banketbakkerij-chocolaterie Leo van Ewijk, Velserbroek
en Van Laar, pedicure en schoonheidsverzorging, Driehuis. Inlichtingen prijzen bij Mariska Donker:
023-5392080.

Klaverjassen
bij Otte
IJmuiden - Zondag 16 maart organiseert Otte aan de Bik en Arnoldkade 7 in IJmuiden een klaverjasmarathon. Inschrijven kan tot 10.00
uur. De zaal is open om 09.00 uur.
Kosten bedragen 8,50 euro per persoon dit is inclusief broodmaaltijd.
Er wordt ook een loterij gehouden
met mooie prijzen.

Er was veel belangstelling voor de Vrouwendag in De Spil

Internationale
Vrouwendag in IJmuiden
IJmuiden - In het kader van internationale vrouwendag heeft Vrouwenvereniging Al Risallah uit IJmuiden een avond georganiseerd in
Buurtcentrum de Spil, waarop verschillende nationaliteiten met elkaar
en met de activiteiten van Al Risallah konden kennismaken.
Ook konden zij iets leren van datgene wat hen bindt, namelijk de Islam.
Er waren Somalische, Turkse, Marokkaanse, Afghaanse, Palestijnse,
Koerdische Egyptische en Nederlandse vrouwen op de Vrouwendag
afgekomen waarvan velen hun eigen culturele hapjes hadden meegenomen.
Het werd een feestelijke avond die in
het teken stond van het thema ‘Huwelijk’. Vrouwenvereniging Al Risallah had de van oorsprong Indonesische Djenna Roehoeputy (uit Ridderkerk) als gastspreekster uitgenodigd om een lezing te verzorgen. Het
onderwerp ‘Huwelijk en seksualiteit
in de Islam’ trok veel bezoekers. Bijna 70 dames luisterden geanimeerd
naar de interactieve lezing en toen
er vragen gesteld konden worden
was er echt niets taboe.
Na een korte koffiepauze met zelfgebakken en gekochte zoetigheid
werd er, ná afsluiting van de vragenronde een modeshow gehouden door Nagla Fashions, daarna
werd het buffet geopend en was het
een gezellige drukte bij de kraampjes. Daar kon men onder meer zijn
handen laten beschilderen bij Henna4U, boeken inzien die betrekking hadden op het onderwerp, er
werden Turkse sjaals en Egyptische

mutsjes verkocht door de MedinaKuba-Vereniging en men kon Marokkaanse feestkleding bewonderen op de stand van Nagla Fashion.
Deze gezellige en leerzame avond
zou, volgens de vele enthousiaste
reacties, veel vaker moeten worden
gehouden.
Voor informatie over de activiteiten
zoals aerobics, de workshop islam
en dergelijke, of als u vragen heeft
over het onderwerp, kunt u contact
opnemen met karelenkho@versatel.nl

Westelijke Randweg kost Velsen
2,8 miljoen
Velsen - De bijdrage van de gemeente Velsen aan de Westelijke
Randweg van Velsen-Noord naar
Heemskerk bedraagt 2,835.540 euro. Eind 2002 werd al een bedrag
van 2.720.000 euro gereserveerd,
voor de realisatie van deze weg die
moet bijdragen aan een oplossing
van de toevloed aan verkeer in dit
gebied. Na jaren van beroeps- en
bezwaarprocedures is er nu geen
juridisch beletsel meer om te beginnen met de aanleg van de Westelijke Randweg. De provincie NoordHolland is inmiddels gestart met de
uitvoering. Het begrote bedrag van
2.720.000 euro uit 2002 is inclusief
indexatie 2.835.540 euro geworden.
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Verbrede brug A9 nog
voor paasdrukte klaar
Regio - Rijkswaterstaat sluit in vier
weekeinden de verbreding van brug
Zijkanaal C op de A9 aan op de bestaande brug. Drie weekeinden zijn
inmiddels achter de rug. De werkzaamheden zijn mede door het
zachte winterweer goed en vlot verlopen. Rijkswaterstaat heeft samen
met de aannemer besloten dat het
derde vierde weekeinde dat er nog
aan de brug gewerkt moet worden
achter elkaar plaatsvinden. Dat betekent dat de werkzaamheden vóór
de extra verkeersdrukte in het Paasweekend gereed zijn.
Het derde weekend was van zaterdag 8 maart tot en met zondag 9
maart. Het brugdeel van de rijbaan
komende vanuit Alkmaar richting
Amsterdam was aan de beurt. Volgend weekeinde zal zaterdag 15
maart vanaf 20.00 uur tot zondag
16 maart 16.00 uur worden gewerkt
aan het brugdeel van de rijbaan komende vanuit Amsterdam richting
Alkmaar gewerkt.
Verkeer zwaarder dan 3,5 ton mag
niet over de brug. Het overige verkeer kan wel over de brug bij Zijkanaal C rijden en ondervindt geen

hinder van de werkzaamheden.
Door weersomstandigheden zoals
vorst kunnen de werkzaamheden
worden afgelast. Daarom blijft er
één reserveweekend staan: van zaterdag 29 maart 20.00 uur tot en met
zondag 30 maart 16.00 uur.
Tijdens het weekeinde waarin gewerkt wordt aan de brug Zijkanaal
C zijn de omleidingen voor verkeer
zwaarder dan 3,5 ton aangegeven
door tekstkarren en gele borden.
Volgend komende vanaf de A10
Zuid en de A9 bij Amstelveen richting Alkmaar omgeleid via de A10
West/A8/N246/N203. Zwaar verkeer vanaf de A5 en vanuit Haarlem
richting Alkmaar wordt omgeleid via
de A200/Westpoort/N202.
De verbreding van de A9 tussen de
knooppunten Velsen en Badhoevedorp maakt het mogelijk om tijdens
toekomstige werkzaamheden twee
rijstroken in beide richtingen voor
het verkeer beschikbaar te stellen.
Hierdoor kan Rijkswaterstaat zorgen voor een veilige doorstroming
van het verkeer en de veiligheid van
de wegwerkers.

RC de Ruimte

Cultuurbeleid voor
komende vier jaar
IJmuiden - In RC de Ruimte hebben vorige week kunstenaarsinitiatieven en presentatie instellingen
van Noord-Holland vergaderd over
de te nemen actie in verband met de
veranderende geldstromen van het
Rijk. Alle twaalf provincies in Nederland zijn bezig om een nieuwe kadernota cultuur te maken.
Deze maand is de Provincie NoordHolland van voornemens een aantal
belangrijke beslissingen te nemen
op het gebied van het cultuurbeleid van de komende vier jaar. Deze voornemens, zoals vastgelegd in
de concept kadernota, hebben een
aantal verstrekkende consequenties voor het culturele klimaat in de
Provincie op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving.
De afgelopen drie jaar heeft de provincie middels een deelverordening
een fijnmazig netwerk van beeldende kunst-instellingen én het CBKNH ondersteund.
Wel zal de provincie de beeldende
kunsten ondersteunen wanneer zij
raken aan sommige andere gebieden, zoals ruimtelijke ordening (culturele planologie), recreatie en toerisme, en economie.
Het netwerk van beeldende kunst
instellingen dat de afgelopen periode is ondersteund is geografisch
goed gespreid, van de Haarlemmermeer tot Hoorn, van Purmerend tot
IJmuiden, van Alkmaar tot Haarlem.
Het is bijzonder divers van pluimage: het betreft kunstenaarsverenigingen, kleine musea, plekken waar
kunstenaars langere tijd aan een
presentatie kunnen werken (artists
in residences),
kunstenaarsinitiatieven en het voornoemde CBKNH als steunfunctie.
De afgelopen drie jaar brachten zij
gezamenlijk honderden tentoon-

stellingen en andere manifestaties,
waarbij een veelvoud hiervan aan
kunstenaars betrokken was. Zoals
ook beoordeeld door een door de
provincie ingestelde professionele
commissie zijn zij kwalitatief hoogwaardig. Naast goede en interessante tentoonstellingen, veroorzaken zij ontmoeting, discussie en debat. Hun betekenis is lokaal, regionaal, nationaal en soms zelfs internationaal.
Deze instellingen vormen ook daadwerkelijk een netwerk: zij gaan incidentele of meer langdurige samenwerkingsverbanden met elkaar
aan, vullen elkaar aan en verwijzen
kunstenaars en publiek naar elkaar
door. Het netwerk draagt in belangrijke mate bij aan het cultureel ondernemerschap van kunstenaars,
door hun zichtbaarheid te vergroten
en in een aantal gevallen grotere
projecten, zoals de Noord-Holland
Biënnale, mogelijk te maken, die anders niet tot stand hadden kunnen
worden gebracht.
De in de kadernota voorgenomen
beleidswijziging brengt het voorbestaan van een groot aantal van deze
instellingen in gevaar. Hiermee zal
ook het gehele netwerk, en daarmee een groot gedeelte van het klimaat op dit gebied, inkrimpen en
versplinterd raken.
Indien u meer wilt weten over deze voorgenoemde verandering, dan
kan u op www.rcderuimte.com onder de knop nieuws, twee brieven
vinden , die het netwerk van Noord
Hollandse kunstenaarsinitiatieven
en verenigingen en het CBKNH
naar de 55 statenleden hebben gestuurd.
Ook kan u uw eigen gedachten hierover achter laten op de weblog van
RC de Ruimte.

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.
Piet Magrré geflankeerd door zijn opvolgers, rechts Hiske Brouwer, links Gerda Ransijn

Afscheid Pieter Vermeulen Museum

‘Zijn jullie de nieuwe Piet?’
Driehuis – Een lange rij wachtende
mensen stond vorige week donderdag in de oude Jan Campertschool,
sinds kort de tijdelijke locatie van
het Pieter Vermeulen Museum. Zij
wachtten tot ze aan de beurt waren
om de hand te schudden van Piet
Magré, die na ruim 30 jaar afscheid
nam van het museum.
Diezelfde dag had hij symbolisch
de sleutel overgedragen aan Hiske
Brouwer en Gerda Ransijn, die hem
als educatief beleidsmedewerkers
per 1 maart opvolgden. Zij werken
beiden al een poos in het Pieter Vermeulen Museum. ,,We hebben veel
van Piet geleerd. Hij heeft heel veel
kennis, in alle opzichten’’, vertelt
Gerda. ,,Het was een prettig iemand
om mee samen te werken. Piet is
een rustig persoon maar altijd met
een vleugje humor. En hij is voor alles in. Tijdens de opening van de vorige tentoonstelling wilden we Piet
als mummie vermommen. Vond hij
meteen prachtig om te doen.’’ Hiske
vult aan: ,,Piet liet altijd merken dat
hij vertrouwen in ons had. En hij kon
overweg met zowel de grote als de

kleine mens.’’
Het is de bedoeling dat het Pieter
Vermeulen Museum ongeveer drie
jaar gehuisvest zal zijn in de tijdelijke locatie en dat het museum dan
een plek krijgt bij het binnenmeer.
Piet gaat het eerst rustig aan doen,
misschien wat klussen in huis en
hij wil gaan zeilen. Op termijn wil
hij een eigen bedrijfje beginnen op
het gebied van natuureducatie, gericht op duurzaamheid. Zijn eerste
opdracht heeft hij al binnen. ,,We
willen dat Piet de levensgeschiedenis uit gaat zoeken van Pieter Vermeulen, de naamgever van het museum’’, zegt voorzitter Willem Veenendaal. ,,Er zijn veel overeenkomsten tussen Pieter en Piet. Vermeulen richtte destijds, in de tijd van de
kanaalgravers, de eerste school hier
op. Daar gaf hij de kinderen ook les
in natuur. Beiden waren ze dus pioniers op het gebied van natuureducatie en ze moesten ook vaak roeien tegen de stroom in.’’ Ondertussen loopt er een man op Gerda en
Hiske af, met de vraag: ,,Zijn jullie de
nieuwe Piet?’’ (Carla Zwart)

Pipowagen bij WOP
Santpoort-Noord - Dinsdag 11 maart gingen de kinderen van peuterspeelzaal WOP op bezoek bij muis in de felgekleurde pipobieb, die voor de
peuterspeelzaal aan de Frans Netscherlaan stond geparkeerd. In de knusse
huiskamer werd geluisterd naar het verhaal van ‘Kleine muis zoekt een huis’
en ontmoetten de peuters de das, de mol, het konijn en de grote beer. Daarna was het tijd om de pipobieb te ontdekken; er werd geneusd, gekeken en
gevoeld. De kinderen keken hun ‘muizenogen’ uit. Aan het eind van de ochtend gingen de peuters voldaan naar huis met hun zelfgemaakte kijkdoos
waarin muis heerlijk lag te slapen.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De Spil,

Frans Halsstraat 29 IJmuiden,
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl.
Meezingavond met het smarlappenkoor de Tweede Stem. Woensdag 26
maart van 20.00 tot 21.30 uur.
Rommelmarkt, zondag 16 maart 10.00 tot 13.00 uur.
Kienavond woensdagavond 19 maart. Aanvang 19.30 ur.
Vrijdansen zaterdagavond 15 maart. Entree 2,50 euro, incl. lekkere hapjes.
De Spil wil graag op maandagmiddag gaan beginnen met een sjoelclub.
Voor deze club hebben zij nog twee dingen nodig: sjoelbakken en vrijwilligers die de club willen draaien.

Nieuws
uit de en
z
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u
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De Koe,

Zadelmakerstraat 3, Velserbroek,
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
Hip Hop Streedancecursus wordt gegeven op maandag, dinsdag en
woensdag in overleg. De groepen starten zodra er een groep vol is. Kosten
35 euro voor tien lessen.
Tienerdisco voor tieners van 12 tot en met 15 jaar. Disco is elke 2e en 4e
vrijdag van de maand. Toegang 1,50 euro. De eerstvolgende disco is op
vrijdag 14 maart van 19.30 tot 22.30 uur.

Nieuws voor
de schoter?

eG en krant gehad?

Bel 0255-533900

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden,
info@deschoter.nl
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl

Rommelmarkt zondag 16 maart van 11.00 tot 15.00 uur.
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur zijn er activiteiten te doen
voor alle kinderen van 4 tot en met 7 jaar.
Paasversiering maken voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar op maandag 17 maart. Kosten 2,-. De workshop is van 15.30 tot 17.00 uur.
Kienen woensdagmiddag 19 maart van 14.00 tot 15.30 uur voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Binnenkort start de kinderkookclub op woensdagmiddag. Voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar. Van 16.30 tot 18.30 uur. Kosten 12 euro. Na afloop krijg
je een receptenboekje en een certificaat mee.
Cursus Voetreflexologie start (bij voldoende deelname) op vrijdag 28
maart. De andere lessen zijn op 4, 11 en 18 april. De kosten bedragen 20,-.
Armeense kookworkshop, woensdag 26 maart. Van 19.00 tot 22.00 ur.
Kosten 14 euro. Al het gemaakte lekkers kunt u na afloop (in bakjes) mee
naar huis nemen.

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Santpoot-Noord - In deze tijd op
weg naar Pasen,op weg naar een
nieuwe lente, is er weer een sfeervolle vesper in de Dorpskerk te Santpoort-Noord, en wel op zaterdag 15
maart om 19.00 uur. De Dorpskerkcantorij zingt o.l.v. Antje de Wit. Orgelbegeleiding wordt verzorgd door
Klaas Koelewijn. Henk Reefhuis en
koorleden zorgen voor inspirerende
teksten en gebeden.
De vesper heeft als kern een bijzondere hedendaagse compositie van
Nederlandse bodem getiteld ‘Als
morgenrood’. Het is een lied op een
tekst van Jannet Delver, gebaseerd
op een tekst van Hildegard von Bingen ‘O Aeterne Deus’, en is op muziek gezet door Thom Löwenthal.
Verder zingt de Dorpskercantorij
nog meer hedendaagse kerkmuziek

met teksten van vooral Nederlandse
vrouwelijke tekstdichters passend in
deze vesper en in de veertigendagen tijd. Zo zullen er ook liederen en
canons gezongen en samen gezongen worden van de hand van Marijke de Bruijne, die voor de tijd naar
Pasen en Pasen zelf een compleet
Paasoratorium schreef. We zullen
ons laven aan deze relatief nieuwe
bronnen, en ervaren wat ze ons vandaag betekenen.
Er zullen muziek, samen zingen, verhalen, gedichten en meditatieve stilten zijn. Bovendien zal er zoals gewoon weer gelegenheid zijn om in
stilte een kaars te branden. Aanvang
vesper zoals gewoon om 19.00 uur.
Dorpskerk, Burgemeester Enschedélaan 67 in Santpoort-Noord. De
toegang is vrij, collecte na afloop.

Bel 0255-533900
Vesper
in de Dorpskerk
Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

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 12 maar:
huzarensalade Chili con Carne met
rauwkost, gemengd vers fruit als
dessert. 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. ‘Some Like it Hot’, donderdag 20 maart. Kosten 2,- incl. kopje
koffie/thee en een hapje.
Internetcursus voor senioren op
maandagmiddag. Kosten 10,- voor
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur.
U moet hiervoor een afspraak maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel
0255-533885 (ouderentelefoon). De
allochtone medemens kan op donderdagochtend van 09.00 tot 10.30
uur terecht.
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.
Paasbrunch, maandag 24 maart
om 11.00 uur. Aansluitend een opteden van Carina Lemoine. Kosten
7,-. Kaartverkoop is inmiddels van
start gegaan.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om
de gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf
08.45 tot 10.00 uur. De kosten bedragen 2,40 euro per keer. Gaarne
wel even vooraf aan melden bij de
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost 6 euro maandag t/m zaterdag. Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Expositie schilderijen en aquarellen van de heer Dirk Bongertman.
De expositie is te zien tot 19 maart.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel. Vrijdag 21 maart is er
geen open tafel. Vrijdag 28 maart:
groentensoep, hachee/rode kool,
appelmoes, ijs met slagroom en
koffie toe. Dinsdag 25 maart tussen
11.00 en 12.00 uur reserveren.
Paas-in maandag 24 maart vanaf
11.30 uur tot 15.30 uur. Kaartjes zijn
aan het buffet verkrijgbaar en kosten 5,- incl. hapje en koffie.
Bridge activiteit op donderdagavond zoekt nog nieuwe deelnemers. Computerles is vol.
Klaverjasmarathon zaterdag 15
maart. Opgeven via 023-5386528.

Expositie Jeanne van der Ham tot
en met 12 mei. Toegang gratis. Open
maandag t/m vrijdag 09.00 tot 16.30
uur, zondag 11.00 tot 13.30 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmuiden, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren
dat bij het woon- en zorgcentrum
wil zij een creatieve middag organiseren. B.v. figuurzagen, schilderen
enz. Deze middagen zullen plaats
gaan vinden elke eerste dinsdag van
de maand van 14.00 tot 17.00 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.
Modeshow vrijdag 14 maart om
10.30 uur. Toegang gratis.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 0235396962.
Open tafel, ieder woensdag voor
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf
16.00 uur bent u welkom. Opgeven
maandagmorgen tussen 9.00 en
10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023-5384997 06-17044490
Themamiddag: Medicijnen, donderdag 27 maart in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang 14.00
uur. Kosten 2,- inclusief een kopje
koffie, niet-leden moeten een euro
meer betalen.
Dagreis vliegveld Hilversum, rondrit Hilversum en Museum de Ronde
Venen. Dinsdag 8 april. Kosten 35,50
euro.
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Oplage 20.025 ex.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord
en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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Een creatief voorjaar met
Rozemerlijn Workshops

Goede beroepshouding heeft prioriteit

Nova College houdt open huis
Regio - Het ROC Nova College
houdt op vrijdag 14 maart van 17.3020.30 uur open huis op bijna alle locaties in de regio IJmond, Haarlem,
Haarlemmermeer, Amstelveen en de
Duin- en Bollenstreek. In de campagne voor dit open huis staan het
brede opleidingsaanbod én de juiste beroepshouding centraal.
Het Nova College verzorgt ruim
tweehonderd middelbare beroepsopleidingen Economie, Techniek en
Zorg & Welzijn voor jongeren vanaf 16 jaar. Voor volwassenen van
18 jaar en ouder verzorgt het Nova College de opleidingen vmbo-tl,
havo en vwo. Tijdens het open huis
krijgen bezoekers informatie over
nieuwe opleidingen zoals beveiliger, coördinator havenoperaties airport-seaport, logistiek teamleider
airport-seaport, manager/ondernemer horeca, commercieel medewerker binnendienst, commercieel medewerker buitendienst, junior accountmanager en deeltijd sociaal
dienstverlener.
Ook het voortgezet onderwijs voor
volwassenen is uitgebreid, namelijk met bijscholingslessen talen en
wiskunde. In Amstelveen, Beverwijk,
Haarlem en Hoofddorp kan men
specifieke vaardigheden Nederlands en Engels leren. Bijvoorbeeld
spelling, grammatica of uitspraak. In

Amstelveen kan dat ook voor Frans
en Duits. In Beverwijk, Haarlem en
Hoofddorp kan men bovendien wiskunde bijspijkeren. Starten kan het
hele cursusjaar en de lessen zijn
overdag en ’s avonds.
Naast dit brede opleidingsaanbod
toont het Nova College in de campagne dat cursisten er meer leren dan een beroep. Met teksten
als: ‘Monteur met mensenkennis’
of ‘Verpleegkundige met overzicht’
bedoelt het Nova College dat, naast
kennis en vaardigheden, de juiste houding van groot belang is om
succesvol te zijn. De juiste beroepshouding is belangrijk voor de bedrijven en instellingen, waar cursisten
stagelopen en gaan werken.
Ook nieuw is dat vanaf september
vrijwel alle eerstejaars die de beroepsopleidende leerweg volgen,
meedoen aan Sport op Maat. Elke
vier weken kiezen de cursisten een
sport. Bijvoorbeeld kickfun, spinning, zwemmen, mountainbiken of
capouira. Dit past in de visie van het
Nova College dat ontwikkelen als
mens ook belangrijk is op sportief
gebied.
Meer informatie tijdens het open
huis op vrijdag 14 maart van 17.3020.30 uur. Voor adressen website
www.novacollege.nl/openhuis
en
telefoon 023-5302010.

Acht nieuwe opleidingsschepen voor de zeevaart
IJmuiden- De Maritieme Academie (vmbo, mbo, hbo), met vestigingen in IJmuiden, Amsterdam, Den
Helder en Harlingen start met een
nieuw onderwijsconcept voor de
zeevaartopleidingen in Nederland.
Op initiatief van Rederij Spliethoff
Beheer B.V. uit Amsterdam worden
acht schepen, uit een nieuwbouwprogramma van 24 vrachtschepen,
voorzien van onderwijsruimte. Doel
is het rendement van de opleidingen te verbeteren en de opleiding
en het toekomstig beroep beter op
elkaar af te stemmen. Het ROC Nova College/Maritieme Academie in
IJmuiden verzorgt het onderwijs op
de schepen.
Elk opleidingsschip krijgt een extra oefenbrug bovenop de functionele brug. De overige extra voorzieningen bestaan uit onder meer: vier
hutten voor acht stagiairs, een hut
voor een docent/ trainingsofficier,
een leslokaal, een ontspanningsruimte, een sportruimte en ict voorzieningen. De docent/ trainingsofficier vaart exclusief mee om de acht
cursisten te begeleiden. Het concept biedt ook mogelijkheden voor
docentenstages en uitwisselingsprogramma’s tussen zeevarenden
en het nautisch onderwijs.
Het ontwikkelen en bouwen van deze extra faciliteiten aan boord kost
negen miljoen euro. Voor de ontwikkeling en implementatie van dit
nieuwe onderwijsconcept wordt
door het Vaderlandsch Fonds ter
Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst totaal een bedrag van 2,5 miljoen euro bijgedragen, het Platform
Beroepsonderwijs (HPBO) subsidieert vanuit het innovatiearrangement 1 miljoen euro. Het project
duurt drie tot vijf jaar.
Het Vaderlandsch Fonds heeft gedurende bijna tweehonderd jaar
de internationaal bekende Kweekschool voor de Zeevaart, gevestigd
te Amsterdam, geëxploiteerd. Nadat
de Kweekschool is gesloten heeft
het Vaderlandsch Fonds zijn vermogen voor andere doelen aangewend, waarbij wordt uitgegaan van
de statutaire doelstelling: de opleiding voor de (zee-)vaart en de ondersteuning van maritiem culturele projecten. Het Vaderlandsch
Fonds is enthousiast over het Nova/

Spliethoff-project omdat het jonge
mensen de kans biedt om een praktijkopleiding te volgen die is toegerust met alle moderne technieken zowel onderwijskundig als in de
werkomgeving. Het Vaderlandsch
Fonds zal dit bijzondere project financieel ondersteunen.
HPBO is opgericht door de brancheorganisaties in het beroepsonderwijs om experimenten te stimuleren die leiden tot een beter functionerende beroepskolom. Hiervoor
beheert het platform de subsidieregeling het Innovatiearrangement
van het ministerie van Onderwijs en
Wetenschap. Onderwijsinstellingen
uit het vmbo, mbo en hbo kunnen
een beroep doen op financiële ondersteuning van experimenten als
zij samenwerken met minstens één
andere sector in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Voor meer
informatie: www.hpbo.nl.
De Maritieme Academie is een samenwerkingsverband voor Maritiem
Onderwijs in noordwest Nederland. De partners in dit samenwerkingsverband zijn ROC Nova College / Maritieme Academie IJmuiden
(mbo en contractonderwijs), Maritiem College Velsen (vmbo) en Maritieme Academie Harlingen (vmbo, mbo, contractonderwijs van de
Dunamare Onderwijsgroep en ROC
Nova College), het ROC Kop van
Noord-Holland (mbo) in Den Helder
en de Hogeschool van Amsterdam
(hbo). Voor meer informatie over
ROC Nova College / Maritieme Academie: website www.novacollege.nl
en www.maritieme-academie.nl
De Spliethoff-groep is een van Nederlands grootste rederijen en controleert ruim 120 moderne zeeschepen. De groep bestaat uit de onderdelen Spliethoff, wereldwijd transport van high value cargo, BigLift,
heavy lift cargo, Wijnne en Barends,
short sea shipping, Transfennica,
container roll-on roll-off transport
en Sevenstar wereldwijd jachttransport. Binnen de groep werken ruim
tweeduizend werknemers, waarvan
de meeste nautisch-technisch geschoold zijn.
De trainingsschepen worden binnen het nieuwbouwprogramma van
de groep meeontwikkeld. Zie ook
www.spliethoff.com.

Illegaal gebruik gemeentegrond

Gemeente treedt op tegen
bewoners Bickerlaan
Santpoort-Noord - De gemeente
gaat optreden tegen bewoners
van Bickerlaan 2 tot en met 70,
waar sprake is van illegaal gebruik van gemeentegrond. Dit
varieert van het plaatsen van rolcontainers buiten de eigen tuin
tot het vergroten van de tuin met
gemeentegrond, waarop in een
aantal gevallen zelfs schuren en
tuinhuisjes, zonder een eventueel benodigde vergunning, zijn
geplaatst.

ners te koop aan te bieden. De gemeente ziet hiertoe mogelijkheden
voor de tuinen behorende bij huisnummers 2 tot en met 30.
Aan deze bewoners zal een aanbieding worden gedaan, ook als zij zelf
geen grond in gebruik hebben genomen. De gemeente wil pas meewerken aan verkoop als een logische achtergrens ontstaat. Eigenaren van aangrenzende woningen
zullen het dan eens moeten zijn over
de aankoop.

De gemeente meent dat met het
toestaan van dit oneigenlijk gebruik
de indruk wordt gewekt dat dit ongestraft plaats kan vinden. Bovendien bestaat het gevaar dat bewoners door verjaring daadwerkelijk
recht krijgen op deze grond.
Om de bewoners enigszins tegemoet te komen is overwogen om,
waar mogelijk, de situatie te legaliseren door de grond aan de bewo-

Waar geen sprake is van verkoop
van gemeentegrond zal de gemeente optreden tegen overtredingen.
Dus zullen bouwwerken en erfafscheidingen daar moeten verdwijnen. Ook rolcontainers en ander opslagmaterieel in het gemeentelijk
groen zullen moeten verdwijnen.
Alle hoofdbewoners zullen per brief
over deze maatregelen worden geïnformeerd. (Karin Dekkers)

Gerhard Schreurs (links) is samen met zijn buurman Auk Put (rechts) een
echte liefhebber

Fijnproevers testen whisky
IJmuiden – Esther en Richard Blesgraaf van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck organiseerden vorige week
woensdag in hotel Augusta een
whiskyproeverij, oftewel een Nosing
& Tasting van de nieuwe serie Classic Malts. Zes soorten whisky werden hier getest. Zoals de twaalf jaar
oude Glenkinchie, die heel fruitig
smaakt en de Glen Elgin. Een ambassadeur van het huis Diageo vertelde de aanwezigen, ruim 30 heren
en één dame, allerlei wetenswaardigheden over de whisky. Onder andere over de geschiedenis van de
distilleerderijen in Schotland en het
rijpingsproces op eikenhout. Ook
verschillende leuke feiten: sommigen verdunnen whisky met wat
water, maar een ijsklontje haalt de
smaak van de drank weg. Daarom
worden voor de koeling vaak kiezelstenen gebruikt. Die worden schoon
gekookt, in het vriesvak gelegd en
dan gaan ze gekoeld in de whisky.
Hier komt de term ‘whisky on the
rocks’ vandaan.
Gerhard Schreurs uit SantpoortZuid bezoekt samen met zijn buurman Auk Put regelmatig proeverijen, hij is echt een liefhebber en
weet veel over de Schotse drank.
,,In Schotland is het koud en nat, er
groeit geen fruit om tot drank te verwerken. Wel graan en daar maken
ze duizenden soorten whisky van’’,
vertelt Gerhard. ,,In Friesland werd
vorig jaar voor het eerst whisky gepresenteerd, dat daar van graan gemaakt was. Het smaakte naar fietsbanden. Mijn lievelingsmerk is Auchentoshan. Dat is volgens Ierse
stijl drie keer gedestilleerd, volgens
Schotse traditie wordt de drank twee
keer gedestilleerd. Verder is het op
drie soorten hout gerijpt. Als laatste
op een vat van dessert sherry, dat

geeft een heel aparte smaak.’’
Ron Nobels uit Velsen-Noord zou
de proeverij samen met zijn schoonzoon bezoeken. Maar die werd
ziek en daarom kwam zijn vrouw
Tiny mee. Het echtpaar opent deze
maand een café aan de Grote Houtof Koningsweg. ,,We zijn ons aan het
oriënteren, je moet wel weten wat je
de bezoekers straks voor gaat zetten’’, vertelt Ron. ,,Whisky zal nooit
mijn favoriete drank worden, maar
echt vies vind ik het nu ook weer
niet’’, zegt Tiny. ,,Het is reuze interessant, wat hier vanavond allemaal
over whisky verteld wordt.’’
Aan het einde van de avond was er
nog een verrassing: een zevende
whisky. De bezoekers mochten de
Tallisker proeven. Een 25 jaar oude
whisky met een alcoholpercentage
van maar liefst 56 procent. Een fles
kost 250 euro. (Carla Zwart)

individuen als voor groepen workshops te organiseren. Zo is Rozemerlijn Workshops ontstaan.
Ook jij kunt nu leren hoe je een
crème, lipgloss, body-wash, parfum, geurkaarsen, zeep, wierook en
ga maar door met heerlijke producten noemen, zelf maakt. Om kennis te maken met Rozemerlijn start
Yvonne een creatieve voorjaarscyclus. Deze cyclus start in het teken
van Pasen. Tijdens deze workshop
ga je kaarseieren en paaskaarsen
versieren met bijvoorbeeld kaarsenverf, was, plaatjes en glitters. Ze zullen een sieraad zijn op je paastafel.
Verderop in de voorjaarscyclus kun
je wierook leren maken en vertelt
Yvonne je alles over aromatherapie en maak je een heerlijk zomerse crème. Kijk voor deze en andere workshops in de advertentie van
Rozemerlijn.
Als je nieuwsgierig bent bezoek dan
ook eens de website van Rozemerlijn of bel voor informatie. Zie www.
rozemerlijn.nl of bel telefoonnummer 06-22879771.

Optreden in
De Sluizen
IJmuiden - Vrijdag 14 maart presenteert De Sluizen een grandioze
avond met live optredens van verschillende artiesten. Zoals Ron Lyon met deelnemers van de talentenjacht uit 2008. Ook zanger Harold en
zangeres Rebecca zullen optreden.
In de pauze draait dj Ed C gezellige
muziek en tijdens de gehele avond
kunt u gebruik maken van ons heerlijke satébuffet, gemaakt door onze
zingende kok Louis. U kunt ook gebruik maken van onze bob bus.. De
aanvang is om 19.00 uur, de entree
bedraagt vijf euro. Locatie van De
Sluizen is Noordersluisweg 1, telefonisch te bereiken via 06 23193258.

Rinus en Jeannette hopen dit weekeinde veel gasten te begroeten in de Zeewegbar

Zeewegbar bestaat 35 jaar
IJmuiden – In 1973 begonnen Rinus en Jeannette Otte in de Zeewegbar. De kroeg heette toen nog
café Centraal. Maar dat werkte verwarrend. Want je had ook café ’t
Centrum. Was er een taxi voor café
Centraal besteld, dan ging die vaak
naar café ’t Centrum en andersom
gebeurde dat ook. Het café kreeg
dus een nieuwe naam: de Zeewegbar. Het café heeft ook nog een
tijd De Halve Zool geheten, maar
dat was een grap van vaste klanten. ‘Halve zool’ was in die tijd een
goedbedoeld scheldwoord, ook Rinus gebruikte die uitdrukking vaak.
De plakletters hebben nog jaren op
de ramen gezeten.
In die tijd woonden Rinus en Jeannette boven de zaak, met hun drie
kinderen. Handig, want als de klaverjasclub in huis was en ze misten
een vierde man, dan werd Jeannette van boven geroepen om de plek
van Rinus achter de bar in te nemen
en kaartte hij mee. Telstar speelde
die tijd nog in de eredivisie en als de
ploeg thuis speelde, kwamen er altijd veel supporters op zondag langs
in de Zeewegbar. Toen de Poort van
Velsen sloot, kwamen ook de zaalvoetballers richting Zeeweg. Ze namen een team over, dat ging Otte
Eagles heten en die ploeg speelde erg hoog. Ook werd er later aan
strandvoetbal gedaan.
De saté van Jeannette was legendarisch en vanaf het begin werd er
rond kerst een wildavond gehou-

IJmuiden - In IJmuiden is een
nieuw bedrijf gestart dat zich richt
op het geven van workshops voor
verjaardagspartijtjes, vrijgezellendag, vriendinnendag, bedrijfsuitjes
enzovoorts. Yvonne Groen is natuurgeneeskundig therapeut en heeft in
IJmuiden een praktijk als klassiek
homeopaat. Naast de praktijk is ze
zich meer gaan verdiepen in de toepassing van werken met kruiden en
etherische oliën. Haar uitgangspunt
is om met zo natuurlijke mogelijke
materialen heerlijke producten te
maken ter verfraaiing van het uiterlijk en de omgeving. Iets dat er mooi
uitziet en iets toevoegt aan de persoonlijke verzorging of stemming.
Yvonne heeft zich diverse technieken eigen gemaakt waaronder:
kaarsen maken, zeep gieten en cosmetica maken. Producten die een
‘personal touch’ hebben door het
toevoegen van kruiden en etherische oliën. Iedere keer jouw eigen
unieke product. Nu de vraag om die
producten zelf te maken toeneemt
is het idee ontstaan om voor zowel

den. Ooit stond er eens een racefiets van een stamgast op het biljart
tussen de prijzen. Ze wisten het wel
zo uit te kienen dat die prijs op zijn
lootje viel. Er werd elk jaar carnaval
gevierd in die beginperiode, elk jaar
werd de brouwerij bezocht en er
was zelfs een eigen wielerronde. Als
Rinus eens een drankje weggaf, dan
zei hij altijd: ,,Die heb je van Jeannette, ze is jarig vandaag.’’ Dit werd
een standaarduitdrukking, de vaste
gasten wisten wel hoe het zat. ,,Ik
heb ooit eens een heel groot bloemstuk gehad. Ik schaamde me vreselijk, durfde helemaal niet te zeggen dat ik niet jarig was’’, herinnert
Jeannette zich.
Tien jaar geleden nam Odette de
plaats van haar vader achter de bar
in. Rinus is nog wel actief achter de
schermen, hij regelt de inkoop en
doet de administratie. Elke zondag
is hij nog in de Zeewegbar te vinden, dan dobbelt hij met de stamgasten. ,,En ik doe dan mijn armspieroefeningen, dat moet je ook
bijhouden’’, lacht hij.
Dit weekeinde wordt het 35-jarig
bestaan van de Zeeweg gevierd. Op
zondag is er van 16.00 uur tot 19.00
uur een receptie. Dat is tijdens het
piekenuur, drankjes kosten dan één
euro.
Rinus en Jeannette zouden het heel
leuk vinden, als daar ook gasten van
het eerste uur kwamen. Maar natuurlijk is iedereen er van harte welkom. (Carla Zwart)

Laser needle micro:
acupunctuur zonder naalden
Santpoort-Zuid - Laser needle micro is een laserapparaat waarmee
acupunctuur zonder naalden mogelijk is. Het is een geneeswijze met
behulp van bichromatisch licht, een
combinatie van rood en infrarood
licht op een bepaalde frequentie.
Dit zorgt voor sneller weefselherstel
en helpt goed bij onder andere reuma en artrose. Ook pijnklachten ten
gevolge van sportletsel,carpaal tunnelsyndroom, RSI, een tennisarm of
tinnitus (oorsuizen) worden er sneller door verholpen.
Ineke Tacken-Hollander is sinds een
jaar met haar praktijk gevestigd aan
de Louise de Colignylaan 58 te Santpoort-Zuid, voorheen te Krommenie.
Zij is erg enthousiast over de laser
needle micro. ,,Dit apparaat biedt
heel veel nieuwe mogelijkheden en
is ideaal om mensen te behandelen die bang zijn voor naalden. Bij
sommige klachten heb ik met laser
needle micro al sneller resultaat geboekt’’, vertelt de therapeut. ,,Ik kan
er tevens baby’s, kinderen en zwangere vrouwen mee behandelen. Ook
wonden van mensen met diabetes
zijn goed behandelbaar.’’
Volgens de Santpoortse geeft een

behandeling met de laser needle
micro geen bijwerkingen en deze is
pijnloos. Toch werkt dit apparaat in
principe hetzelfde als de klassieke
acupunctuur. Volgens de therapeut
is de laser needle micro het bewijs
dat de traditionele Chinese geneeskunde werkt. Het apparaat is klinisch en wetenschappelijk getest
door verschillende Duitse en Zwitserse universiteitsklinieken en werd
onlangs beloond met de International Research Award door de American Assosation of Medical Acupunture (AAMA). Ineke TackenHollander (acupuncturist, tuina en
Chinese kruiden therapeut) is lid
van de beroepsvereniging Chinese
geneeswijze het Zhong en heeft de
opleiding en acupunctuurtraining
genoten aan de HWA-TO university te Koog aan de Zaan. Behalve laseracupunctuur gebruikt Ineke dus
ook de klassieke acupunctuur, tuina
(Chinese massage) en kruiden therapie. Een Chinese kruidenformule
wordt afgestemd op de persoonlijke klachten en wordt gebruikt om
de symptomen te bestrijden en het
evenwicht in het lichaam te herstellen.

Afsluiting met veel feesten

Grote zaal Crossroads
wordt wokrestaurant
IJmuiden - De grote zaal van Crossroads aan de Kromhoutstraat heeft
niet lang te huur gestaan. Nieuwe
huurders zijn van plan een wok-restaurant in deze zaal te starten. Voor
alle trouwe bezoekers van de activiteiten in Crossroads gedurende
negen jaar zoals country-, houseen carnavalsfeesten een plezier te
doen pakt Rob Nobels nog één keer
goed uit in de grote zaal. De organisatie blijft wel actief in de Bijenkorf,
al komen hier wat aanpassingen, zo
zullen er regelmatig zang- en karaokeavonden komen voor een wat ouder publiek, naast de Bijenkorf voor
de jeugd. Dus wie houdt van hits en
zingen is straks heel welkom in de
Bijenkorf. Maar eerst wordt er verbouwd en zal de Bijenkorf dus enige
tijd sluiten om de sfeer van een Amsterdams cafeetje te kunnen creëren.

Maar donderdag 13 maart is het in
de grote zaal feest met dj Pavo, dj
BMC, dj Reno en gasten, aanvang
22.00 uur, toegang 6 euro. Vrijdag
14 maart is het feest met dj Rydel, dj Erik Z., dj Silvershadow, dj
Laserchaser en dj Reno, aanvang
22.00 uur, entree 5 euro. Zaterdag
15 maart zijn de publiekstrekkers
dj Luna, dj Bountyhunter, dj BMC
en dj Reno, aanvang 22.00 uur, toegang 10 euro. Tenslotte is zondag de
‘grand finale’ met sterren als Sjaak
Verkade, Robin Razz, Yanni, Carina, Frans, Jill, Harold en gasten. De
aanvang is dan om 20.00 uur. En ondanks en dankzij de grote namen,
kan Rob Nobels de prijs laag houden, de entree voor dit fantastische
muziekfeest bedraagt slechts 2,50
euro. Allemaal komen dus!
Voor meer informatie zie: www.xplizit.nl
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Op onze open dag kunt u
kennismaken met een geheel
nieuwe productgroep.
We verklappen nu alleen nog
maar de naam: ‘Tasty Bite’.
Meer vertellen we nu nog niet
maar komend weekend kunt u
er wel van proeven...

Kinderen zullen zich niet gauw vervelen
tijdens onze open dag. Want naast de leuke
demonstraties waar ze naar kunnen kijken
kunnen ze zelf een paashaantje maken
en een eierkoek decoreren. En opsmullen
natuurlijk!

En het wordt natuurlijk smullen van onze
Paas-specialiteiten. Van oude bekenden en
van nieuwe Paas-lekkernijen. De moeite zeker
waard om voor langs te komen...

Altijd al eens willen weten hoe we die verrukkelijke
Paasstollen maken? Dan moet u zeker langskomen, want
tijdens de open dagen demonstreren we dat...

Open dag
Zaterdag 15 en zondag 16 maart:

eivol proeverijen,
nieuwe producten en leuke activiteiten.

Aanstaande zaterdag en zondag is het weer zover: de open dagen van Van Vessem &
Le Patichou. U kunt dan onze bakkers en banketbakkers aan het werk zien, proeven van
Wanneer?
Zaterdag 15
(10.00 - 17.00 u)
en zondag 16 maart
(12.00 - 16.00 u)
Waar?
Bakkerij
Van Vessem & Le Patichou
Hendrik Figeeweg 3f
(industrieterrein
Waarderpolder)
2031 BJ Haarlem
(Volg de pijlen)

al het lekkers dat ze maken en kennis maken met een aantal nieuwe producten. En zo
vlak voor Pasen natuurlijk een hoop Paas-lekkers. Komen dus, u bent van harte welkom!
Op zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Tot dan!

Toegang gratis
Galle Promenade 2, Velserbroek. Tel.: 023 - 537 46 47
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl

Neem alvast een voorproefje op Pasen:
Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u een

Monniken
Pompoen

Rum Paasstol
(met spijs)

Dubbel Choc
Brownie

Normaal 2,85, tijdelijk
j
2,35, maar met deze bon

Normaal 8,95, tijdelijk
j
7,85, maar met deze bon

Normaal 1,45, tijdelijk
tijd
j eli 3e gratis, maar met deze bon

t

Maximaal 2 per klan

voor
slechts

1,85

Deze coupon is geldig t/m 16 maart 2008

t

Maximaal 2 per klan

voor
slechts

6,95

Deze coupon is geldig t/m 16 maart 2008

t

Maximaal 6 per klan

2e GRATIS
Deze coupon is geldig t/m 16 maart 2008
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Einde ammoniaktransporten

Recht op kwijtschelding

Velsen-Noord - Op 4 maart hebben de ministers van Verkeer en
Waterstaat en Ruimte en Milieu
een principeakkoord gesloten over
de beëindiging van de ammoniaktransporten tussen Geleen en Velsen-Noord. Uiterlijk per 31 december 2009 zullen deze transporten
van 116.000 ton per jaar worden
stopgezet. De overeenkomst past
in het beleid om het railvervoer veiliger te maken. Het ammoniak kan
in Geleen blijven omdat één van de
kunstmestfabrieken uit Velsen naar
Limburg wordt verplaatst. De andere wordt gesloopt.
Dit betekent dat voor 120 werknemers een oplossing, met goede arbeidsvoorwaarden, gevonden moet
worden. GroenLinks gaat er vanuit
dat de sociale partners elkaar daarbij goed weten te vinden.
In december 2002 stelden de GroenLinks fracties in de IJmond gelijktijdig aan de Colleges van B&W in Velsen, Beverwijk en Heemskerk vragen
over de veiligheid van de ammoniaktreinen door de Velser spoortunnel. De vragenstellers hoopten dat
eens het ammoniaktransport door

IJmuiden - Heeft u onlangs de aanslagen voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen weer ontvangen? En twijfelt u of u misschien
recht heeft op kwijtschelding?
De Formulierenbrigade Velsen kan u
hierbij helpen!
De Formulierenbrigade Velsen kan
samen met u kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding van de belastingen. Ook
bieden de consulenten van de Formulierenbrigade Velsen, indien gewenst, hulp bij het invullen van de
aanvraag. Verder kunnen zij u in-

die tunnel zou worden beëindigd.
Daarmee kwam de veiligheid in de
tunnel op de politieke agenda te
staan en kreeg de landelijke discussie over ammoniaktreinen een extra
dimensie.
Een landelijk onderzoek, in opdracht
van de Tweede Kamer, wees op de
gevaren en bracht het voorstel om
de ammoniak voortaan per schip
te transporteren. Suggesties van
GroenLinks om de gevaarlijke stof
niet te vervoeren maar in Limburg
te houden en aldaar tot kunstmest
te verwerken werden als ‘onmogelijk’ van de hand gewezen. Daarom
bleef GroenLinks Velsen in het verkiezingsprogramma 2006-2010 aandacht vragen voor zowel de risico’s
van ammoniak (ook bij koelinstallaties) als voor tunnelveiligheid. De
fractie is dan ook opgelucht dat nu
is afgesproken dat de ammoniaktransporten beëindigd zullen worden omdat het nu wel mogelijk blijkt
te zijn om de productie van kunstmest te verplaatsen. Daarnaast
wenst de fractie de sociale partners
veel wijsheid toe voor de komende
onderhandelingen.

Vlag uit bij SP wegens
einde ammoniaktransport
Velsen - Bij de Socialistische Partij in Velsen gaat de vlag uit na het
bericht dat vanaf 2010 de regelmatige ammoniaktreinen tussen Geleen
en IJmuiden stopgezet worden. Volgens SP-Fractievoorzitter Frits Vrijhof komt nu eindelijk een halt aan
de rijdende bommen, waartegen
de SP jarenlang heeft geageerd.
Met het Kamerlid Krista van Velzen
hoopt hij dat er goede permanente regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen. “Nu DSM
hiervoor uitgekocht wordt, moeten
we wel voorkomen dat er in de toekomst weer een nieuw bedrijf met
ammoniak of chloor het spoor op
gaat.”
De SP voert sinds 2003 actie tegen
de ammoniaktreinen. Zo zijn er vele duizenden actiekranten verspreid
en is er vanuit de gemeenten waar
deze treinen door rijden een verontrustend signaal naar de regering gegaan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat voormalig staatssecretaris Van Geel in gesprek met

DSM ging om deze transporten te
stoppen.
Milieuminister Cramer heeft besloten DSM uit te kopen voor maar
liefst 48 miljoen euro, om hun productie van IJmuiden naar Geleen te
verplaatsen.
Daarmee is de grootste stroom ammoniak van het spoor en zijn de
grootste risico’s dus weggepoetst,
maar de minister heeft dit nog niet
voor andere vervoerders geregeld.
Die kunnen dus gewoon ammoniak
per spoor gaan vervoeren, met alle
risico’s van dien. Van Velzen: “Dat
is dus nog wel een groot probleem,
hiervoor is strengere regelgeving
echt noodzakelijk.”
Vrijhof gaat er echter wel vanuit dat
met de uitkoop van 48 miljoen euro
niet alleen de belangen van de aandeelhouders worden bediend. “Voor
de 120 medewerkers moet nu wel
een goed sociaal plan komen. Het
kan niet zo zijn dat zij erop achteruit gaan. Ook niet in hun pensioenrechten.

De spelersgroep, van links naar rechts Martijn Ottenhof, Mieke Koers, Claudia
Kingma en Noël Minnes

Eerste avondvullend stuk

Theaterproductiegroep
Veeking imponeert
IJmuiden - Afgelopen dinsdag en
woensdag was in het Witte Theater
het stuk ‘Geev papaa maar een kusje’ te zien. Een theaterproductie over
kindermishandeling,
geschreven
door Jerry Veenedaal. Het liet bij het
publiek een diepe indruk achter.
De repetitie gaat beginnen en de
regisseur (Marco Mekenkamp) is
op zoek naar de hoofdrolspeelster,
Claudia Kingma. Die blijkt op haar
gemak in de foyer te zitten met een
drankje. Op het toneel loopt Noёl
Minnes zijn tekst nog te leren, inspiciënt Dick Kingma loopt nog van
alles op te meten en regieassistent
Mieke Koers leest heel ongeïnteresseerd een boek. Een slapstickachtig
zooitje, die repetitie, die in scène is
gezet.
Na de pauze is het heel andere
koek. Cindy (Claudia Kingma) staat
met haar vroegere buurjongen Jessie (Noёl Minnes) aan het graf van
haar vader (Martijn Ottenhoff). Na
al die jaren voelt zij nog een ontzettende woede, om wat hij haar heeft
aangedaan. In flashbacks krijgt het
publiek dat te zien. De vader blijkt
een sadist, die zijn dochter slaat,
peuken uitdrukt in haar hand en
haar de vloer laat boenen met een
mengeling van ammoniak en chloor.
Moeder (Mieke Koers) vraagt zich
af, waarom haar dochter toch zo
vreselijk hoest.
Daar komt ze achter, als ze onverwachts vrij neemt van haar werk en
er achter komt, dat haar man hun
dochter heeft opgesloten. In een
vlaag van woede vermoordt zij haar
man doordat zij hem dwingt chloor
en ammoniak te drinken. Hierna belt
ze de politie.

Een rauw verhaal dat indruk maakte
en heel overtuigend gespeeld werd.
De laatste scène laat buurjongen
Jessie zien met Cindy, bij het graf
van haar vader.
,,Je moet door met je leven’’, zegt
hij. Een beetje een dooddoener. ,,Je
blijft toch mijn vader, je bedoelde
het niet zo’’, zegt Cindy, terwijl ze
een roos op haar vaders graf legt.
Van haar woede in het begin is niets
meer over. Dit haalde wat van de de
kracht uit het stuk. Het lied ‘The Rose’, dat tot slot prachtig werd gezongen door Mieke Koers, maakte echter veel goed. (Carla Zwart)

Gezamenlijk bestemmingsplan
Stationsgebied
Velsen-Noord - Voor de ontwikkeling van het stationsgebied Beverwijk hebben de gemeenten Velsen
en Beverwijk afgesproken een gezamenlijk bestemmingsplan te maken. Het gaat tenslotte om gronden
in beide gemeenten. Omdat er wettelijk geen mogelijkheid is voor een
intergemeentelijk bestemmingsplan
is het bestemmingsplan opgesplitst.
Er is één gemeenschappelijke toelichting en plankaart, de voorschriften zijn echter per gemeente verschillend. Velsen heeft alvast een
Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK)
vastgesteld, dat als basis voor het
bestemmingsplan fungeerde. In het
RFK zijn de randvoorwaarden voor
de ontwikkeling vastgesteld.

formeren over andere voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft.
Nieuwsgierig geworden? U kunt altijd even bellen, mailen of langskomen. Als het langskomen niet lukt,
dan komen de consulenten bij u
thuis. De Formulierenbrigade Velsen
is gevestigd in Loket Velsen voor
Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw ‘de
Delta’, Rijnstraat 2 te IJmuiden.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar
tussen 09.00-17.00 uur op telefoonnummer 0255-533885 en via de email:
formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl.

Boekenweek van start
Maatje Eveline en Anne-Marie Scholte, coördinator van het Maatjesproject

Wie wil maatje zijn?

Maatjesproject kan
vrijwilligers gebruiken
Regio - Het Maatjesproject Midden-Kennemerland kan weer vrijwilligers gebruiken. Ook mannen worden van harte uitgenodigd om zich
aan te melden. Het Maatjesproject
is een project waarin vrijwilligers sociale steun geven aan mensen met
een psychiatrische achtergrond, aan
mensen met een beperking en ouderen. Een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een deelnemer die dezelfde interesse of hobby heeft. Zo worden deze twee mensen elkaars vaste
maatje en ondernemen samen activiteiten. Een vrijwilliger investeert
ongeveer drie uur per twee weken
in zijn of haar maatje. Er is een aantal koppels dat veel plezier met elkaar heeft. Sommige maatjes kennen elkaar al jaren. Het Maatjesproject wordt ondersteund door Stichting Welzijn Beverwijk, Stichting
Welzijn Velsen, Welschap Heemskerk, Welzijn Castricum, RIBW, GGZ
Dijk en Duin en Roads.
Eveline is vrijwilligster bij het Maatjesproject. Sinds een jaar is zij het
maatje van Marjolein. Allebei begin dertig, hebben ze al veel dingen
samen ondernomen. Eveline vertelt
hoe het allemaal begon: ,,Ik zag een
advertentie van het Maatjesproject
in de krant en heb die uitgeknipt. Ik
wist dat ik zoiets wilde doen, maar
had er op dat moment nog geen tijd
voor. Ik heb een drukke baan bij Corus en ik deed ook nog een opleiding voor het werken in het opvangteam binnen Corus. Toen ik die had
afgerond heb ik me gemeld bij Anne-Marie Scholte van het Maatjesproject.’
Anne-Marie is volwassenenwerker/
opbouwwerker bij Stichting Welzijn
Beverwijk. Zij koppelt de maatjes
aan elkaar en ziet vaak gelijk wie bij
wie past. Bij de eerste kennismaking
is Anne-Marie dan ook aanwezig
om te kijken of het klikt en om informatie te geven: ,,Ik koppel mensen die minimaal een jaar elkaars
maatje kunnen zijn. Ik hamer er altijd op dat er gelijkwaardigheid is bij
een koppel.’’ Tijdens die eerste ontmoeting tussen Eveline en Marjolein
maakten ze meteen een afspraak
voor een etentje en een concert in
Haarlem. Eveline: ,,Behalve Marjolein, waren er nog vier bekenden
van mij mee. Ik ging er met vertrouwen in. Toch heb ik me er op verkeken, zo bleek later. Marjolein belde me de volgende dag op. Het ging
om de financiën. Zo’n uitstapje was
voor haar te duur. Ja, misschien is
dat niet slim van mij, maar dat had
ik me totaal niet gerealiseerd. Daar

hou ik nu dus rekening mee. Daarna gingen we wandelen, fietsen, bij
elkaar eten of thee drinken en soms
naar de film. We willen ook samen
gaan zwemmen.’’
Eveline heeft in het begin moeten
wennen aan haar rol als maatje. Ze
zegt geen ervaring te hebben met
psychische aandoeningen en liep
tegen gedrag aan, waar ze niet meteen mee wist om te gaan. Bijvoorbeeld het steeds afzeggen van afspraken door Marjolein. ,,Ik kan in
zulke gevallen op Anne-Marie terugvallen. Zij heeft me verteld dat
dat bij het ziektebeeld hoort. Ze adviseerde me om de afspraak toch
in mijn agenda te houden. Ik kan
er nu makkelijker mee omgaan. Ik
denk nu eerder: het heeft niets met
mij te maken, maar met de ziekte
van Marjolein.’’ Eveline vindt dat het
‘maatje zijn’ haar niet belast. Ze wist
van tevoren een beetje wat er kon
gebeuren. De twee maatjes zijn inmiddels goed aan elkaar gewend.
Beiden zeggen het als ze vinden dat
het niet goed gaat. Inmiddels heeft
Eveline ook de kring mensen rond
Marjolein ontmoet. ,,Ik ben naar
haar verjaardag geweest. Marjolein
leunt erg op haar moeder en daar
heb ik ook kennis mee gemaakt.’’
De twee maatjes spreken ongeveer
eenmaal in de drie weken af. Tussendoor hebben ze geen telefonisch
contact. Of er moet iets bijzonders
zijn. ,,Marjolein belt elke dag met
haar moeder en toen die een keer
op vakantie ging, vroeg Marjolein of
ze mij mocht bellen. In overleg met
Anne-Marie heb ik gezegd dat het
om de paar dagen mocht. We kunnen goede afspraken over zulke
dingen maken.’’
De afspraken vinden overwegend
doordeweeks plaats en soms in het
weekeinde. Eveline probeert Marjolein deelgenoot te maken van haar
leven en zich in te leven in de wereld
van haar maatje. ,,Ik vertel haar de
dagelijkse dingen, wat ik leuk vind
of waar ik trots op ben. Van beide
kanten beseffen we hoe waardevol
dit contact is. Ik verwacht niet iets
terug te krijgen, behalve dat ik zie
dat het mijn maatje helpt en ik zie
dat het helpt. Ik zou wel tien maa
tjes willen hebben.’’ Marjolein vindt
het op haar beurt heerlijk om Eveline om zich heen te hebben. (Anneke Araya)
Wie belangstelling heeft voor het
Maatjesproject of meer wil weten,
kan contact opnemen met AnneMarie Scholte, telefoonnummer
0251-220944 of e-mailen naar:
anne-marie.scholte@welzijnswb.nl.

Spetterend koffieconcert
in de Naaldkerk
Santport-Noord - Op dit tweede koffieconcert van de Velser Gemeenschap, zondag 16 maart om
12.00 uur treden voor u op: Zanggroep Sparkle Velsen en de Big
Band Velsen.
Zanggroep Sparkle Velsen heeft
een druk en leuk seizoen achter de
rug. In 2007 vierden zij hun 10-jarig bestaan met als afsluiter in december het spetterende jubileumconcert ‘Let’s Sparkle’ in de Stadsschouwburg van IJmuiden. 2008 is
begonnen met een bijzonder optreden in januari op de korendagen in
Poptempel Paradiso te Amsterdam,
waarbij het publiek spontaan inviel.
Sparkle heeft vanaf haar begin een
ruime bezetting gehad, tussen de
70 en 80 leden, bestaande uit Sopranen, Mezzosopranen en Alten.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit Engels- en Nederlandstalige popmuziek, evergreens en delen uit Musicals. Dit jaar staat in
het teken van een cd-opname. Mede dankzij het Schipholfonds is het
voor Sparkle mogelijk deze wens in
vervulling te laten gaan. Er zal dit
seizoen dus hard gewerkt worden
om de opnames die gepland staan
voor het najaar te realiseren. Het
koor staat onder leiding van dirigent
Frank Anepool met vaste begeleiding op piano van Koen Strunk. Er
wordt gerepeteerd in de aula van de
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in

Velserbroek van 20.00 tot 22.00 uur.
Overige informatie: Saskia Beths
(voorzitter), telefoon 06-14779192.
Zie ook www.sparklevelsen.nl. De
Big Band Velsen, een onderdeel van
het Kunsten Centrum Velsen, is opgericht in 1977.
Het begon destijds met een aantal
zeer enthousiaste leerlingen (van
de toen zo geheten “muziekschool”)
en een nog enthousiastere bandleider, die zijn sporen elders ruimschoots had verdiend. De huidige
bandleider, Floris Schoute, is een
professionele kracht, die zijn sporen heeft verdiend bij de voormalige Amsterdamse Politie Kapel en nu
nog verdient bij diverse Big Bands
en combo’s. Tevens is hij als hoorndocent verbonden aan het Kunsten
Centrum Velsen. Het repertoire bestaat uit stukken van onder andere Count Basie, Duke Ellington, Lee
Morgan, Joe Zawinul, Arturo Sandoval en Louis Prima. U ziet voor elk
wat wils! De band treedt met succes
diverse malen per jaar op. Wie geïnteresseerd is om te komen meespelen: de band kan nog trompettisten en trombonisten gebruiken.
Kom dan langs op maandagavond
(al dan niet met instrument) tijdens
de repetitie van 20.00 tot 21.30 uur.
Of bel met de dirigent, Floris Schoute, telefoon 020–6256635 of Dick
Wardenier, telefoon 0255-513467 of
d.wardenier@quicknet.nl.

Kester Freriks in de bieb
IJmuiden - Maandag 17 maart
geeft Kester Freriks, schrijver van
‘Dahlia’s en sneeuw’, een lezing over
zijn werk. Kester Freriks is auteur
van een omvangrijk oeuvre van romans, toneelstukken en poëzie.
Al sinds zijn debuut is Kester Freriks
gefascineerd door het thema van de
voorbijgaande tijd. Hij werd in Indonesië geboren en zijn werk is altijd
een zoektocht geweest om een ver
verleden dichterbij te halen. In dit
opzicht sluit de lezing over Dahlia’s
en sneeuw prachtig aan bij de Boekenweek. De lezing is maandag van

20.00 tot 22.00 uur in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden, de toegang is
gratis.
Tijdens de Boekenweek, van 12 tot
en met 22 maart, doet Bibliotheek
Velsen mee met de landelijke actie voor nieuwe leden. Iedereen die
in de Boekenweek lid wordt van de
bibliotheek ontvangt een leuk geschenk, een boekenbon en een bon
om het Boekenweekgeschenk af te
halen bij de boekhandel. Dus kom
snel naar de bibliotheek in IJmuiden
of Velserbroek en wordt lid.

waar komt die
naam vandaan?

De Heerenduinweg, gezien vanaf de Lariksstraat (foto: Erik Baalbergen)
Velsen - Velsen kent een rijke
historie. Op sommige plaatsen is
die rijkdom nog duidelijk zichtbaar, maar veel is in de loop der
jaren verdwenen. Wat dikwijls
overblijft, is de naam die voortleeft, veelal als straatnaam. In
deze rubriek wordt de herkomst
van die namen toegelicht. Deze keer: de Heerenduinweg in
IJmuiden.
De Heerenduinweg kreeg die naam
in 1927 en was aanvankelijk een
zijstraat van de Zeeweg. Vanaf de
Lijsterlaan liep de weg toen -langs
de huidige flats- tot aan de knik in
de Velserduinweg. Bij de bouw van
nieuwe wijken werd de Heerenduinweg steeds verder doorgetrokken.
Eerst bij de bouw van de Rivierenbuurt en Duinwijk, in de jaren ’50
van de vorige eeuw. Later weer bij
de bouw van Zeewijk. De weg werd
toen ook echt een randweg en de
grens tussen woon- en natuurgebied. In 1973 werd de Heerenduinweg verder doorgetrokken naar het
nieuwe strandplan, de IJmuiderslag.
Het plan om de weg verder door te
trekken naar de Kennemerboulevard haalde het niet in 2000 vanwege bezwaren van Milieudefensie.
De Heerenduinweg ontleent zijn
naam aan De Heerenduinen, het
nabij gelegen duin- en bosgebied.
Tot in de zeventiende eeuw hoorde
het gebied tot de ‘Wildernisse van
Brederode’. Dit liep van Vogelenzang tot aan Beverwijk en was eigendom van de Heren van Brederode. Toen de laatste heer van Brederode overleed in 1679 verviel het
gebied aan de Grafelijkheid, in die
tijd de Staten van Holland en West
Friesland. In de 18e eeuw werden
delen van het gebied verkocht aan
eigenaren van buitenplaatsen. In
1832 waren de huidige gebieden,
De Heerenduinen, Midden Heerenduin en Duin en Kruidberg, in beheer van Lucas Boreel, eigenaar van
de hofstede Westerhout in Wijk en
Duin (nu Beverwijk). In 1853 komt

het gebied van de huidige Heerenduinen in bezit van de familie Boreel van Hogelanden, die lange tijd
op Waterland woonde. Via aankoop
en vererving in de familie was een
groot deel van het IJmuidense duinterrein eigendom van Jacob Boreel
van Hogelanden (1852-1937). Dit
was de laatste mannelijke Boreel
die eigenaar van Waterland was.
Deze jonkheer had diverse jachtopzieners in dienst, waaronder Gijs
Jansen (1876-1944), ook wel Gijs
van Schoten genoemd. Hij was na
de dood van Boreel opziener in het
gebied, na zijn dood nam zijn zoon
het in 1938 over. Deze zoon, die ook
Gijs Jansen heette, was in dienst
van de Erven Boreel van Hogelanden. Hij nam in 1954 ontslag. Weer
via vererving kwam De Heerenduinen in bezit van de familie van Tuyll
van Serooskerken. In 1980 werd
het duingebeid verkocht aan Natuurmonumenten. Sinds 1995 is dit
onderdeel van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland, in bezit van de
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. (Carla Zwart)

Chocoladediefjes
aangehouden

Auto ramt
tunnelwand

IJmuiden - Oplettend personeel
van een supermarkt aan de Planetenweg heeft vorige week dinsdag
twee 13-jarige meisjes uit Velserbroek en IJmuiden aangehouden.
Ze werden rond 16.30 uur betrapt
op de diefstal van een reep chocolade. Het tweetal is overgedragen
aan de politie. De twee kunnen een
taakstraf van Bureau Halt tegemoet
zien. De politie heeft de ouders van
de meiden geïnformeerd.

Met dank aan Jan Morren. Bronnen
en geraadpleegde literatuur: P.C.
Zonneveld, ‘Duinmeiers in de Brederoder duinen te Velsen’, Velisena
2005; J. Morren: ‘Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, deel 3 IJmuiden, Velsen-Zuid en –Noord’, Velsen
2005; A. van Oosterom, ‘Wat Mijnheer zegt moet gebeuren. De bewonersgeschiedenis van de buitenplaats Waterland te Velsen in de
twintigste eeuw’, 2004; Dudok, van
Tijen en Maaskant, ‘Velsen herrijst,
IJmuiden de stad aan zee. Toelichting op het Basisplan voor de Wederopbouw en Uitbreiding van de
Gemeente Velsen’, 1947.
Met dank aan de Werkgroep Straatnamenonderzoek van de Historische Kring Velsen (www.historischekringvelsen.nl).
Contactpersoon: Erik Baalbergen (velisena@
quicknet.nl

Velsen - Een 28-jarige man uit Boekel is zaterdag om 10.00 uur met zijn
auto met aanhanger tegen de wand
van de Wijkertunnel gereden. De
man reed in de richting van Amsterdam. Vermoedelijk was zijn aanhanger, waarop een boot lag, niet geschikt voor vervoer over de openbare weg. De aanhanger had geen
verlichting en werd op zijn kop aangetroffen. De politie onderzoekt het
ongeval.
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Nieuwe tribune voor Telstar
Velsen-Zuid – Al jaren is de westtribune in sportpark Schoonenberg, de thuishaven van voetbalclub StormvogelsTelstar, in slechte
staat en aan vervanging toe. Twee
jaar geleden gaf de gemeenteraad
opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om tot
een oplossing te komen. Nu ligt er
een plan van wethouder AnneMieke Korf. Een overeenkomst met investeringsbedrijf Memed van bouwbedrijf Midreth. Dat bedrijf krijgt
de grond 30 jaar in erfpacht en zal
in ruil daarvoor een nieuwe tribune bouwen. Mocht het onverhoopt
slecht aflopen met de voetbalclub,
dan koopt de gemeente de grond
terug. Het college heeft stemmingsbevoegdheid over dit conceptplan,
niet de gemeenteraad. Toch liet Korf
dit voorstel vorige week donderdag
op de agenda van de raadsvergadering zetten, omdat zij de mening van
de raadsleden wilde weten.
Voordat zij zich over het plan bogen, luisterden zij naar een inspreker: Leen Prins, voorzitter van de
supportersvereniging. ,,We kunnen het ons niet permitteren om zo
langer door te gaan, er is een besluit nodig’’, hield hij de raadsleden
voor. ,,Het is vijf voor twaalf, we hopen dat u ja zult zeggen tegen dit
plan.’’ De raadsleden waren over het

algemeen positief over het voorstel.
Wel waren er twijfels over de risico’s
die het inhield, maar die konden tijdens de vergadering weggenomen
worden. Verschillende raadsleden
spraken over de aangescherpte eisen van de KNVB in de toekomst,
die bezoekersaantallen van 3500
toeschouwers per wedstrijd vragen.
Of Telstar daar aan kan voldoen, is
afhankelijk van de supporters, de
sponsors en het bedrijfsleven. Maar
de raad was het er over eens, dat
Telstar met zijn enorme historie op
Schoonenberg thuis hoort en dat dit
plan een kans van slagen heeft. Wel
werd wethouder Korf er door verschillende raadsleden op gewezen,
dat het plan diverse fouten bevat. Zij
beloofde dat het plan nog een keer
tegen het licht gehouden zal worden op onvolkomenheden. Daarna
zal het voorgelegd worden aan een
externe deskundige en dan zal het
opnieuw aan de gemeenteraad ter
inzage aangeboden worden.
Steffie en Marijn, twee jonge supporters die het geheel aangehoord
hebben, zeggen na afloop: ,,Er werd
veel gepraat maar weinig gezegd.
Jammer, wij hadden gehoopt op een
definitief ‘ja’ voor dit plan. Nu gaat
het weer langer duren. Maar we
hebben vertrouwen in een goede
afloop.’’ (Carla Zwart)

VSV 2 wint moddergevecht
Velserbroek - Toen de scheidsrechter om 11.00 uur besloot om de
wedstrijd door te laten gaan gingen
er bij de trouwe volgers van VSV 2
al de wenkbrauwen fronsend omhoog.
Immers bij aanvang stonden er al
kleine plasjes op het veld en de
velden van VSV staan niet bekend
om hun absorberend vermogen. De
scheidsrechter van dienst vond het
allemaal nog wel meevallen en dus
werd er vol goede moed afgetrapt.
In de stromende regen ging de wedstrijd gelijk op. De lichtvoetige Velsen-aanvallers konden goed uit de
voeten op het gladde veld en bezorgden de Velserbroeker verdedigers de nodige kopzorgen.
Toch waren de eerste mogelijkheden voor VSV. Met name Wesley
van der Wal zorgde voor een paar
gevaarlijke momenten maar verder dan een schot boven op de lat
kwam hij niet.
Velsen daarentegen kwam na een
goede individuele actie van Charley Bootsma op 0-1. Eerst kapte hij
Patrick Meijers uit en vervolgens
schoot hij de bal over de iets te ver
voor zijn doel staande Germain Ebbeling heen.
Gelukkig wist VSV al snel de stand
gelijk trekken. Stefan van Oever
schoot een vrije trap van 25 meter
langs de muur en geholpen door het
gladde veld verdween de bal in de
benedenhoek (1-1).
Met deze stand leek de rust in te
gaan. Henk Swier dacht hier echter
anders over en een voorzet van Marco Plug werd door hem op de juiste waarde geschat en bij de tweede
paal binnengekopt (2-1).
Intussen was bekend geworden dat
VSV 1 afgelast was en dus hoefden
een aantal van te voren afgesproken
wissels niet doorgevoerd te worden.
Nu wisselde de uit nachtdienst gekomen Marco Plug voor Rick van
Nunen en kwam Richard Plug de al
te fanatieke Ronald Kuypers vervangen.
De scheidsrechter zag intussen

het veld steeds slechter worden en
stond in dubio om de wedstrijd halverwege te staken. De kleine plasjes
waren intussen uitgegroeid tot kleine binnenmeertjes maar na de nodige overlegmomenten werd toch
besloten om de wedstrijd voort te
zetten.
VSV liet zich inzakken en Velsen
mocht proberen het spel op het zware veld te maken. De Velsen-aanvallers hadden niet meer al te veel in te
brengen en met name Rick van Nunen viel goed in en samen met Stefan van Oever zorgde hij voor veel
snelheid achterin en samen liepen
zij veel gaten dicht.
Toch profiteerde VSV uiteindelijk
van het slechte veld. De Velsendoelman kwam ver zijn doel uit om
een diepe bal te onderscheppen.
De bal smoorde echter in een plas
en Richard Plug boogde de bal met
links in het verlaten Velsen-heiligdom (3-1).
Na deze goal werd Wesley vd Wal
vervangen door Hennie Meijer.
Vooraf waren er nogal wat vraagtekens of Hennie wel uit de voeten
zou kunnen op dit veld maar toch
besloot Hennie zichzelf in te zetten.
Velsen moest meer en meer risico’s
nemen en zette achterin de deur
wagenwijd open. Een fraaie combinatie tussen Richard Plug en de
sterk spelende David vd Brink werd
door de laatste op de paal geschoten. De attent meegelopen Hennie
Meijer tikte de rebound beheerst
binnen(4-1)
Hiermee was de wedstrijd gelopen.
Hoewel Jack Medendorp voor Velsen nog op fraaie wijze de 4-2 binnenschoot was het Hennie Meijer
die voor het slotakkoord tekende.
Aangespeeld in het strafschopgebied met de rug naar het doel wist
Hennie op zijn befaamde manier te
draaien en de 5-2 binnen te schieten.
Zo won VSV op overtuigende wijze
van de nummer vier en blijft volop in
de running voor de titel in de reserve tweede klasse.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

Zaterdag 15 maart
IJmuiden (3a)-DZS
Jong Hercules (4e)-vvH/velserbroek
vvGa-vSv (4e)

- 14.30
- 14.30
- 14.30

Zondag 16 maart
aDo’20 (hoofdklasse)-aFC
FC Hilversum-Stormvogelstelstar (1a)
aFC’34-eDo (1a)
Purmersteijn-velsen (2a)
Dem (2a)-Zeeburgia
alcmaria victrix-De Kennemers (2a)
onze Gezellen (2b)-Kampong
vSv (3b)-WSv’30
ripperda-DSS (3b)
Zandvoort-Schoten (4D)
FC velsenoord (4D)-alliance’22
SvIJ-vogelenzang (5F)
terrasvogels-Waterloo (5F)
aSv’55-Wijk aan Zee (6b)

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

IJmuiden - Afgelopen zaterdag
werd Richard van Veelen zwarte
band eerste dan Aikido bij de Nationale Examens in Utrecht.
Aikido is de jongste Japanse vechtsport, die een combinatie is van jujutsu, zwaard- en stokvechten. De
nadruk ligt op ontspannen meegeven met de aanval van de tegenstander en om deze ontspanning te
benadrukken worden er wedstrijden gehouden. De bewegingen zijn
daardoor ruim en sierlijk.
Richard traint deze sport al een acht
jaar bij Aiki Budo Center Kops onder

leiding van zijn leraar Bent Bervoets
(derde dan) samen met zijn vriend
Ronald Dragstra. Ronald was de afgelopen twee maanden te druk bezet om te trainen, waardoor hij zijn
examen uit moet stellen tot de volgende keer. Richard maakte op de
jury een goede indruk door zijn beheersing en kalmte. Was hij tijdens
de trainingen nog wel eens te ruig
bezig, dan was dit een voorbeeld
van hoe beheersing ook kan zijn. Alle drie de juryleden gaven hem unaniem een ruime voldoende voor zijn
optreden.

IJmuiden - In Utrecht moest StormvogelsTelstar aantreden tegen mede-degradatiekandidaat Hercules
en na een 3-2-nederlaag is het doek
voor StormvogelsTelstar zo goed als
gevallen. Met nog vier wedstrijden
te gaan is de achterstand te groot
om handhaving in de eerste klasse
A te realiseren. Een heel groot wonder kan StormvogelsTelstar nog redden.
Hercules was daarom voor StormvogelsTelstar de laatste strohalm
om door een overwinning nog het
geloof te kunnen hebben in lijfsbehoud. Het was dan ook niet zo verwonderlijk, dat trainer Jelle Anker
zijn jongens een alles-of-nietstactiek had meegegeven. Echter, dit
plan kon al snel in de ijskast, want
binnen vijf minuten nam Hercules
een voorsprong.
Doordat de bal over de voet van
Martin Wal heen sprong, kreeg Hercules-spits Maarten Sluijter vrije
doorgang richting doelman Sebastiaan de Lijzer en tekende voor een
1-0-voorsprong.
In de aansluitende aanval had het al
weer gelijk kunnnen staan. Guillermo Pengel gaat op links door en zijn
voorzet komt voor de schietgrage
voeten van Rick Kluijskens. Echter,
zijn schot werd door doelman Sjoerd Woudenberg gestopt. Vanaf dat
moment was er sprake van een echt
degradatieduel ofte wel een eerste
helft met twee onmachtige ploegen.
Bij de IJmuidenaren was veel meer
strijdlijst in de tweede helft te constateren; zij gingen duidelijk voor
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hun laatste kans knokken en binnen drie minuten was het reeds
raak. Na goed samenspel met Tim
Groenewoud werd Ron Wilmink
door Niels van Tongeren binnen de
zestien gevloerd en de goed leidende scheidsrechter Van Elswijck kende een strafschop aan StormvogelsTelstar toe. Onberispelijk schoot
Rick Kluijskens vanaf 11meter de
bal binnen, 1-1.
In de 60ste minuut een grote domper voor StormvogelsTelstar, want
uit een hoekschop stompte doelman Sebastiaan de Lijzer de bal onvoldoende weg waardoor Hercules-spits Willem Romp de bal in één
keer in het verlaten doel kon schieten, 2-1.
StormvogelsTelstar bleef na deze
tegenslag de betere ploeg en binnen vier minuten stond de stand
weer gelijk. Een vrije schop van Rick
Kluijskens werd fenomenaal in de
kruising geschoten, 2-2.
Lang heeft StormvogelsTelstar niet
kunnen genieten van deze gelijke
stand, want vanaf de aftrap profiteerde Hercules optimaal van misverstanden in de IJmuidense verdediging. Willem Romp kon daardoor
Pim Koppel een vrije doorgang geven en nadat hij eerst wat IJmuidense verdedigers had uitgekapt,
schoot hij de bal achter Sebastiaan
de Lijzer, 3-2.
Deze derde tegenslag kwam StormvogelsTelstar niet meer te boven.
Zondag 16 maart is koploper FC Hilversum in de radiostad de tegenstander.

Patrick Abbink

Patrick Abbink prolongeert
titel NK Judo tot 17 jaar
Velserbroek - Zaterdag was het
NK Judo -17 jaar in Drachten.
De judoka’s van Ben Rietdijk Sport
uit Velserbroek waren weer goed op
dreef.
Patrick Abbink, de kampioen van
2006, wist ook nu weer zijn favorietenrol waar te maken en won in
de klasse -55 kilogram achtereenvolgens van Chowhari, Verstoep en
Fermont. In de finale won hij met
waza ari van Rakhan uit Nijmegen.
Met de winst op het NK heeft Patrick
ook zijn kwalificatiekansen voor het
EK verscherpt. De voorgaande twee
kwalificatietoernooien had hij ook al
gewonnen.
In de klasse -46 kilogram won Jamie
Raijmakers het zilver. In de voorronde won hij van Snijders, Elbens en
Romers, maar in de spannende finale werd er na de goldenscore op
beslissing verloren van Degen. Jammer, maar wel heel goed zilver voor
Jamie.
Bij de heren -66 kilogram stonden
er twee judoka’s van Ben Rietdijk
Sport op de mat, Jeffrey vd Tuin en
Marc de Boer.
Jeffrey was vooraf getipt als één van
de medaillekandidaten maar had
toch wel last van de spanning en
kon na één winstpartij niet meer op
het podium komen.
Marc de Boer deed het beter, hij

won brons in deze klasse na winst
op Janssen en Mellema verloor
Marc de halve finale van Biekmann.
Voor brons maakte Marc geen fout
meer en won van Pols.
Ian Johnson (-90 kilogram) en Karen Stevenson (-63 kilogram) draaiden allebei goede partijen maar bleven met een vijfde plaats net buiten
het podium.
Maar met één goud, één zilver, één
brons en twee maal een vijfde plaats
weer een prima score op dit NK.
Patrick heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar, Hexapoda Ongediertebestrijding uit Velserbroek
van de heer Richard Zuidema, als
sponsor aan zich weten te binden.
Patrick is nu als eerste jaars in de
leeftijdsklasse -17 jaar in de race
voor plaatsing voor het Europese
Kampioenschap dit jaar in BosniëHerzegovina. Hiervoor zijn er zes
kwalificatietoernooien af te leggen,
vier in Nederland en twee in Duitsland. De eerste drie toernooien,
waaronder het Nederlandse kampioenschap van het afgelopen weekend, zijn door Patrick met overmacht
op zijn naam geschreven. Het is dus
heel spannend of Patrick het ticket
voor het EK gaat halen.
Zie voor meer informatie of eventuele sponsoring op weblog: www.patrickabbink.weblog.nl.

Richard van Veelen

Richard van Veelen:
zwarte band Aikido

Doek bijna gevallen
voor StormvogelsTelstar

Dartsvereniging café
Montfort nieuws
Velserbroek - De Dartsvereniging
van café Montfort gaat zich inschrijven onder de naam: Catch me, if you
can! Leden zijn nog van harte welkom! Ook is er sponsoring gevonden. Zo heeft de eigenaar van het
café besloten zijn teams in shirts te
laten spelen met het logo van café Montfort. Ook de namen van de
spelers en verenigingsnaam zullen
de shirts gaan sieren.
Men denkt in het winterseizoen met
competitie te kunnen starten.

De Wisselbekers staan al in het café
en zijn beschikbaar gesteld door Telemar een telemarketingkantoor uit
Velserbroek die alleen B2B belt. Op
maandag 24 maart, tweede paasdag, wordt er een Paastoernooi gehouden. De aanvang is 16.00 uur.
Inschrijving 5 euro. Er kunnen 20
deelnemers mee doen. Informatie: Café Montfort, Galle Promenade 66 in Velserbroek, telefoon 023–
5388937, vragen naar Thomas of
Chris.

Op Kennemergaarde waren zondag wedstrijden voor de jeugd

Wedstrijden op
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Het was zondag 2 maart een gezellige middag
op Manege Kennemergaarde waar
de jongste jeugd ervaring opdeed
met wedstrijd rijden. Er werden F2,
F3 ,F4 en F5 proefjes verreden.
U begrijpt, de spanningen liepen
soms hoog op, want niet alleen ouders maar ook opa’s en oma’s vriendjes en vriendinnetjes en de wandelaars uit de duinen keken naar de
verrichtingen. Na afloop waren er
veel blije gezichten: de één had een
beker de ander had een promotiepunt. Ook werden de diploma’s voor
de F2 ruiters uitgereikt.
In de rubriek F2 was de eerste prijs
voor Sanne de Graaf op Novello met
225 punten. De tweede prijs met 222
punten werd gedeeld door Char-

lie Schon op Navarra en Pomme
de Ruijter op Primeur. Vierde prijs
Daphne Wildenberg met 220 punten op Novello en vijfde prijs Kirsten
Kunst met 218 punten op Boy.
In de rubriek F3 ging de eerste prijs
met 228 punten naar Maartje Metten op Untilthen, de tweede prijs
met 221 punten was voor Eline Kranendonk op Simba en de derde prijs
met 218 punten was voor Mascha
Hubert op Simba.
In de rubriek F4 ging de eerste prijs
naar Kirsty Timmers met 219 punten
op Lions Hart, de tweede prijs met
215 punten was voor Lisette Muller
op Evendi en de derde prijs met 213
punten voor Lindy Evers op Urion. In
de F5 zijn geen promotiepunten uitgereikt.

Schaatsvereninging
reikt 113 diploma’s uit
Velsen - Schaatsvereniging Velsen
reikte op zaterdagmiddag 8 maart
113 diploma’s uit aan jeugdige
schaatsers uit de gemeente Velsen
en omgeving. Vanwege de traditioneel grote belangstelling van ouders, grootouders, broertjes en zusjes van de gediplomeerden vond de
uitreiking ook deze keer weer plaats
in de aula van de Technische School
Velsen. Na de opening door voorzitter Ronald Linthout, die daarin meedeelde dat er naar een opvolger voor
de penningmeester wordt gezocht
en de aanwezigen opriep zich daarvoor beschikbaar te stellen,, werden
de aanwezigen toegesproken door
de wethouder van Sport en Recreatie mevrouw Annette Baerveldt.
Zij gaf daarbij aan dat ze met eigen
ogen had kunnen zien dat de deelnemers aan de schaatslessen, die
door veertien gediplomeerde jeugdschaatsbegeleiders op 23 zaterdagochtenden van 08.20 tot 09.20 uur
op de kunstijsbaan in Haarlem werden gegeven, iedere week beter
gingen schaatsen omdat zij evenals
zovele andere ouders haar dochter
daarbij ondersteunde. Zij roemde
daarbij de grote groep vrijwilligers,
zowel ouderen als jongeren, die
het de schaatsvereniging mogelijk
maakt om deze activiteiten te organiseren en daardoor een prominente plek inneemt binnen de gemeente. De wethouder reikte daarna de
eerste diploma’s uit. De meeste kinderen kwamen enthousiast hun diploma ophalen, een enkeling moest,

onder de indruk van de officiële gebeurtenis en de volle zaal, daartoe
door een van de ouders worden gestimuleerd. Voor de beginners was
dat het diploma Schaatsproef, voor
de gevorderden kon dat, afhankelijk
van de getoonde technische capaciteiten op de slalom en de benodigde tijd op de 100 meter, variëren
van het diploma A tot het hoogste te
behalen diploma F. Voor alle deelnemers was er naast het diploma nog
een groepsfoto en een consumptiebon. De zaterdagochtend op 8 maart
werd gebruikt om op de ijsbaan de
elf dorpentocht te schaatsen waarbij zowel gekluund als gestempeld
moest worden en allen die de tocht
volbrachten een medaille kregen
omgehangen. Een aantal kinderen maakte van de gelegenheid gebruik om zich alvast in te schrijven
voor de vervolgcursus in het seizoen
2008/2009. De anderen kregen een
inschrijvingsformulier mee waarmee
zij zich kunnen opgeven voor het
jeugdschaatsen bij mevrouw Tini
Looijaard, van Dalenlaan 67, 2082
VC Santpoort-Zuid, telefoon 0235377856. Nieuwe leden, zowel voor
het recreatieschaatsen als het wedstrijdschaatsen, zijn van harte welkom bij de vereniging die is aangesloten bij de KNSB. Zij kunnen zich
aanmelden bij de voorzitter, Ronald
Linthout, Huis te Wissenlaan 3, 2071
SR Santpoort-Noord, telefoon 0235383246, of bij de secretaris Bert Al,
Waterlelie 28, 1991 GD Velserbroek,
telefoon 023-5386180.
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TVS op weg naar
halve finale en NK

Thuisnederlaag voor
Akrides tegen BV Rooi

Velserbroek - Dit weekend was het
drukste weekend voor de TVS trainers van dit seizoen. Er werd in Beverwijk geturnd in de vierde divisie
voor een plek op het NK op 19 april
in Amsterdam. In Wieringerwerf
werd er in de tweede divisie gestreden voor een plaats in de halve finale op 12 en 13 april in Twello. De
derde divisie turnsters moesten zich
in Wieringerwerf ook zien te plaatsen voor de NK op 17 mei in Nijmegen. Al met al een spannend weekend met een mooi resultaat.
In de tweede divisie begonnen zeven turnsters aan de wedstrijd. Bij
de jongste leeftijdscategorie turnde Drew de Niet naar een verdienstelijke negende plaats. Selina van
Maren en Florence Lunel turnden
bij de pupillen 1. Selina eindigde als
vierde. Florence turnde indrukwekkend op vloer en sprong en werd
daarom derde in het klassement.
Rosan Hanssen had een mindere
wedstrijddag bij de pupillen 2, maar
mocht toch de achtste plaats bezetten. Bij de jeugdturnsters turnde
Anouk Hanssen ondanks een zware
knieblessure haar wedstrijd knap uit
en bezette de achtste plaats. Charlotte Lunel werd in deze leeftijdsklasse mede dankzij een misser op
de vloer elfde. Seniorturnster Marissa van Noort turnde verrassend stabiel en mede door goede oefeningen op brug en balk eindigde zij als
tweede in het klassement. Hierdoor
hebben alle turnsters in de tweede
divisie zich geplaatst voor de halve finale. Wanneer de turnsters de
halve finale stabiel en zonder grove
fouten turnen, kunnen zij zich plaatsen voor het NK.

IJmuiden - De heren van Velser
Basketbal Club Select Windows Van
der Vlugt Akrides hebben afgelopen
zaterdag thuis in de eigen Sporthal
IJmuiden-Oost met 58-59 verloren
van Basketbal Vereniging Rooi uit
Sint-Oedenrode. Er kwam voor Akrides door deze nederlaag een einde
aan een zegereeks van drie gewonnen wedstrijden op rij. De formatie
van coach Kees Amama heeft nu in
totaal zeven wedstrijden verloren.
Daartegenover staan elf overwinningen en Akrides staat daarmee op
de vierde plaats op de ranglijst van
de Promotiedivisie van de NBB.
Akrides begon uitstekend aan de
wedstrijd en kreeg in de eerste minuut driepunters van pointguard
Paul Wessels en shooting guard
Richard Foekens. Startende center Ralf de Pagter speelde een sterk
eerste kwart waarin hij ondermeer
kwam tot zes punten en drie rebounds. Tegenstander Rooi liet in
het openingskwart gevarieerd aanvallend basketbal zien en zes verschillende spelers van Rooi kwamen
tot scoren. De eerste periode van
tien minuten werd afgesloten met
een stand van 14-13 in het voordeel
van Akrides. In het tweede kwart
boog Rooi de achterstand om tot
een voorsprong van 25-29 bij rust.
Center Ruud Wiegans was in kwart
twee goed voor negen punten voor
Rooi. Bij Akrides was aanvoerder
Bas van Riessen de meest opvallende speler in het tweede kwart met
vier punten en vijf rebounds.

Bij de derde divisie turnden Lara Waasdorp en Jamie Bolhuis bij
de pupillen 1 een zeer succesvolle
wedstrijd. Ondanks enkele kleine
foutjes hebben de meiden een goed
resultaat behaald. De kansen vooraf
waren niet zo groot, omdat het deelnemersveld erg sterk is. Beide turnsters zijn erg gegroeid en hebben
respectievelijk de vijfde en achtste
plaats gehaald. Hierdoor mogen zij
gaan deelnemen op het NK. Cynthia
Mink blijkt bij de pupillen 2 al een
tijdje uit vorm. Ook deze wedstrijd
ging niet helemaal naar wens en
uiteindelijk was het heel spannend
of zij zich zou plaatsen voor het NK.
De elfde plaats bleek uiteindelijk
voldoende om te kunnen doorstromen. Maud Jansen kwam vorig jaar
niet verder dan één wedstrijd in het
seizoen. Dit jaar was daarom al een
goed resultaat. Er stroomden in deze leeftijdsklasse maar negen turnsters door naar het NK. Maud kwam
net iets te kort om direct door te
stromen. Met haar tiende plaats is
Maud aangewezen als reserve en
mag zij het NK turnen als een andere turnster uitvalt.
Bij de vierde divisie waren ook maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het NK. Anouk van
Vliet turnde bij de juniorturnsters
naar een vijfde plaats en stelde
daarmee haar ticket veilig. Josanne
Mossink kwam in dezelfde leeftijdsklasse 0,02 tekort om zich te plaatsen en eindigde net onder de streep
en mag niet naar het NK. Lynn
Schreiner turnde wederom een gouden wedstrijd bij de jeugdturnsters.
Met deze eerste plaats is ook Lynn
geplaatst voor het NK.

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - In de 26ste speelweek van Full Speed Darts wist
Martin van der Neut zijn voorsprong
op Albert Mol uit te bouwen. In een
spannende directe confrontatie tussen de nummer 1 en 2 in de eredivisie wist Martin met 2 tegen 1 de
501 te winnen en pakte de zwaar
bevochte tac-tic ook nog mee.
Ook in de tweede divisie kwamen
de nummers 1 en 2 tegen elkaar
uit, John Roskam liet aan Martin de
Vreugd zien waarom hij in deze divisie koploper is en versloeg Martin
met 2 tegen 1 en wist ook nog de
tac-tic op zijn naam te schrijven.
Peter en Renate Voetman hadden
deze avond een familieonderonsje, Renate was echter niet onder de
indruk van haar vader en versloeg
hem met 2 tegen 1 in de 501 en trok
met overtuiging de tac-tic naar zich
toe.

Chris Roossien begon de avond
sterk in zijn partij tegen Martin van
der Neut en wist dan ook de 501
met 2 tegen 1 te winnen. Hij vergat echter de tac-tic naar zich toe
te trekken waardoor het in punten
een gelijke stand werd. Later op de
avond wist Chris met overtuiging te
winnen van Ard de Jong met 2 tegen 1 in de 501 en dit keer werd ook
de tac-tic gewonnen door Chris.
De clubcompetitie wordt gespeeld
op de dinsdagavond. Het clubhuis
is geopend vanaf 19.30 uur. Kosten
van het lidmaatschap zijn 32,00 euro
per seizoen. Als u nu lid wordt betaalt u 16,00 euro. Clubhuis de Voltreffer is gelegen in Velsen Zuid aan
de Tolsduinerlaan achter het clubhuis van VV IJmuiden. Zie ook www.
svfullspeed.nl, Mark van Loon 0255534876 of e-mail: fullspeeddarts@
quicknet.nl

Cunnar Kops in finale NK Judo
IJmuiden - Op zaterdag 8 maart
werden in Drachten de Nederlandse
Kampioenschappen Judo voor jongens tot 17 jaar gehouden. Uit zeven
districten kwamen de beste twee judoka’s voor iedere gewichtsklasse.
Cunnar Kops van ABC Kops IJmuiden en Kenamju Haarlem werd twee
weken geleden kampioen in het district Noord-Holland tot 60 kilogram.
De eerste partij van Cunnar was tegen Hasselbach uit Midden-Nederland. Binnen een minuut wierp hij
hem met een perfecte geknielde
schouderworp (ippon, tien punten).
De tweede wedstrijd nam hij het op
tegen Paalman uit Oost-Nederland.
Eerst scoorde Cunnar met een overname op een beenveeg (yuko – vijf
punten). Daarna scoorde hij met
een geknielde schouderworp (yuko). Hij hield deze voorsprong tot de
wedstrijdtijd van vier minuten voorbij was.
De derde wedstrijd kwam hij tegen
de sterke Srdic uit Zuid-Holland. De
winnaar kwam direct in de finale te
staan. Na een mislukte grondactie
maakte Cunnar wederom zijn ge-

vaarlijke geknielde schouderworp
en ook Srdic rolde volledig over hem
heen wat weer direct de winst opleverde (ippon).
Hierna kwam de finale tegen Joris
Soek uit Noord-Nederland. Dit beloofde een zware partij op te leveren,
want bij de meeste toernooien was
Joris steeds iets beter. Direct in het
begin van de wedstrijd wist Cunnar
zijn aanval door te sturen wat een
mager punt opleverde (koka, drie
punten). Later in de wedstrijd wist
Joris Cunnar met zijn schouder op
de grond te krijgen en pas veel later
door te rollen. Dit leverde hem een
onzes inziens een veel te hoge score
op (wazari, zeven punten). Dit was
met veel schijnaanvallen van Joris
niet meer terug te halen en Cunnar
moest genoegen nemen met een
tweede plaats.
Niettemin is deze doorbraak van
Cunnar Kops op het nationale judopodium een mooi resultaat van jarenlang trainen waar de familie
Kops trots op kan zijn. Nu blijft de
uitdaging om ook nog een keer eerste van Nederland te worden.

Na de pauze in het derde kwart vermaakte Akrides het publiek met attractief basketbal. Marvin Martina
was met ondermeer twee prachtige driepunters goed voor acht punten in kwart drie. Bas van Riessen
kwam door vijf uit zes vrije worpen tot vijf punten en hij was tevens goed voor zes rebounds. Pointguard Yahir Rock maakte vijf punten, pakte drie rebounds en gaf drie
assists in kwart drie. Ralf de Pagter
liet vier punten en vier rebounds noteren. Akrides had derhalve na drie
kwarten een voorsprong van 49-43.
In het vierde en laatste kwart kwam
Akrides moeizaam tot scoren en zag
het Rooi terugkomen en de wedstrijd uiteindelijk ook winnen. Ongeveer vijf seconden voor tijd bij een
stand van 58-56 liet Mark Bevers
een driepunter goed vallen en bepaalde hij daarmee de eindstand op
58-59. Euforie maakte zich meester
van Rooi en teleurstelling maakte
zich meester van Akrides.
Komend weekend spelen de heren van Velser Basketbal Club Select Windows Van der Vlugt Akrides
een uitwedstrijd. Op zaterdagavond
speelt Akrides in Tilburg tegen Initial High Five.
Uitslag VBC SW VdV Akrides - BV
Rooi 58-59 (14-13, 25-29, 49-43).
Statistieken: Ralf de Pagter, 13 punten, 9 rebounds, 2 assists, 3 steals.
Bas van Riessen, 12 punten, 14 rebounds, 2 assists, 4 steals en Marvin Martina, 11 punten, 2 rebounds,
3 assists en 2 steals.

Pilates bij Tinca - Tinca
IJmuiden - Na het succes van de
Totall Body Workout lessen heeft
sportschool Tinca – Tinca haar lessen verder uitgebreid met Pilates
lessen.
Pilates is een voor iedereen toegankelijke trainingsmethode, goed voor
lichaam en geest. Bij de oefeningen die gebaseerd zijn op een aantal bewegingsprincipes, ligt de nadruk op de kwaliteit van de beweging. Voordelen van een regelmatige Pilatestraining zijn een verbeter-

de lichaamshouding, ontwikkeling
van alle spiergroepen op een evenwichtige manier en het lichaamsgewicht vaart er wel bij. Onder leiding
van gediplomeerd Pilates instructrice Astrid zijn de lessen elke donderdagochtend van 09.00 tot 10.00.
Over de inhoud van de lessen en
een gratis proefles kan contact worden opgenomen met Astrid via telefoonnummer 06-15861940, Tinca
– Tinca is gevestigd aan de Edisonstraat 14, in IJmuiden.

Ton Ojers en Mathijs
Groenewoud bezoeken SVIJ
De gesponsorde Guppen en Pupillen.

Jeugd VSV kijkt uit
naar Koninginnedag
Velserbroek - Woensdag 5 maart
was het onrustig in het winkelcentrum van Velserbroek. Een aantal Guppen, F-pupillen en E-pupillen brachten een bezoekje aan de
hoofdsponsor van het 123 Makelaar Koninginnedagtoernooi van
VSV. Wim Loos, de makelaar zelf,
vond het geweldig dat deze voetballers op hun vrije woensdagmiddag naar het winkelcentrum waren
gekomen. Deze makelaar sponsort
voor de tweede keer het toernooi op
30 april.
Om 09.00 uur gaat de dag van start
met de Guppen en de F-pupillen. Dit
toernooi duurt tot 12.00 uur. Vanaf
13.00 uur is er een toernooi voor de
E-pupillen.

Naast deze toernooien is er nog veel
meer te beleven op 30 april bij VSV.
Zo is er een enorme stormbaan op
het guppen veld en kunnen de kinderen mee doen met wie het hardst
kan schieten voor de penaltybokaal.
Natuurlijk zijn er voor de kinderen
ook spelletjes als touwtje trek, is er
een grabbelton en er is traditie getrouw de grote Koninginnedagloterij. Als de toernooien zijn afgelopen
en de winnaars zijn gehuldigd is er
aansluitend nog een feestavond,
met optredens van Diëgo’s en Michael Nobé.

IJmuiden - Op woensdag 19 maart
is het dan zover. Ton Ojers en Mathijs Groenewoud bekend van Noord
Holland Sport van RTV-NH komen
langs bij SVIJ voor een avondvullend
programma in haar kantine. Het duo
dat naamsbekendheid heeft verworven bij het sportprogramma van RTV
NH komt langs om de SVIJ-leden en
haar sponsoren te trakteren op een
spectaculaire avond gevuld met vele
leuke verhalen en anekdotes uit het
amateur voetbal. Zij zullen de avond
vullen als ware het een wedstrijd is.
2 x 45 minuten praten over voetbal
daarna verlengen en eindigen met
penalty schieten (vragen vanuit het
publiek).Tussendoor krijgt een ieder

uiteraard de mogelijkheid te genieten van een hapje en een drankje.
Ton Ojers vooral bekend om zijn uitlatingen zoals bijvoorbeeld; ‘Zonder traangas was die wedstrijd ook
al om te huilen.’ ‘Ajax heeft Jaap
Stam natuurlijk niet voor de teamfoto gehaald’, wordt vakkundig bijgestaan door zijn rechterhand en aangever Mathijs Groenewoud. Sinds
kort werkt Mathijs bij Noord Holland Sport zonder zijn kompaan Ton
Ojers en vandaar is het misschien
wel speciaal dat SVIJ deze twee heren weer bij elkaar brengt in haar
kantine. Het mag duidelijk zijn dat
dit garant staat voor een gezellige
avond vol met voetbalhumor.

Als er nog teams zijn die zich willen
aanmelden kan dat bij jeugdvoorzitter Saskia Kors, tel.023-5379421.

Peter van Nieuwenhuizen (links) won van Aalsmeerder Erik Korenwinder.

Degradatiegevaar
voor schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - De strijd in de promotieklasse van de Noord-Hollandse
schaakcompetitie is sinds jaren niet
meer zo spannend geweest. Dat is
niet de strijd om de eerste plaats
maar om de laatste plaatsen. Met
nog slechts twee ronden te gaan
kunnen maar liefst acht van de tien
deelnemende teams nog degraderen. Afgelopen zaterdag heeft het
eerste team van schaakclub Kijk
Uit een goede stap gezet in de richting van handhaving. Tegen naaste
concurrent Aalsmeer werd een belangrijke overwinning behaald. Gedegen overwinningen van Sinclair
Koelemij, Sebastiaan van Westerop,
Colleen Otten en Peter Hamersma,
aangevuld met remises van André
Kunst, Jan Geus en Peter van Nieuwenhuizen bezorgden het team een
ruime winst. Veilig is het team echter nog niet want wedstrijden tegen
schaakclub Santpoort en het Alkmaarse De Waagtoren staan nog op
het programma. Ook voor schaakclub Santpoort wordt het erop of eronder.
Minder goed presteerde het derde team van Kijk Uit. De wedstrijd
tegen Het Witte Paard uit Zaandam begon hoopvol. Bijna alle spelers kregen een prachtstelling in de

opening. Alleen Sjef Rosier dreigde
achter het net te vissen. Toen hij een
akelige torenpenning kreeg te verwerken moest Sjef opgeven. En zoals wel vaker gebeurt sloeg daarna
de wet van Murphy toe.
Siebren Frolich, met twee pionnen
meer, verloor een stuk. Wim Geels
sloeg een remise aanbod af, ging
in een pionneneindspel met zijn koning de verkeerde kant op en kon
opgeven. Gregory van den Ende, debuterend in het derde team, won in
de opening een stuk maar nadat hij
zijn materiele oorsprong had weggegeven liep het niet goed af. Louwe
Post verloor nadat zijn tegenstander
een wanhoopsoffensief op de koning van Louwe was begonnen. Dirk
Geels speelde de hele avond al in
een gewonnen stelling, het ontbrak
hem alleen aan een killersmentaliteit. Toen hij pardoes zijn loper weggaf, ontstond er toch enige twijfel,
maar na promotie van twee pionnen
gaf zijn tegenstander op. Patrick de
Koning had alle stukken van zijn tegenstander uitgeschakeld maar helaas ook zijn eigen stukken, zodat
na drie uur spelen de handen werden geschud.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.
Informatie: telefoon 0255-512196.

Rob van Zijp: tweede dan
Regio - Vorige week zaterdag is Rob van Zijp geslaagd voor zijn tweede dan
judo. Rob, judoka bij het Velserbroekse OYAMA, slaagde met glans. Moeiteloos liet hij samen met zijn valpartner Eric Kops van ABC Kops alle vereiste
judotechnieken zien, die voor de tweede dan vereist zijn. Over twee maanden zal Rob weer aanwezig zijn bij de centrale judo-examens, want dan zal
hij zijn judopartner Eric Kops assisteren, die dan ook opgaat voor zijn tweede dan judo-examen.

De leerlingen van de Duinroos zijn nu goed herkenbaar in hun nieuwe kleding

Nieuwe sportkleding
voor de Duinroos
Velserbroek - Op de vele sporttoernooien zijn de leerlingen van de
Duinroos altijd goed vertegenwoordigd. Bewegen is belangrijk, maar
het plezier tijdens de toernooien
staat hoog in het vaandel.
In de afgelopen periode is de oudercommissie druk aan de slag gegaan
om de leerlingen in een mooie outfit
aan de toernooien te kunnen laten
deelnemen. Dankzij de extra inkom-

sten van diverse schoolactiviteiten
en de sponsoren was het mogelijk
de sportkleding te kopen. De leerlingen van de Duinroos zijn nu goed
herkenbaar in de nieuwe shirts,
broekjes en sportkousen. Tijdens
de slotavond van de themaweken
Techniek is de kleding vol trots aan
de ouders getoond. Luisterend naar
de kinderen zit de kleding heerlijk
en zal het sporten als vanzelf gaan.

Jaarlijkse Pim Mulierloop
wordt gelopen op 25 mei
Sanptoort-Noord - Op zondag
25 mei vindt weer de jaarlijkse Pim
Mulierloop plaats. Deze loop maakt
deel uit van het BDO Run2Day loopcircuit, een circuit van zeven regionale lopen. Als u aan minimaal vier
van deze lopen heeft meegedaan
krijgt u een circuitcadeau. Ook zijn
er prijzen te verdienen voor wedstrijdlopers.
Er is een wedstrijdloop over 15 kilometer, prestatielopen over 5, 10
en 15 kilometer en een pupillenloop
van één kilometer. De start en finish
is om 11.00 uur bij atletiekvereniging Suomi, sportpark Groeneveen
in Santpoort-Noord. Het parcours

is verhard en grotendeels verkeersvrij, alle kilometerpunten staan aangegeven.
De voorinschrijving voor deze Pim
Mulier- en Run2Dayloop is geopend, u kunt inschrijven via www.
inschrijven.nl tot 15 mei 2008. Kosten bij voorinschrijving: 6 euro voor
de 15 kilometer wedstrijdloop, de 5
en 10 kilometer prestatieloop en 7
euro voor de 15 kilometer prestatieloop. Inschrijven op de wedstrijddag
kan vanaf 09.00 uur tot een half uur
voor de wedstrijd. Voor meer informatie kunt u bellen met Bertha de
Goede, telefoon 0255-531909 of
mailen naar info@avsuomi.nl.
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Kanker in Kennemerland
op landelijk niveau
Regio - GGD Kennemerland heeft
onderzoek gedaan naar het verschijnen van nieuwe gevallen van
kanker en naar totale aantallen van
verschillende vormen van kanker in
de regio. De onderzoeksgegevens
beslaan de periode van 1989 tot en
met 2003. Uit het onderzoek bleek
dat het aantal gevallen van kanker
gemiddeld op het landelijke niveau
ligt. Enkele opvallende afwijkingen
van het landelijk gemiddelde zijn het
vaker voorkomen van longkanker
bij vrouwen in de regio en het vaker voorkomen van melanoom, een
kwaadaardige vorm van huidkanker.
De afwijkingen zijn aanleiding voor
GGD Kennemerland om extra aandacht te besteden aan voorlichting
over zongedrag en aan programma’s gericht op niet-roken.
Bij vrouwen kwam longkanker in de
gemeenten Beverwijk, Haarlem en
Zandvoort vaker voor dan het Nederlandse gemiddelde. Bij vrouwen
in Beverwijk is ongeveer 30 % vaker
longkanker geconstateerd, dit zijn
over vijftien jaar in totaal ongeveer
25 extra patiënten. Ook bij mannen
kwam longkanker in Beverwijk mogelijk vaker voor dan gemiddeld in
Nederland (12 % vaker).
Zo’n 90 % van alle gevallen van longkanker wordt veroorzaakt door roken. Toch heeft GGD Kennemerland
in het onderzoek meegenomen of
de nabijheid van Corus en daarmee
mogelijk samenhangende luchtverontreiniging van invloed heeft kunnen zijn. Het is onwaarschijnlijk dat
het verhoogde voorkomen van longkanker in Beverwijk verklaard kan
worden door de mogelijke aanwezigheid van luchtverontreiniging in
de nabijheid van Corus.
Het is bekend dat er lange tijd ligt
tussen de invloed van schadelijke
stoffen en het manifest worden van

longkanker. De voor het ontstaan
van longkanker relevante periode van mogelijke blootstelling aan
schadelijke stoffen ligt in dit geval
voor het begin van de jaren ‘60 tot
maximaal halverwege de jaren ‘80.
Uit buitenlands onderzoek bij hoogoven-industrieën blijkt dat het risico
voor omwonenden die geen werknemer waren, hoogstwaarschijnlijk
zeer gering is. Omdat roken zo’n belangrijke oorzaak is bij het ontstaan
van longkanker, moet het verhoogde voorkomen van longkanker in
Beverwijk zeer waarschijnlijk worden verklaard door het rookgedrag
van inwoners van deze gemeente in
het verleden.
Uit het onderzoek kwam verder naar
voren dat melanoom ongeveer 20%
meer voorkwam dan gemiddeld in
Nederland. Veel voorkomende vormen van kanker zoals borstkanker
en darmkanker weken niet af van
de landelijke cijfers.
GGD Kennemerland gebruikt de gegevens over veel voorkomende vormen van kanker en over afwijkingen van het landelijke gemiddelde voor haar werk. Extra aandacht
wordt besteed aan voorlichting over
zongedrag en aan programma’s gericht op niet-roken. De betrokkenheid van de GGD bij onderzoek en
metingen naar luchtverontreiniging,
en overleg daarover met de Milieudienst IJmond en met de Provincie,
ziet de GGD als belangrijk onderdeel van haar werk.
GGD Kennemerland heeft over het
onderzoek een rapport uitgebracht,
genaamd: “Incidentie en prevalentie
van kanker in de regio Kennemerland”. De GGD heeft bij het onderzoek gebruik gemaakt van gegevens van het Integraal Kankercentrum Amsterdam.

Sabine Ophorst van Rabobank Velsen en Omstreken overhandigt de zonneboiler ‘symbolisch’aan de familie Boots

Klant Rabobank krijgt
zonneboiler cadeau
Velserbroek - De familie Boots uit
Velserbroek maakt voortaan de envelop van het energiebedrijf met
een glimlach open. Dankzij de Helioset 150, een energie- en milieubesparende zonneboiler van AWB cvketels, gaat de energierekening namelijk flink omlaag. De boiler is aangeboden door Rabobank Velsen en
Omstreken.
De familie Boots sloot tijdens de
campagne Wonen Najaar 2007
een hypotheek af bij de lokale Rabobank en maakte daardoor kans
op een zonneboiler ter waarde van
2250 euro. De prijs werd dinsdagmiddag ‘symbolisch’ uitgereikt door
Sabine Ophorst, directeur Particulieren van Rabobank Velsen en Omstreken. Hypotheekadviseur Maurice van Kampen was ook bij de prijsuitreiking aanwezig. Het aanbieden

van een energie- en milieubesparende zonneboiler past binnen de
doelstelling van de Rabobank om
het milieu niet onnodig te belasten.
De AWB Helioset 150 maakt maximaal gebruik van de beschikbare zonne-energie, heeft een uitstekend warmwaterrendement en vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk.
Dit laatste komt doordat de reguliere cv-ketel veel minder warm water
hoeft te produceren.
Binnenkort gaat de campagne Wonen Voorjaar van start. Klanten die
tijdens deze campagne een hypotheek afsluiten, betalen de eerste
twee maanden geen rente.
Vraag bij Rabobank Velsen en Omstreken naar de voorwaarden van
de actie via telefoonnummer 0235133500 of e-mail naar clientenadvies@velsen.rabobank.nl

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

GGD Kennemerland:

Voorlichting over tuberculose

Alle kinderen waren te herkennen aan een Rabo-oranje clownsneus.

Rabobank Familievoorstelling groot succes
Velsen - Rabobank Velsen en Omstreken had voor de familievoorstelling ‘Plastic Fantastic’ van zaterdag
8 maart klanten en relaties uitgenodigd. Ruim 350 ouders en kinderen
gaven gehoor aan deze uitnodiging.
Alle kinderen werden ontvangen
met limonade en waren te herkennen aan een Rabo-oranje clownsneus. Vervolgens zette de wereldwijd bejubelde Mimi Richiclowns
het theater op z’n kop. Zij creëerden een wereld van ‘alledaags’ cel-

lofaan.
Om de lokale maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank nog
eens kracht bij te zetten, waren er
ook kaarten beschikbaar gesteld
voor families die aangesloten zijn
bij de Kuba Moskee en gezinnen die
gebruik maken van de Voedselbank,
het Leger des Heils en De Drempel.
Ook waren er leden van de ledenraad aanwezig om in gesprek te
gaan met leden en klanten van de
bank.

Ruim 1300 tickets verkocht!

2Generations in Haarlem
Haarlem - Nog ruim twee weken
en dan is het zo ver: op zaterdag
22 maart staat De Philharmonie in
Haarlem geheel in het teken van het
evenement 2Generations. Artiesten
als Lois Lane en Hans Dulfer, beiden
met de gehele band, zullen het podium betreden en gaan zorgen voor
een groots spektakel. Er zijn nog
tickets verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen die genoemd staan
op de website www.exclusevents.nl
U kunt ook eenvoudig tickets bestellen via deze site met IDEAL internetbankieren Met 1800 bezoekers is het feest geheel uitverkocht.
Vanaf 21.00 uur zal het feest losbarsten. De volgende editie van 2Generations in de Philharmonie zal zijn
op 18 oktober 2008.
De hoofdsponsors van 2Generations in de Philharmonie zijn: Puur
makelaars, Vinch vastgoed, Winkelhart Schalkwijk, Montys vliegtarieven.nl, Bouwbedrijf Jan de Wit, De
Hypotheekshop Haarlem, SmitKoch
Administratie- en Belastingconsulenten, Comfort Zonwering en Svala
Hillegom.
Op 17 mei staat de editie van 2Generations in SnowPlanet alweer op

het programma. Inmiddels zijn er al
meer dan 700 tickets voor dit feest
verkocht en het advies is dan ook
om tijdig tickets te bestellen. Manuela Kemp en Suzanne Klemann
staan samen op de bühne, alsmede
DJ Alex van Oostrom, die naast muziek ook videoclips aan elkaar mixt.
Op zaterdag 28 juni wordt 2Generations voor het eerst georganiseerd
in Villa Westend. Deze locatie wordt
momenteel gebouwd en ligt aan de
Westbroekerplas tussen Velserbroek
en Spaarndam, zie artikel hieronder. Deze jaarlijks terugkerende
‘beach versie’ van 2Generations zal
in de namiddag al starten. Van 17.00
tot 01.00 kunnen de ‘voetjes in het
zand’ met onder andere DJ Jeroen
van Inkel. Binnenkort start de kaartverkoop via de website.
Vanaf 1 januari 2008 zijn Exclusevents en 4all-events gefuseerd.
Onder de naam 4all-Exclusevents
worden nu alle activiteiten georganiseerd vanuit het kantoorpand in
de Waarderpolder. Bedrijfsevenementen, openbare producties (zoals
2Generations) en PR/Marketingevenementen voor diverse winkelcentra
behoren tot de hoofdactiviteiten.

Dana Reek en Bob Zandberg voor Villa Westend in aanbouw

Villa Westend nadert voltooiing
Velserbroek - ,,Het restaurant
krijgt een eigen ingang. Hier komt
een open haard en daar een kinderspeelhoek. Daar komt de bar,
in drie gedeeltes en daarachter de
grote zaal’’, vertelt Dana Reek terwijl
ze druk gebarend en wijzend door
de nog lege ruimtes van Villa Westend aan de Westbroekerplas loopt.
Samen met haar partner Bob Zandberg kijkt ze reikhalzend uit naar
de opening, straks in mei. De bouw
loopt voorspoedig, vrijdag werd het
hoogste punt bereikt en dat was reden voor een klein feestje.
Villa Westend wordt een multifunctioneel gebouw op een fantastische
plek. Er komt een restaurant, een bar
en een zalencentrum. De voorgevel
wordt van glas, zodat de bezoekers
uitkijken over het water. Buiten komt
een groot terras en er komt een eigen, afgeschermd strand. Hier zullen ook stoelen en ligbedden verhuurd worden en er is ruimte voor
sport- en spelactiviteiten. Dana en
Bob zitten vol met ideeën, er zijn talloze plannen in ontwikkeling. Voor
grote activiteiten is er contact met
evenementenbureaus, zo zal 2Generations er dit jaar plaats gaan vinden. De hele omgeving is enorm opgeknapt, er zijn wandel- en fietspaden bij gekomen en het geheel is
een fraai stadspark geworden.

Bob en Dana hadden beiden op jonge leeftijd al bijbaantjes in de horeca. Op een gegeven moment begon
het te kriebelen, ze wilden graag iets
voor zichzelf beginnen. Vijf jaar geleden kwamen zij er achter, dat deze plek aan de Westbroekerplas een
horecabestemming had. Het stel
begon enthousiast plannen te maken. Er waren in totaal acht inschrijvingen en er werd gekozen voor het
plan van Dana en Bob. ,,We willen
er voor een breed publiek zijn, zowel
voor omwonenden als voor zakelijke
gasten. De eerste boekingen zijn al
binnen’’, vertelt Dana. ,,Het moet betaalbaar zijn en de sfeer willen we
informeel en klantgericht houden.
Het is wel wonderlijk. Anderhalf jaar
lang keken we naar de plannen op
papier, nu zien we die werkelijkheid
worden. We hebben een prima team
van ervaren medewerkers om ons
heen verzameld, die net zo enthousiast zijn als wij en er heel veel zin
in hebben.’’
Op 18 mei zal Villa Westend officieel geopend worden door Jaap
Bond, lid van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland en
tevens bestuurslid van recreatiegebied Spaarnwoude. Voor belangstellenden is er dan een open dag
met verschillende leuke activiteiten.
(Carla Zwart)

Regio - GGD Kennemerland brengt
in de week van de Wereld Stop Tuberculosedag op 18 maart aanstaande, tuberculose extra onder de
aandacht met folders en posters bij
bezoekers van de GGD Vestigingen
en de bibliotheken in de regio. Alhoewel tuberculose in Nederland
onder controle is, blijft voorzichtigheid geboden en is voorlichting
hierover van belang.
GGD Kennemerland heeft in haar
regio de verantwoordelijkheid voor
de behandeling van patiënten en
het geven van persoonlijke begeleiding. Zij doet dit door onderzoeken
op het spreekuur, voorlichting en
preventie, vaccinatie, bronopsporing en contactonderzoek en controle en begeleiding van mensen
met tuberculose. In de week van de
Wereld Stop Tuberculosedag brengt
de GGD tuberculose extra onder de
aandacht bij bezoekers van de GGD
vestigingen en de bibliotheken in de
regio door folders en posters .
Tuberculose in Nederland is anno
2008 nog niet weg.
Open tuberculose komt in ons land
nog regelmatig voor. Toch is het
aantal tbc-patiënten in Nederland
nog nooit zo laag geweest. De gezamenlijke Nederlandse tbc-bestrijding werkt er hard aan om de kennis voortdurend op een hoog peil te
houden. Want tuberculose mag dan
in ons land onder controle zijn, actieve ‘dijkbewaking’ blijft bij deze
besmettelijke ziekte van levensbelang.
Wereldwijd blijft het aantal tbc-patiënten veel te hoog en neemt medicijnresistentie toe. Tuberculose is
naast aids en malaria de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Daarmee blijft het risico voor Nederland
ook bestaan. In de week van Wereld
Stop Tuberculosedag roept de GGD
Kennemerland en KNCV Tuberculosefonds op tot een wakkere hou-

ding van ons allemaal.
,,Tbc-medicijnresistentie vraagt om
een frontale aanval. Als overheden
en de internationale gemeenschap
er niet in slagen om dit nu stevig
aan te pakken, dan verliezen wij
de strijd,” aldus Dr. Mario Raviglione, directeur van het WHO Stop TB
Department. ,,Naast een specifieke
aanpak van medicijnresistente tuberculose en het redden van levens,
moeten programma’s wereldwijd
onmiddellijk verbetering realiseren
in de snelle diagnose en behandeling van alle gevallen van tuberculose tot zij genezen zijn. Dit is de beste
manier om de verdere groei van medicijnresistentie te voorkomen.”
Dertien jaar geleden werden Estland en Letland er door de WHO
uitgelicht als medicijnresistente
brandhaarden. Nu, na een substantiële investering en een aanhoudende aanval op MDR-tbc, stabiliseren
de percentages in deze twee Baltische staten zich en dalen de meldingen van het aantal gevallen van
tbc. Het blijkt dus mogelijk om door
intensieve samenwerking tussen de
landelijke overheden en tbc-bestrijdingsorganisaties tuberculose terug
te dringen.
Op basis van de analyse van onderzoeksgegevens is de inschatting van
de WHO dat er per jaar wereldwijd
bijna een half miljoen nieuwe gevallen van MDR-tbc zijn, ongeveer 5%
van de in totaal negen miljoen nieuwe gevallen van tuberculose. Het
hoogste percentage is vastgesteld
in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, waar bijna een kwart van alle nieuwe gevallen van tuberculose
(22.3 procent) zijn gediagnosticeerd
als multiresistent.
Ook onderzoeken in China wijzen op een wijde verspreiding van
MDR-tbc in dat land.
Meer informatie over tuberculose is
te vinden op www.tuberculose.nl.

Schoonheidsspecialiste Jannie Broekhuijsen van Beautycentre Renaissance
hecht veel waarde aan een ontspannen sfeer

Eenvoud en puurheid

Beautycentre Renaissance
werkt met Decléor
Velserbroek - Sinds 1 januari 2008
is Jannie Broekhuijsen de eigenaresse van Beautycentre Renaissance aan Rijksweg 323 in Velserbroek.
Jannie is niet alleen schoonheidsspecialiste, maar sinds 23 januari
ook in het bezit van haar diploma
voor pedicure.
Net zo veelzijdig als Jannie zelf zijn
de schoonheidsproducten van Decléor waar Jannie in haar beautycentre mee werkt. Decléor heeft producten voor alle leeftijden en huidtypes en deze zijn bovendien puur
natuur, want gebaseerd op planten en essentiële oliën. Voor haar
lijn huidproducten werkt Decléor
met een product dat de innovatieve
naam Aromessence meekreeg. Deze Aromessences zijn er voor verschillende huidtypes en leeftijden.
Bovendien zijn er speciale producten voor mannen, lichaamsverzorging, zonne- en badproducten.
Jannie koos voor Decléor omdat zij
heel tevreden is over de producten
en de methode. Zo begint een uitgebreide schoonheidsbehandeling
altijd met een rugmassage. Ont-

spanning is niet alleen fijn, maar
ook heel belangrijk voor een goede
opname van de producten door de
huid. Zo wordt een schoonheidsbehandeling, welke u ook kiest, altijd
pure verwennerij. Bij Beautycentre
Renaissance is een keur aan behandelingen mogelijk, van gezichtsbehandeling of epileren tot een allroundbehandeling of pedicure. Ook
is een groot aantal speciaalbehandelingen met Decléor mogelijk.
Alle mogelijkheden van Beautycentre Renaissance kunt u terugvinden
op www.beautycentre-renaissance.
nl. Hier kunt u verzorgingsproducten van Decléor of make-up van
Pupa online bestellen. De producten worden binnen vijf werkdagen
bij u thuis bezorgd. Bovendien ontvangt u bij uw bestelling altijd enkele samples van producten. Voor
een afspraak met Beautycentre Renaissance kunt u bellen met 0235397515 of 06-29507080. Bent u op
zoek naar een cadeau voor iemand
die u wilt verwennen, denk dan eens
aan een leuke cadeaucheque van
Beautycentre Renaissance.

Drie personen aangehouden
na mishandeling
Haarlem - Politiemensen hielden
in de nacht van vorige week donderdag op vrijdag omstreeks 01.00
uur drie personen aan voor mishandeling. In een horecagelegenheid aan de Smedestraat ontstond
onenigheid tussen twee vrouwen
uit Vogelenzang, van 19 en 24 jaar
oud en een 44-jarige Haarlemmer.
Hierbij werden over en weer klappen uitgedeeld. De twee vrouwen
uit Vogelenzang mishandelden korte tijd later de 41-jarige vriendin van
de Haarlemmer. Enige tijd daarna
kwam de melding dat er opnieuw
gevochten werd, nu in de Schoutensteeg. De 24-jarige vrouw lag, als
gevolg van de vechtpartij bewusteloos op straat. Direct onderzoek gaf
aan dat de verdachte, de 44-jarige

Haarlemmer, in de horecagelegenheid aan de Smedestraat was. Hij is
daar aangehouden.
De 41-jarige vrouw is met onbekende verwondingen opgenomen in het
Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.
Haar 44-jarige vriend raakte eveneens gewond, aan het gezicht, en
is ter behandeling eveneens naar
het Rode Kruisziekenhuis vervoerd.
Na behandeling is hij overgebracht
naar een politiebureau en ingesloten. De 24-jarige vrouw uit Vogelenzang is voor behandeling vervoerd
naar het Kennemer Gasthuis, hierna is zij ingesloten in een politiecel.
Haar 19-jarige vriendin is eveneens
aangehouden en ingesloten.
De politie onderzoekt de zaak verder.
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‘Een nieuwe lente’ in
Raadhuis voor de Kunst

Onderwijs centraal
bij Seaport TV

Velsen-Zuid - ‘Een nieuwe lente’
is de titel van een bijzondere voorjaarsexpositie van werk van leden
van het Kunstenaars Collectief Velsen. De expositie is nog tot en met
10 april te zien 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.
Wekelijks wordt een van de nieuwste leden van het KCV voorgesteld.
Deze week is Annet Verplanke uit
Velsen-Noord aan het woord: ‘Mijn
schilderijen hebben een magischrealistische inslag. In mijn schilderijen gaat het niet om de voorstelling,
maar om het verhaal erachter. Ik
schilder verhalen. Ik zoek naar evenwicht in kleur. Onderwerp en achtergrond zijn beiden even belangrijk.
Ook zoek ik binnen mijn realistische
aanpak naar mogelijkheden van abstractie. De laatste maanden werk ik
aan een serie schilderijen, genaamd
‘menselijkerwijs’. In deze schilderijen gaat het om mensen die op elkaar aangewezen zijn. Over verbondenheid. In liefde en genegenheid.
Over vervreemding van elkaar, over
ruzie of zelfs haat.’
Het fraaie van deze expositie is het
werk van Annet met hun verhaal te
kunnen zien naast bijvoorbeeld het
pure realisme in het werk van Henk
Zwanenburg (IJmuiden 1961), een
oud-gediende als KCV-lid. Henk
brengt op kleurige wijze in beeld
wat hem treft. Over zijn hier getoonde serie zegt hij: ‘In maart vorig jaar
ben ik een week met de kinderen in
Egypte geweest. We hebben rondgereisd en allerlei hoogtepunten uit

Velsen - In de rubriek Velsen Centraal van Seaport TV staat deze
week het onderwijs in Velsen na het
parlementaire rapport van de commissie Dijsselbloem centraal.
Voor het studiogesprek in de theaterzaal van de bilbiotheek in Velsen zijn de rector van het gymnasium Felisenum (Karel Kits), de algemeen directeur onderwijszaken
van het Bijzonder Basisonderwijs
Velsen (Thecla Kemper) en de ouddirecteur van het Noordzee College
(Joop van Rijn) uitgenodigd. De gespreksleiding is in handen van Jac.
Zuurbier, die docent economie bij
het Ichthus College en hoofddocent
bij de docentenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam was.
De discussie over de kwaliteit en de
organisatie van het onderwijs zijn
na het verschijnen van het eindrapport van de commissie Dijsselbloem
in een stroomversnelling gekomen.
De kwaliteit van de leraren- en docentenopleiding zou verbeterd moeten worden. De reken- en taaltoetsen bij de PABO zorgen er thans
voor dat vele aspirantleraren voortijdig moeten afhaken. Ook de instroom bij de docentenopleidingen
is een bron van zorg. Bijna geen enkele VWO-er, weinig Havisten en

de Egyptische Oudheid bewonderd.
Twee dagen in Caïro en Giza, een
nacht in de trein, twee dagen in Aswan, Filae, een nacht op een boot,
Edfu, Kom Ombo, Luxor, Carnac, om
maar wat te noemen. Op de één of
andere manier zag ik er geen uitdaging in nog eens pyramiden of tempelcomplexen te schilderen. Het is
allemaal fantastisch, indrukwekkend gigantisch maar al miljoenen
malen gefotografeerd, ook nu nog
door mij. In Egypte heb ik ook mijn
ogen uitgekeken bij het moderne
stadsleven: de enorme drukte van
alleen al in Caïro 18 miljoen inwoners, waar veel oudere en gedeukte auto’s, fietsers en ezeltjes rijendik
door elkaar rijden. Bijna niemand
doet aan stoplichten, in het donker
verlichting ‘uit’ en bijvoorbeeld altijd
toeteren. Ook verwonderde ik mij
over de skyline van schotelantennes, airco’s duivenhokken en andere hutjes op nooit echt afgemaakte
hoogbouw. Een nieuwe wereld om
te ontdekken.’
Dat is wat de bezoeker aan de expositie mee kan maken ‘die ontdekking’, maar zeker ook zelf ontdekken
wat de getoonde werken vertellen!
En dan is er nog werk van tien andere deelnemers, dat zeker niet mag
worden overgeslagen! Want het is:
Een nieuwe lente.’
De expositie in Raadhuis voor de
Kunst aan Torenstraat 7 in VelsenZuid is tot en met 10 april te bezoeken. De expositie is geopend op
maandag tot en met donderdag van
10.00 tot 16.30 uur en op zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Op eerste en
tweede paasdag gesloten. De toegang is gratis.

Het roer om in Frankrijk
Frankrijk - Sabine Dekker woonde tot haar zevende in het IJmuidense Zeewijk, verhuisde daarna naar Velsen-Zuid en ze ging
in Driehuis naar school. Drie
jaar geleden besloot ze, de consumptiemaatschappij zat geworden, het roer om te gooien
in Frankrijk. Daar woont ze samen met haar Franse man Thierry en hun zoon Cédric in de Drôme. Ze hebben daar een Chambre d’Hôtes (pension). In deze
rubriek vertelt zij over hun dagelijkse beslommeringen.
Frankrijk is in de ban van de gemeenteverkiezingen. Nu heb ik totaal niks met politiek, maar eerlijk,
dit fenomeen intrigeert me. Uit ons
indrukwekkende aantal van 69 inwoners in Mornans moeten we
maar liefst negen gemeenteraadsleden kiezen. Een gemeenteraad in
Frankrijk bestaat namelijk officieel
uit minimaal negen leden. Het kleinste dorpje van Frankrijk ligt hier in
de Drôme en heet Rochefourchat.
Het heeft slechts één permanente
bewoner en samen met de twaalf
tweedehuiseigenaren worden er
ook negen raadsleden gekozen. Het
aantal raadsleden loopt op naarmate het aantal inwoners van een gemeente toeneemt. Elf raadsleden bij
100 tot 500 inwoners en de stad Parijs met meer dan twee miljoen inwoners telt 517 raadsleden. Oké, er
zijn 20 arrondissementen met elk
een raad en een burgemeester en
slecht 163 (!) zitten er daadwerke-

lijk in de gemeenteraad van de stad
Parijs. De verkiezingen bestaan uit
twee rondes. Je hoeft niet door naar
de tweede ronde als je in de eerste ronde, die op 9 maart is, meer
dan 50% van de stemmen haalt. In
de tweede ronde op 16 maart geldt
het hoogste aantal behaalde stemmen.. Ik was nieuwsgierig naar het
aantal gemeenten in Frankrijk en internet vertelt mij dat het er meer dan
36.000 zijn! Om een beeld te vormen, Nederland heeft er momenteel
443. Wellicht kunnen de Fransen het
herindelingbeleid van Nederland als
voorbeeld nemen. Of het zou werken is de vraag, want hier willen de
meeste mensen hun dorp absoluut
niet opgeven. Een Fransman gaf mij
laatst het volgende argument: ’Nu
kan je je buurman-gemeenteraadslid bellen als de lantaarnpaal bij jou
voor de deur stuk is en dat kan niet
meer als jouw dorp wordt ingelijfd
bij een grote gemeente’. Ik staarde
hem heel verbaasd aan en in mijn
hoofd doemde het beeld op van
de stad Parijs met allemaal kapotte
straatlantaarns. Vreemd, is me niet
opgevallen toen we onlangs Parijs
bezochten….
Maar even terug naar ons Mornans.
Men vindt hier dat de jongere mensen zich moeten gaan inzetten de
komende zes jaar, dus wordt er aan
alle kanten aan ons getrokken om
ons beschikbaar te stellen. We hebben gewikt en gewogen, want wat
betekent het als je je in een Franse boerengemeente gaat mengen?
Toch nog maar even niet.

Big Blind

Witte Theater

Blues Train FM pakt uit
met populaire Big Blind
IJmuiden- Op zondag 16 maart is
er een dubbelconcert in Radiocafe sessies van het radioprogramma
Bluestrain FM.
In het IJmuidense Witte Theater
spelen het trio Dame Blanche en
het mateloos populaire Big Blind uit
Noordwijk. De aanvang is om 17.00
uur en de toegang is gratis.
De radiocafe-sessies van Bluestrain
FM worden steeds bekender, in januari jl. puilde het Witte Theater uit.
Terecht wilde iedereen de grootse
muzikale ontploffing van de Rhythm
Bombs meemaken. En op 16 maart
wil elke liefhebber door Big Blind
geraakt worden in de hartstreek
maar vooral in de onderbuik. ‘Onbespoten powerblues gebracht met de
energie zoals dat een jonge honden
band betaamd’, schrijft Oor.
In najaar 2006 werd Big Blind opgericht en een jaar later ligt het alom met superlatieven overladen debuutalbum ‘Dressed to win’ in de
winkels. Hun tourschema staat vol
met optredens in grote zalen en de
betere festivals.
De jongens van Big Blind doen niet
moeilijk over hun inspiratie: oude en

hedendaagse muziek die niet geforceerd origineel hoeft te zijn, en daar
geeft de band een eigen gezicht
aan. Goede voorbeelden zijn Howlin
Wolf en Red Devils.
En natuurlijk laat het jonge viertal
uit Noordwijk ook bij Bluestrain FM,
met hun geschuurde vocalen, prima
gitaar- en mondharmonicawerk gestut door een stevige betonnen ritmesectie, een dampend publiek en
een verschroeid podium achter (zie
www.bigblindblues.com).
En dan nog een toetje vooraf: het
nieuwe bluestrio Dame Blanche uit
Belgie opent. Zondag 16 maart is
voor de ware muziekliefhebber een
‘must’.
Bluestrain FM neemt dit dubbelconcert op en zal het in de weken
na deze sessie uitzenden. Het radioprogramma Bluestrain FM is elke dinsdag te beluisteren tussen
19.00 en 21.00 uur op 107.8 MHz in
de ether (in IJmond en Kennemerland) en op 89.0 MHz op de kabel
(gemeente Velsen). En de rest van
de wereld kan het programma ontvangen via internet door te klikken
naar www.seaportplaza.nl.

VV IJmuiden Zeeg Vlieland& Jan Smit-toernooi
IJmuiden - Tweede Paasdag 24
maart organiseert de VV IJmuiden
wederom het Zeeg Vlieland- & Jan
Smit-toernooi.
Het betreft een toernooi voor de
D, E en F-pupillen. Het is een toernooi waarbij voetbal belangrijk is
maar waarbij ook een rode draadspel (touwtrekken) en een penaltywedstrijd gehouden worden. Het
eindresultaat van de drie onderdelen levert in elke poule een eindwinnaar op.
Tevens zullen er tal van andere activiteiten plaatsvinden op de dag en
er zal een grote verloting plaatsvinden met mooie prijzen. Kortom een

dag waarbij prestatie, sportiviteit en
gezelligheid hand in hand gaan en
waarbij de ouders en grootouders
zich ook kunnen vermaken.
Het toernooi begint om 10.00 uur en
de prijsuitreiking is om 15.30 uur.
Vrijdagavond 21 maart wordt er een
feestavond en spooktocht voor de
C-junioren georganiseerd.
Het wordt een spelletjesavond met
‘s nachts een spooktocht en overnachting in tenten op het sportpark
gevolgd door een onderling voetbaltoernooitje om 08.00 uur ‘s morgens.
Kortom het paasweekend wordt
weer een gezellig druk weekend op
sportpark Schoonenberg.

Kleding- en speelgoedbeurs bij de Ark
Velserbroek - Vrijdag 28 maart
houdt de Ark hun welbekende twee
jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs aan de Platbodem 201 in Velserbroek. U bent van harte welkom
vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur (de
koffie staat klaar).
Dit keer gaat het weer om voorjaars- en zomerkleding vanaf maat
98 (geen rompers, boxpakjes of babyartikelen).
U kunt ook boeken, cd’s, dvd’s, vi-

deobanden en dergelijke inbrengen,
en wat dacht u van een fietsje, driewieler en fietszitje.
Wilt u een nummer om kleding en/
of speelgoed in te brengen neemt u
dan contact op met een van de onderstaande personen.
Van de opbrengst is 70 procent voor
de aanbrenger. Voor meer informatie. Herma Hoppenbrouwer, telefoon
023-5395981 of Monique Kortekaas,
telefoon 023-5396619.
Erin Lucassen won van Armando Noordzij

Schaakdrukte bij jeugd Kijk Uit

Anne Niepold en Aline Pohl

Een achtervolging op Trekzakken

Voor startende ondernemers

Hopen en knopen

Deux Accord Diront
in het Witte Theater

IJmuiden aan Zee - Zakelijk netwerken: voor de een ‘n gruwel. Voor
de ander een leuke bijkomstigheid.
In elk geval is zakelijk netwerken
een must om een bedrijf te runnen.
Nieuwe contacten leggen, relaties
onderhouden en relaties succesvol
inzetten voor het bedrijf, geen ondernemer kan nog zonder. Juist voor
ondernemers met een nieuw of jong
bedrijf is het dus nuttig om het onder de knie te krijgen. IJmond Start
organiseert daarom op dinsdag 18
maart een informatieve en praktijkgerichte workshop. Hier worden
door korte presentaties, mini-interviews en enkele rollenspellen kennis
en ervaring overgedragen. Wat heb
ik nodig? Hoe begin je een gesprek?

IJmuiden - Vrijdag 14 maart om
20.30 uur kunt u kijken naar Deux
Accord Diront in het Witte Theater,
Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Anne Niepold (volgens velen de
beste accordeonist(e) van België)
en Aline Pohl spelen beiden al sinds
hun kindertijd op diatonische accordeon (ze waren respectievelijk 11 en
13 jaar).
Zowel Anne als Aline volgden ‘een
ganse resem’ stages bij Europese
grootheden van de diatonische accordeon. Beiden spelen of speelden
ze ook op andere muziekinstrumenten (piano, contrabas, doedelzak),
maar de liefde voor de accordeon
oversteeg uiteindelijk alles. Deux
Accords Diront zijn ware accorde-

De top 5 van do’s en van don’ts. Hoe
beëindig je een gesprek en hoe vervolg je het? Kortom, de manier om
van ‘hopen op succes’ succesvol
‘knopen van succes’ te maken.
De workshop wordt gegeven door
Rob Wieleman, directeur van Kennemer Business Media en ervaren
netwerker.
In IJmond Start werken samen:
IJmond Veelzijdig, Fed IJmond en
Jong MKB IJmond. Er worden dit
jaar vier bijeenkomsten georganiseerd. Datum: dinsdag 18 maart.
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Holiday
Inn Seaport Beach in IJmuiden aan
Zee. Kosten: geen.
Aanmelding: via email aan info@
ijmond-veelzijdig.nl.

veel MBO-ers staan later voor een
groep in de bovenbouw van de Havo
en het VWO.
De basisvorming zou het ideaal
van de gelijke start voor iedereen
met een homogeen pakket in heterogene klassen mogelijk maken.
Maar de realiteit zou anders uitwijzen. De tweede fase van het voortgezet onderwijs wilde dat de leerlingen zelfstandig zouden werken,
waarbij docenten niet meer frontaal
les zouden geven maar als studiebegeleiders zouden fungeren. Kunnen die leerlingen deze zelfstandigheid volledig aan? Is de vorming van
het VMBO een succes ondanks de
grote schooluitval bij deze vorm van
onderwijs? Hoe staat het in Velsen
met deze vormen van het (voortgezet) onderwijs?
Deze en andere onderwerpen zijn
te zien en te horen in de uitzendingen op vrijdagavond 14 maart,
zaterdagavond 15 maart en maandagavond 17 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
staat op de teletekstpagina 331 van
Seaport TV.

on-avonturiers.
Ze laten zich deels inspireren door
traditionele Franse, Keltische en
Oost-Europese muziek. Maar ze
kunnen ook rauw, jazzy, latin en
poppy klinken. Uitgevoerd in een
uitgekiend samenspel. De dames
bewegen constant over het podium, vechtend mét, en sleurend áán
hun instrumenten: deze worden gestreeld, nu eens schreeuwen ze het
uit, dan weer hoor je ze zachtjes
huilen of nauwelijks ademen. Zij halen alles uit de kast. Een concert van
Deux Accords Diront is een fysieke en sensuele ervaring (www.anneniepold.be).
Toegang normaal 11 euro. Met bon
2 euro korting.

IJmuiden - Maar liefst tweeëndertig jeugdspelers hadden de weg afgelopen donderdag naar de Eksterlaan gevonden, het resultaat: een
bijna volle speelzaal en een bonte
verzameling aan partijen.
De meest in het oog springende uitslag was de overwinning van Wim
Dijkman op Maurits van Rees. Nadat Maurits met zwart het Italiaans
met h6 probeerde te bestrijden,
werd zijn koning uitgerookt en midden op het bord matgezet.
Na een drie maanden lange pauze
was Ramon Wonink weer van de
partij. In een hoogstaand duel tegen
Roelof Stikker speelde hij een torenpioneindspel perfect uit.
Armando Noordzij kon Erin Lucassen matzetten. Hij verwisselde echter paard en dame en won slechts
een kwaliteit. Erin vocht zich knap
terug en besloot winnend de partij.
Ook Ingmar Visser had iets met een
paard, maar dan in positieve zin. Net
toen tegenstander Dick Wijker een
optisch overwicht kreeg, zorgde het
paard voor een ware ravage in de
stelling van Dick.
Anne Dijkman kon debutant Niels
Verduijn niet beide punten afhandig
maken, in gewonnen stelling zette
zij Niels pat.

Gizem Erdogan omzeilde de patregel en vijftigzettenregel door opnieuw een ‘onbewust’ mat tegen Jared van der Zee op het bord te toveren.
Bij Thomas Otte was de toverkracht
deze avond niet aanwezig. Na onnodig dameverlies speelde hij tegen
Marco Wellinga een verloren partij.
Menno Jaspers zit nog steeds in de
lift naar boven. Met paard en loper
speelde hij de verdediging van Koen
van de Velde zoek.
Gregory van den Ende buitte het toren-lopervoordeel tegen Daan Koetzier goed uit. Hier en daar vergaarde hij wat pionnetjes en dat bracht
de winst.
Bij Cory van Bellen was de wens de
vader van de gedachte. Hij dacht
Stef Brouwer mat te zetten met zijn
dame maar had vergeten steun aan
de dame te verlenen, weg dame en
partij.
Overige uitslagen: Thomas Rebel Mark Scholten 0-1, Guido de Waal
- Barry Broek 1-0, Fanuel de Klark
- Roland de Bruin 1-0, Ben Eppink Thomas Lichtendaal 1-0, Marnix van
der Bijl - Pieter Rebel 1-0 en Boy Wu
- Tom Noordzij 0-1.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.
Informatie: telefoon 0255-535743.

GGZ Dijk en Duin

Cursus voor familieleden
van mensen met dementie
IJmuiden - Dementie is een ingrijpende ziekte. De ziekte brengt veel
zorgen met zich mee over de toekomst en de verzorging van uw partner of ouder vraagt veel aandacht
en energie. Daarom kunt u ook een
steuntje in de rug gebruiken bij het
omgaan met de gevolgen van deze
ziekte. Op 18 maart 2008 start een
wekelijkse cursus voor familieleden

van mensen met dementie in IJmuiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er zijn zeven bijeenkomsten en
de cursus vindt ’s middags plaats
van 14.00 tot 15.30 uur.
Informatie en aanmelden: Frontoffice Zorgbalans, mevrouw Ariet Pol,
telefoon 0255-534044 of GGZ Dijk
en Duin, de heer Hans Maurits, telefoon 0251-665601.

