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Tribune in juli klaar
Velsen-Zuid - De bouw van de nieuwe westtribune van Telstar vordert gestaag. Maandagochtend zijn 
de gelamineerde draagbalken op Sportpark Schoonenberg afgeleverd. In de loop van de week zijn in to-
taal veertien draagbalken gemonteerd die steun geven aan de overkapping. De balken hebben een ge-
wicht van 2100 kilo per stuk en de twee centrale balken wegen maar liefst 3500 kilo. De tribune is naar 
verwachting in juli klaar. Op www.sctelstar.nl worden wekelijks nieuwe foto’s van de bouw geplaatst.

Geen ongeluksdag
voor peuters WOP
Santpoort-Noord - Vrijdag de dertiende was voor de peuters van 
Peuterspeelzaal WOP uit Santpoort-Noord zeker geen ongeluksdag. 
Ze gingen zwemmen in het Beverwijkse Sportfondsenbad. Dit is één 
van de vele activiteiten van de peuterspeelzaal. WOP heeft ongeveer 
tien kinderen en de ouders maken bij toerbeurt deel uit van het pro-
gramma op de zaal. Daardoor zijn zij nauw betrokken bij de ontwik-
keling van hun kind.

Uitgebreid
genieten van

onze
paasbrunch?

Meer info www.duin-kruidberg.nl
of bel 023 512 18 00

*alleen deze week 
  bij afhalen 

 van alle original 
medium pizza’s

kennemerlaan 77 
ijmuiden nieuw!
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190  www.groenrijksantpoort.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Buxusbol
hoogte 30-35 cm. 

potmaat 26 cm van 22,95

NU voor 14,95
www.groenrijksantpoort.nl

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen
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Lekker brunchen 
eerste Paasdag?

www.villa-westend.nl

Nieuws voor de hofgeest?
info@hofgeest.nl

Kijk op www.Oesterholt.nl
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp.

advertentieverKoop:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes
06-45708874
Tinka van Leeuwen 
06-11215143

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

Veel steunbetuigingen 
na overval op juwelier
IJmuiden - Dinsdag was het 
precies een week geleden dat 
juwelier Robin aan de Plane-
tenweg op brute wijze werd 
overvallen. Ineke Suijkerbuijk, 
die samen met haar dochter 
Winnie op dat moment in de 
zaak stond, kreeg een mes op 
haar keel en er werd gedreigd 
met een pistool.
 
Een vrouwelijke klant, die even 
naar buiten was gelopen om-
dat haar mobiele telefoon af-
ging, werd met geweld de zaak 
weer ingetrokken. De overvallers 
dachten dat ze de politie bel-
de. De telefoon bleef aan en de 
vriendin aan de andere kant was 
getuige van de actie. De vrouw 
had haar portemonnee onder 
haar arm geklemd toen ze bui-
ten aan het bellen was en die 
viel op de grond. Een buurjon-
gen vond hem en bracht hem 
nietsvermoedend naar binnen. 
Ook hij werd gekneveld, net zo-
als de drie vrouwen. De drie da-
ders verdwenen met een gro-
te hoeveelheid gouden sieraden. 
De politie heeft de zaak in on-
derzoek.
De hele actie duurde hooguit 
een kwartier, maar heeft begrij-
pelijkerwijs het leven van de fa-
milie Suijkerbuijk op zijn kop ge-
zet. 
De winkeldeur is op slot, klan-
ten moeten aanbellen als ze naar 
binnen willen. Ook hangt er nu 

een camera boven de deur. De 
ergste schrik is nu wel voorbij, 
maar toch. ,,Je bent je onbevan-
genheid kwijt, ik ben heel wan-
trouwig geworden’’, vertelt Win-
nie. ,,Ik schrik overal van, als ie-
mand hard roept of een onver-
wachte beweging maakt bijvoor-
beeld.’’ 
Robin is al ruim dertig jaar aan 
de Planetenweg gevestigd, nooit 
gebeurde er iets. ,,Mijn man Rob 
en ik worden dit jaar allebei zes-
tig jaar. We waren juist aan het 
afbouwen, wilden minder gaan 
werken. Dat kunnen we nu wel 
schudden. Maar ja, het is niet 
anders. Ik hoop dat onze klanten 
zich niet laten afschrikken door 
het feit dat ze nu moeten aanbel-
len. We hebben ze juist nu heel 
hard nodig.’’
Er kwamen heel veel steunbe-
tuigingen in de vorm van bloe-
men, dozen chocolade en zelf-
gemaakte kaarten. Een andere 
collega-juwelier kwam een taart 
brengen, er kwamen meeleven-
de telefoontjes en veel mensen 
komen even de zaak binnen om 
te vragen hoe het gaat. ,,Het is 
ongelooflijk, hoeveel hartverwar-
mende reacties en lieve steun-
betuigingen we kregen. Dat 
doet ons ontzettend goed, we 
zijn daar echt blij mee’’, zegt In-
eke. ,,Via deze weg willen we de 
mensen heel hartelijk bedanken 
voor alle belangstelling.’’ (Car-
la Zwart)

Fabricom, Cirrus en 
KCI doneren gul
IJmuiden - Fabricom Oil & Gas 
uit IJmuiden heeft samen met 
Cirrus en KCI flinke donaties ge-
daan aan negen organisaties. De 
bedrijven hebben tussen februari 
en oktober 2008 maandelijks een 
storting gedaan in een fonds. De 
opbrengst was maar liefst 24.625 
euro. Een Veiligheidswerkgroep, 
bestaande uit projectpersoneel 
tot management, heeft een keu-
ze gemaakt uit door het perso-
neel aangedragen goede doe-
len. Uiteindelijk zijn negen or-

ganisaties uitgekozen. De be-
dragen zijn tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst bij Fabricom Oil 
& Gas uitgereikt. Onder ande-
re Korfbalvereniging AVC Cele-
ritas, Oranje Comité Heemskerk, 
Stichting Adopteer een Pup, 
Stichting RIVONI, Woonvoorzie-
ning Muiderpoort, Atletiekver-
eniging Haarlemmermeer, Mu-
sicalgroep Time Square, Spaar-
neschool voor basisonderwijs 
en Hospicegroep Kennemerland 
ontvingen een donatie.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
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 bereik-
baar 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: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-
515348.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
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@
rpcp-am.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. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service 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 we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

odin’59 (1a)-Gouda   - 14.30
Kennemerland (2a)-amstelveen - 14.30
IJmuiden (3a)-asonia  - 14.30
Wieringermeer-Jong Hercules (3a) - 14.30
eDo (3b)-overbos   - 14.00
veW-vvH/velserbroek (4D)  - 14.30 
velsen (4D)-HbC   - 14.30

aFC-aDo’20 (hoofdklasse)  - 14.30
De Kennemers (1a)-aFC’34  - 14.00
eDo-Stormvogels (2a)  - 14.00
vSv (2a)-Kolping boys  - 14.00
Dem (2a)-Westfriezen  - 14.00
velsen (3b)-alcmaria victrix  - 14.00
evC-DSS (3b)    - 14.00
onze Gezellen (3b)-Purmerend - 14.30
volendam-FC velsenoord (4C) - 12.00
Schoten (4D)-ripperda  - 14.00
SvIJ (4D)-Concordia   - 14.30
beverwijk (5C)     vrij
Wijk aan Zee (5C)-Wherevogels - 14.00
Waterloo (5D)-DIo   - 14.00
HYS-terrasvogels (5D) - 14.30

ZATERDAG 21 mAART

ZonDAG 22 mAART

odin’59 (1a)-Gouda    
- 14.30
Kennemerland (2a)-amstelveen  
- 14.30
IJmuiden (3a)-asonia   

- 14.30
Wieringermeer-Jong Hercules (3a)  
- 14.30
eDo (3b)-overbos    
- 14.00   
veW-vvH/velserbroek (4D)   
- 14.30 
velsen (4D)-HbC    

Willem van Gelder 
behaalt 1ste dan Aikido
IJmuiden - Op zondag 8 maart 
heeft Willem van Gelder met 
goed gevolg zijn 1ste dangraad 
bij de Judobond Nederland ge-
haald (shodan). Tevens heeft 
hij ook succesvol examen ge-
daan voor de Japanse bond Aiki-
kai. Willem is in 2000 begonnen 
met aikido bij Jos Kops IJmuiden. 
Sinds enige jaren volgt hij ook 
lessen bij Aikido Ryu Jan Rus-
man in Haarlem samen met zijn 
vrouw. Hij heeft in de jaren de 
stadia’s doorlopen van de wit-
te band (zesde kyu) tot aan de 
bruine band (eerste kyu). Willem 
zou eerst vorig jaar zomer al exa-
men gaan doen. Maar een hard-
nekkige blessure aan zijn knie 
belette dit. Hij heeft vele stages 
en trainingen doorlopen van ver-
schillende leraren uit landen als 
Nederland, Japan en Frankrijk. 
Zelfs van leraren die de 9e dan 
bezitten. 
Aikido wordt zowel ongewa-
pend als gewapend beoefend. 
Ook wordt er met meerdere aan-
vallers geoefend, hoewel dit pas 
op hoger niveau regelmatig ge-

beurt. Er wordt gebruik gemaakt 
van een houten zwaard (boken), 
stok (jo) en mes (tanto).Aikido is 
een vreedzame krijgskunst. Het 
uitgangspunt is om agressie on-
der controle te brengen, niet om 
haar te vernietigen. Dit princi-
pe komt in de technieken tot ui-
ting, waarbij men een aanvaller 
niet uitschakelt, maar probeert 
te controleren. 
Zo blijft de mogelijkheid bestaan 
om aan te geven dat agressie 
nutteloos is. Men probeert in 
harmonie te komen met de te-
genstander. Aikidoka’s beoefe-
nen hun kunst om zich te per-
fectioneren in de uitvoering van 
hun technieken en om zich li-
chamelijk en geestelijk te ont-
wikkelen. Aikido kent geen com-
petitie. Het kan door iedereen 
op zijn of haar niveau beoefend 
worden. Bij Aikido gebruikt men 
de aanvalskracht en energie van 
de tegenstander. Daarom vragen 
de technieken weinig lichamelij-
ke kracht. Dit maakt Aikido ge-
schikt voor jong en oud, man en 
vrouw.

VSV laat Westfriezen 
langszij komen
Velserbroek - Het begint een 
beetje eentonig te worden maar 
wederom liet VSV een zeker lij-
kende voorsprong glippen tegen 
mededegradatiekandidaat West-
friezen. De beginfase was duide-
lijk voor de gastheren en was te 
danken aan attent ingrijpen van 
doelman de Vent dat de nul op 
het scorebord bleef. Na dit eer-
ste kwartier kreeg VSV meer grip 
op het hele gebeuren en dit re-
sulteerde o.a. in een schitterende 
aanval over vier schijven met als 
eindstation Floyd Hille die ech-
ter jammerlijk over de bal heen-
schoot. Kort daarop werd het 
echter toch 0-1. Doelman Mol 
liet de bal na een botsing met 
Michiel Spaans uit zijn handen 
vallen en Hille was er als de kip-
pen bij om de score te openen. 
Toen vijf minuten daarna na weer 
een goede combinatie Alberto 
vd Bos alleen op het doel afging 
sprongen de Velserbroeker sup-
porters al op maar helaas ging 
ook deze goede kans verloren. 
VSV beheerste de wedstrijd en 
het was jammer dat Rick Olthof 
in deze fase het veld moest ver-
laten met een gebroken neus.

In de tweede helft begon West-
friezen weer goed en Matthé de 
Vent redde bij de eerste paal.
Hierna pakte VSV het initiatief 
weer en na een kwartier scoor-
de Floyd Hille de 0-2 na op-
nieuw mistasten van de vijande-
lijke doelman. VSV creëerde vol-
op mogelijkheden maar  de al-
lesbeslissende 0-3 wilde maar 
niet vallen. Dertien minuten voor 
tijd gebeurde er dan wat er het 
hele seizoen al gebeurt: De niet 
meer verwachte tegengoal viel 
binnen. Een zondagsschot van 
20 meter vloog in de kruising en 
de aansluitingstreffer was een 
feit. Twee minuten later was het 
alweer 2-2, een misverstand tus-
sen doelman de Vent en Nou-
reddine Abdelaziz werd door een 
Westfries afgestraft. Na deze zo-
veelste tegenslag wist VSV zich 
toch weer te herpakken en met 
name Robert Schippers had de 
2-3 nog op de schoen maar he-
laas zit het dit seizoen niet echt 
mee. Zo bleef VSV weer teleur-
gesteld achter en blijft de ploeg 
in acuut degradatiegevaar. Vol-
gende week opnieuw een sleu-
telwedstrijd tegen Kolping Boys. 

DCIJ-nieuws
IJmuiden - Feroz Amirkhan, Ca-
sper Remeijer en Conall Sleu-
tel, stuk voor stuk jeugdige dam-
mers, die al een vaste plaats in 
het eerste tiental hebben ver-
overd. De gerichte jeugdoplei-
ding begint zijn vruchten af te 
werpen. In de komende jaren, 
zo zijn de verwachtingen, zul-
len er zeker een aantal jeugd-
spelers doorbreken. Rick Hart-
man behoort tot één van de aan-
stormende talenten. Tegen Con-
all Sleutel hield hij met een aan-
tal listige wendingen goed stand 
en hield een verdiend punt aan 
de ontmoeting over. Paul Smit 
kon tegen Berrie Bottelier maar 
moeilijk een voordeel beha-
len. Eerst in het eindspel, waar-
bij beiden aan damblindheid le-
den, kon Smit de winst binnen 
halen. Stella van Buuren over-
zag in het middenspel een com-
binatie waar Jurrien Fischer niet 
van profiteerde. Later in de par-
tij sloeg Stella alsnog toe en 
won. Casper Remeijer en Jes-
se Bos pakten in hun partij flink 
uit. Het leidde niet tot een ver-
breking van het evenwicht zodat 
de remise onafwendbaar bleek. 
Marcel Doornbosch verzette zich 
fel tegen Leo Binkhorst. Doorn-
bosch zorgde er voor dat Bink-
horst niet de kans kreeg om enig 
houvast te krijgen. Een deling 
van de punten was onontkoom-
baar. Piet Kok en Cees van der 
Steen deelden de punten. Voor 
Van der Steen een opsteker na 
een wat moeilijke periode. Koos 
de Vries was niet bij machte het 
spel van Cees Pippel in te tomen. 
Met fraai positiespel werd de 
stelling van De Vries omver ge-
blazen. Voor Martin van Dijk was 
Jan Apeldoorn geen al te lastige 
klus. Vooral toen Apeldoorn zich 
voortdurend bezondigde aan te-
rugruilen. Het verkregen voor-
deel was ruimschoots genoeg 
voor Van Dijk om te winnen. Har-
rie van der Vossen en Jacqeline 
Schouten bestreden elkaar met 
de sterkste wapens waarover zij 
beschikken. Het leidde tot een 
mooi gevecht waarin geen van 
beiden voordeel wist te behalen. 
Een remise was het meest logi-
sche resultaat.  

Klaverjasclub 
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
waren er weer tien tafels be-
zet. De hoofdprijs ging naar me-
vrouw Wilma Retz. De uitslag van 
het klaverjassen was als volgt: 
De eerste prijs, een pak wasmid-
del, ging met 5762 punten naar 
de heer J. Mantje. De tweede 
prijs, een rollade, was met 5484 
punten voor de heer J. Broek. De 
derde prijs, een fles jägermeis-
ter, ging met 5243 punten naar 
mevrouw J. Workum. De mar-
senprijs ging met 4 marsen naar 
mevrouw J. Workum. Vrijdag 20 
maart is iedereen weer van har-
te welkom in de kantine van IJVV 
Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat. Meer informatie bij Henk 
Retz, via 06 34040940 of mail 
naar hj.retz@quicknet.nl. Zie ook 
www.kjv-stormvogels.nl. 

Jeugd danscentrum 
Ter Horst in de prijzen
IJmuiden - Een weekeinde 
waarin naast de senioren ook de 
jeugd van danscentrum Ter Horst 
weer prijzen behaalden. ,,Of het 
door dit soort resultaten komt 
weten we niet”, zeggen Mary en 
Chris van het danscentrum, maar 
het valt wel op dat steeds meer 
jongeren de weg naar het dans-
centrum in IJmuiden weten te 
vinden. 
Op de zaterdagavond deed het 
paar Ton Jonkman met Wilma 
Overeem mee aan een landelij-
ke NADB-wedstrijd voor paren 
in Steenwijk. Een internationaal 
panel van juryleden beoordeel-
de de paren en vonden dat Ton 
en Wilma uiteindelijk de vijfde 
plaats verdiende. 
Op de zondag hebben drie pa-
ren van danscentrum ter Horst 
deelgenomen aan een Krivada 
vierdansen wedstrijd voor jeugd 

in Noord Scharwoude. Het paar 
Pascal de Vries met Netanja Hil-
lege uitkomend in de open klas-
se werd vijfde. Het tweede paar, 
Tom Mantje met Naomi Ebbeling 
kwamen ook uit in open klas-
se. Zij werden tweede. Bij het 
overall kampioenschap, alle uit-
slagen van de Krivada wedstrij-
den bij elkaar opgeteld, werden 
zij derde. Dus twee bekers voor 
dit paar. Het derde paar Vincent 
Mars met Marloes van Ham-
burg, al zeer succesvol de afge-
lopen weken, werden, bij de vier-
de jaars leerlingen, derde en bij 
het overall kampioenschap zelfs 
eerste.
Zo blijkt maar weer dat ook de 
jeugd van dans- & partycentrum 
Ter Horst het goed doet in het 
wedstrijdcircuit. Naast dat het 
gezellig is, kun je met je sport 
dus ook nog wat bereiken.
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Yamo Yamo met 
Afrikaanse show
Velsen - Na het succes van de 
energieke en spectaculaire voor-
stelling ‘L’Afrique Profonde’, komt 
de Ivoriaanse groep Yamo Yamo 
op vrijdag 20 maart (20.15 uur) 
terug naar Stadsschouwburg 
Velsen met een nieuw dans-
spektakel: ‘Positive People’. Een 
zinderende show vol Afrikaan-
se dans, acrobatiek en meesle-
pend slagwerk met een enorme 
variëteit aan Afrikaanse instru-
menten.
De dansers van Yamo Yamo ne-
men de theaterbezoeker met 
hun tomeloze energie mee op 
een ontdekkingsreis door de 
Ivoorkust. Dat resulteert in een 
verbluffend schouwspel van au-
thentieke, krachtige dansen in 
combinatie met acrobatiek, zang 
en meeslepend slagwerk. Tij-
dens de show maakt het publiek 
ook kennis met de traditionele 
Afrikaanse kostuums en instru-
menten zoals de djembé, doun-
doun, ballanphon (houten xylo-
foon), shakers en de gouli (klei-

ne uitgeholde boomstam). ‘Po-
sitive People’ is een pulserende 
reis waarbij niemand stil kan blij-
ven zitten.
Yamo-Yamo is een kreet die ge-
bruikt wordt om muzikanten aan 
te moedigen. En dit gebeurt ook 
in ‘Positive People’ wanneer het 
onweerstaanbare ritme van de 
trommels losbarst. De tomeloze 
energie van de dansers wordt de 
zaal in geslingerd en het publiek 
wordt overspoeld met de on-
weerstaanbare ritmes van trom-
mels, krachtige dansen en spec-
taculaire acrobatiek. Yamo Yamo 
is in 1997 opgericht en is op al-
le vlakken doorgegroeid tot een 
ideale vertegenwoordiger van 
de rijke Afrikaanse cultuur. Ya-
mo Yamo is het gezicht van de 
Afrikaanse tradities en het dage-
lijkse leven. Prijs: 26,75 euro, in-
clusief pauzedrankje en garde-
robe. CJP 2 euro korting. Meer 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

In het Thalia Theater
Anna Enquist &
Diederik van Vleuten
IJmuiden - In het sfeervolle 
Thalia Theater nemen Anna En-
quist en Diederik van Vleuten 
het publiek op zondag 22 maart 
(15.00 uur) mee naar de schitte-
rende 18de eeuw en het onvoor-
stelbare leven van ontdekkings-
reiziger James Cook, de groot-
ste ontdekkingsreiziger aller tij-
den. Enquist en Van Vleuten ma-
ken deze voorstelling speciaal 
voor de Club Literair-middag in 
IJmuiden. Een unieke kans dus 
om deze twee samen op het po-
dium te zien.
Hoewel op het eerste gezicht 
zeer verschillend, delen Anna 
Enquist en Diederik van Vleuten 
een aantal passies. Beide zijn 
zeer muzikaal, zijn voetbalfanaat 
en delen een liefde voor de ont-
dekkingsreiziger James Cook. 
In 2005 verscheen ‘De Thuis-
komst’, een historische roman 
van Anna  Enquist over de be-
roemde 18de-eeuwse ontdek-
kingsreiziger James Cook en zijn 

vrouw Elisabeth. Het boek werd 
een groot succes en is inmiddels 
in vele talen vertaald. Tijdens 
het werken aan ‘De Thuiskomst’ 
maakte Anna Enquist kennis 
met cabaretier, Cook-kenner én 
Cook-verzamelaar Diederik van 
Vleuten. 
Zij raakten bevriend, reisden 
naar Engeland in de voetspo-
ren van hun held en werden lid 
van The Captain Cook Society. 
Nu staan zij samen in het theater 
om hun passie met u te delen. In 
een sfeervolle ambiance nemen 
Anna en Diederik hun publiek 
al voorlezend, vertellend, spe-
lend en glimlachend mee naar 
de 18de eeuw en het onvoorstel-
bare leven van James Cook.
Toegang 20,25 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. Lo-
catie: Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 in IJmuiden. Informa-
tie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tel.efoon 
0255-515789.

Belastinghulp
WonenPlus
Velsen - Bij het invullen van de 
belastingaangifte over 2008 kan 
men hulp vragen bij WonenPlus. 
Het juist invullen van deze biljet-
ten gaat niet iedereen even mak-
kelijk af. Ook weet men vaak niet 
van alle mogelijkheden tot te-
ruggaaf. WonenPlus kan hier-
bij helpen en heeft al vele jaren 
ervaring met  belastinghulp. Een 
huisbezoek kan worden aange-
vraagd. Na aanmelding krijgt 
men bericht. De kosten voor het 
invullen van de belastingaangifte 
bedragen 15,00 euro per formu-
lier. Ook wie geen aangiftebrief 
heeft ontvangen kan in aanmer-
king komen voor een teruggaaf. 
Door het verlagen van de drem-
pel heeft men al snel een af-
trekmogelijkheid voor buiten-
gewone uitgaven en ziektekos-
ten. Doe het dit jaar nog, nu zijn 
er nog mogelijkheden. Volgend 
jaar wordt de aftrekmogelijkheid 
drastisch beperkt. 
Velsense woningbouwverenigin-
gen participeren in WonenPlus. 
De huurders hiervan (behal-
ve Kennemerhave) kunnen gra-
tis abonnee worden van Wonen-
Plus. Voor anderen geldt een be-
scheiden abonnementsbijdrage. 
Bel voor inlichtingen of aanmel-
ding met 0255-518888.

IJmuiden - Wegens ziekte kon 
Sophie van Hoytema helaas niet 
spelen toen in het Thalia Theater 
het dubbelprogramma van Sop-
hie en Paulien Cornelisse ge-
pland stond. Op zondag 29 maart 
(20.30 uur) komt Sophie terug 
naar het Thalia Theater met haar 
volledige soloprogramma. 
Sophie van Hoytema heeft een 
godvergeten goede jeugd ge-
had. Zo’n jeugd met vakan-
ties in Toscane. Maar een goe-
de jeugd is fijn, totdat je het huis 
uit gaat. Want dan sta je er al-
leen voor en hoe maak je dan in-
druk op je vrienden in de kroeg? 

Seksueel misbruik, alcohol, coke 
en pillen, dat is pas interessant. 
Sophie is onderweg, alleen weet 
ze nog niet waar naar toe. Wel-
ke weg moet ze nemen. En is de 
weg er naar toe mooier dan de 
bestemming?
In dit eerste cabaretprogramma 
‘Verderop’ zingt Sophie mooie 
liedjes, deelt ze de grappige cha-
os in haar hoofd en verrast ze 
met haar gedachtegangen. 
Ze wordt op piano bijgestaan 
door Ed Boekee of Erik van der 
Luijt. Prijs: 12,50 euro. Thalia 
Theater, Breesaapstraat 52 in 
IJmuiden.

Verdi’s meesterwerk 
bezoekt Velsen
Velsen - Donderdag 26 maart  
(20.15 uur) komt een groots op-
gezette versie van ‘Don Carlos’ 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen. De opera wordt uitgevoerd 
door de Staatsopera van Varna, 
dat tot de beste operahuizen van 
Bulgarije behoort. Verdi’s mees-
terwerk draait om het ontroe-
rende verhaal van de Spaanse 
kroonprins Don Carlos. 
Hij komt recht tegenover zijn va-
der te staan als deze trouwt met 
de aanstaande jonge bruid van 
Don Carlos. Onlangs speelde 
De Nederlandse Opera met veel 
succes een eigen enscenering 
van ‘Don Carlos’. Het viel de pers 
op hoe sterk deze opera qua mu-
ziek en libretto is. 
Op donderdag 26 maart kan het 
publiek van de Stadsschouw-

burg Velsen genieten van de-
ze bijzondere opera in een pro-
ductie die in het buitenland in de 
prijzen is gevallen als beste pro-
ductie van het jaar. 
Het hoogtepunt van Verdi’s’ Don 
Carlos’ (1867) is de grootse scè-
ne waarin veroordeelde ket-
ters door de Spaanse inquisi-
tie worden overgedragen aan de 
brandstapel. Verdi schreef voor 
die scène ontelbare koorzangers 
voor op een reusachtig toneel, 
jubelkreten van de volksmenigte 
en een rijke bezetting fanfareko-
perblazers. 
Prijs: 41,75, 40,75, 39,75 euro, in-
clusief pauzedrankje en garde-
robe. CJP 2 euro korting. Meer 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Hartverwarmend: 
Young@Heart
IJmuiden – Vrijdag 20 maart 
(20.30 uur) en zondag 22 maart 
(14.30 uur) is de film Young@
Hart te zien in het Witte Thea-
ter. Dit was een grote hit op de 
filmfestivals. 
Een hartverwarmende en ver-
rassende film over een Ameri-
kaans koor dat moderne pop- 
en rockmuziek zingt. Van Sinéad 

O’Connor tot Nirvana, de smaak 
van het koor is breed. Bijzon-
der: de gemiddelde leeftijd van 
de zangers en zangeressen is 
81 jaar.
De Britse regisseur Stephen 
Walker schetst in deze docu-
mentaire de dagelijkse gang van 
zaken van het koor en van zijn 
leden. 

Sophie van Hoytema 
met ‘Verderop’ in Thalia

Bingo bij OBS 
de Vuurtoren
IJmuiden - Zaterdag 21 maart 
is er van 13.30 tot 17.00 uur een 
bingo met loterij op basisschool 
De Vuurtoren aan het Konings-
plein in IJmuiden. Er zijn fantas-
tische prijzen te winnen, zowel 
voor volwassenen als voor kin-
deren! De bingokaarten kosten 
1 euro per stuk, zes bingokaar-
ten voor 5 euro. Er zijn brood-
jes te krijgen en ook wordt er 
zelfgebakken taart en cake ver-
kocht. Iedereen is welkom (kin-
deren onder begeleiding van een 
volwassene).

IJmuiden - Naar huidige in-
zichten zal een nieuwe zeesluis 
niet rendabel zijn, is de conclu-
sie van minister Eurlings na de 
MIRT-verkenning Zeetoegang 
IJmond en de ‘second opinion’ 
van het CPB. De rendabiliteit zal 
wel worden beïnvloed door de 
vervanging van de oude grote 
sluis. De minister is nog in over-
leg met Amsterdam over verdere 
plannen. Het college van Velsen 
is via de stuurgroep Zeetoegang 
IJmond betrokken bij dit project. 
Wethouder Ossel (van Amster-
dam) werkt samen met de Vel-
sense wethouder Verkaik aan 
een gezamenlijke agenda Am-
sterdam-Velsen over havenont-
wikkeling en de zeetoegang in 
een bredere context van de ha-
venmond en de kanaalzone.

Geen nieuwe 
zeesluis
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Speciale activiteiten bij 
Kunstencentrum Velsen
Velsen - Ook in maart heeft het 
Kunstencentrum Velsen weer 
een aantal speciale activiteiten.
De afdeling muziek heeft op vrij-
dag 20 maart om 19.30 uur een 
voorspeelavond in de gehoor-
zaal. Er treden leerlingen op met 
verschillende instrumenten. De 
avond begint om 19.30 uur en 
de toegang is gratis. De afde-
ling dans begint op woensdag 
25 maart met een nieuwe dans-
soort. Van 21.00 tot 22.00 uur 
is er een demonstratie/proef-
les Zumba. Zumba is dé nieu-
we trend in Amerika en zet op 
dit moment voet op Nederland-

se bodem! Het is een fitnesswor-
kout met danspassen op Latijns-
Amerikaanse muziek. Op vrijdag 
20 maart kunnen peuters zich 
nog opgeven voor de workshop 
peuterdans van 10.00 tot 10.45 
uur. Deze workshop bestaat uit 
10 lessen. Eveneens start op vrij-
dag 21 maart de hip-hop dans-
klas voor jongens. Lestijd 20.45 
tot 21.45 uur. Voor meer infor-
matie of aanmelding kunt u con-
tact opnemen met de admini-
stratie van het Kunstencentrum, 
P.J. Troelstraweg 20 in IJmuiden, 
telefoon 0255–510684. Zie ook 
www.kunstencentrumvelsen.nl

Zesde dames straten 
zaalvolleybaltoernooi
Velserbroek - Na het grote suc-
ces van het vijfde (lustrum) Vel-
serbroekse dames straten zaal-
volleybal toernooi, is de organi-
satie al weer heel druk bezig met 
de voorbereidingen van het zes-
de toernooi. 
Het zesde 123 Makelaar da-
mes straten zaalvolleybaltoer-
nooi wordt gehouden op zater-
dag 10 oktober 2009 van 15.00 
uur tot 21.00 uur in de sporthal 
het Polderhuis in de Velserbroek. 
Jaarlijks wordt er gestreden om 
het kampioenschap van de Vel-
serbroek! 
Voorafgaand aan het toernooi zal 
er ook weer een clinic worden 
gehouden. Een belangrijk on-
derdeel van het toernooi is, dat 

de teams worden samengesteld 
uit bewoners van dezelfde straat. 
Het spelplezier en het buurtge-
voel staan in het toernooi voor-
op. Teams moeten minimaal uit 
zes dames bestaan. Volleybal is 
een sport die veel mensen recre-
atief beoefenen en is naast voet-
bal erg populair. 
Met dit toernooi voor vrouwen is 
het, volgens de reacties van ve-
len, de organisatie al na vijf edi-
ties gelukt om een groots spor-
tief evenement met veel gezel-
ligheid in het Polderhuis neer te 
zetten. Het toernooi wordt ieder 
jaar afgesloten met een gewel-
dig feest in de kantine van het 
Polderhuis. Zie ook www.straat-
volley.nl.

Winnaar publieksprijs
Driehuis - De jaarlijkse ten-
toonstelling van de teken-en 
schildervereniging Terpen Tijn 
in Zorgcentrum Huis ter Hagen  
werd vrijdag 6 maart afgesloten 
met de bekendmaking en uitrei-
king van de publieksprijs. 
Alle bezoekers van de tentoon-
stelling hebben de afgelopen 
drie maanden kunnen meedin-
gen naar deze prijs. De meeste 
stemmen gingen naar de aqua-
rel Amaryllissen van Margreet de 
Vries uit Spaarndam. Door loting 
ging het schilderij naar Mevrouw 
Berna de Vos uit Amsterdam, die 
aanwezig was om de aquarel in 
ontvangst te nemen.
Vanaf volgende week gaat Terpen 
Tijn weer terug naar haar atelier 
in De Driehoek aan de Driehui-

zerkerkweg in Driehuis. Een aan-
tal maanden heeft de vereniging 
een tijdelijk onderkomen gevon-
den in de oude MTS aan de Roos 
en Beeklaan in Santpoort na de 
brand in de Driehoek.
De club staat ook weer open voor 
nieuwe leden. Momenteel heeft 
de vereniging een 35-tal leden 
die op vier verschillende dagde-
len, met en zonder begeleiding 
aan het werk zijn. Iedereen die 
graag tekent en schildert, en hier 
wat meer werk van wil maken, is 
welkom om eens te komen kij-
ken, of vrijblijvend een paar keer 
mee te doen. Voor inlichtingen 
kunt u contact opnemen met 
Mevrouw Amy Haasnoot, se-
cretaris van Terpen Tijn, via tele-
foonnummer 023 5274731

Museum-
weekend
Driehuis - Zoals elk jaar neemt 
het Pieter Vermeulen Museum 
ook dit jaar weer deel aan het 
Museumweekend (9 en 10 april). 
Bij alle musea in Nederland staat 
het thema: ‘Laat je verleiden 
door een museumstuk’ centraal. 
Nou, in het Pieter Vermeulen 
Museum krijgen kinderen daar 
dit jaar zeker de kans toe! Het 
Museum staat bekend om zijn 
grote collectie opgezette die-
ren. Een aantal van deze dieren 
zijn al jaren favoriet bij kinderen 
zoals de zeehond, het konijn, de 
egel en de uil. Tijdens een work-
shop marsepein boetseren, kun-
nen kinderen deze dieren nama-
ken. De kunst is natuurlijk om 

je niet te laten verleiden tot het 
eten van de marsepein en dus 
met een lekker diertje het mu-
seum weer te verlaten. De work-
shop is geschikt voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Zowel op zaterdag 
als op zondag worden er work-
shops gegeven om 13.30 uur en 
15.00 uur. Er zijn bij iedere work-
shop maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar dus schrijf 
je op tijd in. Tijdens het museum-
weekend kunnen kinderen zich 
op beide dagen laten schminken 
als één van de door het muse-
um geselecteerde dieren uit de 
collectie. Het hele weekend is de 
toegang tot het museum gratis. 
Voor de workshops wordt een 
vergoeding aan materiaalkos-
ten van 1,50 euro gevraagd. Te-
vens is het dit weekend een van 
de laatste mogelijkheden om de 
tentoonstelling ‘Hé Wattje’ te 
bezoeken. Een echte doe-ten-
toonstelling voor kinderen van-
af 9 jaar met een leuke speur-
tocht waarbij je van alles te we-
ten komt over hoe bijvoorbeeld 
wind- en zonne-energie werkt, 
wat fossiele brandstoffen zijn, en 
hoe je zelf energie kunt leveren 
en besparen. Kortom voor zo-
wel grote als kleine kinderen een 
leuke middag.

Raadsplein live op TV
Velsen - De lokale zender 
Seaport TV zendt aanstaande 
donderdag 19 maart weer inte-
graal het Raadsplein Velsen uit. 
De rechtstreekse uitzending van-
uit het stadhuis begint om 18.45 
met een voorbeschouwing. Tus-
sen 21 uur en 21.30 uur is er een 
terugblik op de carrouselverga-
deringen van voor de pauze en 
zijn er diverse interviews met po-
litici en betrokken burgers.
In de Carouselvergaderingen ko-
men twee onderwerpen terug 
die tijdens het vorige raadsplein 
wegens tijdsgebrek niet zijn af-
gemaakt. Dit zijn de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) 
en het Armoedebeleid. Daar-
naast staat de burgerparticipa-
tie op de agenda. De gemeente-
raad heeft het college van B&W 

eerder dit jaar opgedragen om 
over dit voor Velsen gevoelige 
onderwerp een nota te schrij-
ven. Daarvoor heeft portefeuille-
houder burgemeester Cammaert 
nu een zogenaamd concept-be-
leidskader gemaakt, dat zal wor-
den besproken. Na de pauze 
buigt de gemeenteraad zich over 
een aantal onderwerpen dat rijp 
is voor besluitvorming, zoals de 
nota horecalocatiebeleid, het in-
vesteringsbudget stedelijke ver-
nieuwing en de te nemen acties 
vanwege de economische crisis 
zoals het versneld herstructure-
ren van het havengebied.
De uitzending van donderdag-
avond wordt een dag later her-
haald. Dit gebeurt op vrijdag 
20 maart om 10.00 en om 16.00 
uur.

IJmuiden - Om de plannen rond 
Groot Helmduin goed te kun-
nen afwegen en beargumente-
ren heeft het college uitstel van 
de plannen gevraagd. Het was 
oorspronkelijk het plan in maart 
spijkers met koppen te slaan. 
Dat besluit wordt nu met enke-
le weken uitgesteld.

Klein uitstel 
Groot Helmduin
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ROC Nova College 
kiest voor Polderlicht
IJmuiden - Het ROC Nova Col-
lege is bezig haar uitstraling op 
te waarderen. Onderdeel van de-
ze ‘restyling’ is de binnenaankle-
ding van het gebouw aan de Ka-
naalstraat 7 in IJmuiden. Naast 
de aanpassing van de stoffering 
en het meubilair in de openba-
re ruimtes, zullen enkele muren 
worden voorzien van grote fo-
to’s die naadloos aansluiten bij 
de maritieme opleidingen die het 
Nova College verzorgt. Hiervoor 
heeft de directie contact gezocht 
met Fotokring Polderlicht uit Vel-
serbroek. Deze amateurfotogra-
fenvereniging maakte eind 2007 
al furore met de lancering van 
het prachtige fotoboek ‘Focus 
Op Velsen’.
De afgelopen maanden zijn de 
30 leden van Fotokring Polder-
licht er op uit getrokken om in to-
taal zo’n 800 foto’s in te leveren. 
Stuk voor stuk maritieme juweel-
tjes. Uit alle foto’s is een selec-

tie van 250 foto’s gepresenteerd 
aan het Nova College.  Uitein-
delijk heeft de directie in nauwe 
samenspraak met Fotokring Pol-
derlicht deze selectie beperkt tot 
30 beelden die allemaal in aan-
merking komen om metersgroot 
een plek binnen het gebouw aan 
de Kanaalstraat te krijgen.
Vanaf 11 maart worden alle 30 
foto’s tentoongesteld. Bezoe-
kers kunnen dan aangeven wel-
ke foto’s zij de beste vinden. Het 
bestuur van Fotokring Polder-
licht zal deze expositie feestelijk 
openen. Bezoekers die deze dag 
niet aanwezig kunnen zijn, heb-
ben nog vier weken lang de mo-
gelijkheid om de beelden te be-
kijken. Wie meer wil weten over 
Fotokring Polderlicht, surft naar 
www.fotokringpolderlicht.nl. In-
formatie over het Open Huis 
2009 van het Nova College is te 
vinden op www.novacollege.nl 
onder het kopje ‘actueel’.

Eric Koller, de 
Hollandse Mr. Bean
Velsen - De meeste mensen 
breken hun tong over het woord 
‘Hippopotomonstrosesquippe-
daliofobie’, maar Eric Koller kan 
het uitspreken. En dat doet hij in 
de Stadsschouwburg Velsen op 
woensdag 25 maart (20.15 uur). 
Eric Koller wordt door fans en 
kenners vergeleken met Mr. Be-
an, Jim Carrey, Mini & Maxi en 
Waardenberg & De Jong. Maar 
natuurlijk is Koller met zijn lijf 
van elastiek en zijn ijzerster-
ke mimiek vooral Koller. Als stu-
dent aan de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht won, de in 
Haarlem woonachtige,  Eric Kol-
ler achtereenvolgens het Gro-
ninger Studenten Cabaret Fes-
tival en het Amsterdams Klein-
kunst Festival met zijn program-
ma ‘Lullig’ dat hij daarna uit-
bouwde tot een avondvullen-
de voorstelling. ‘Lullig’ werd ge-
volgd door een serie energieke 
voorstellingen nagenoeg zonder 
woorden. Ook in deze program-
ma’s maakt hij gebruikte van zijn 
lang, lenig lichaam en expres-
sieve kop om o.a. een bijziende 
golfspeler en een jonge vrouw 
op kaplaarzen die meedoet aan 

een Miss-verkiezing, uit te beel-
den. Ook maakte Eric succesvol-
le producties op festivals als ‘De 
Parade’. Na het overweldigen-
de succes van ‘Fool Koller’, zo-
wel in Nederland als België en 
op het Edinburgh International 
Festival, speelt de unieke the-
aterpersoonlijkheid Koller een 
nieuw programma: ‘Hippopo-
tomonstrosesquippedaliofobie’ 
(de angst voor lange woorden). 
Prijs: 20,25 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe.

Leerwerktraject 
GroenLinks
Regio - De afdelingen van 
GroenLinks van Heemskerk, Uit-
geest, Beverwijk, Wijk aan Zee 
en Velsen organiseren een aan-
tal informatieve avonden over 
het raadswerk. De cursus is on-
dermeer bedoeld voor mensen 
die sympathie hebben voor het 
gedachtegoed van GroenLinks 
en overwegen zich kandidaat te 
stellen voor de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2010. Het 
leerwerktraject is ook bedoeld 
voor mensen die meer willen we-
ten over het functioneren van de 
lokale politiek.
Tijdens vier informatieve avonden 
geven de afdelingen van Groen-
Links in de IJmond een overzicht 
van het werk van de gemeente-
raad, college, fractie en steun-
fractie. Het leerwerktraject ‘ori-
entatie op de lokale politiek’ is 
een praktische training, waarbij 
men de mogelijkheid krijgt om 
met politici in discussie te gaan 
over thema’s die de deelnemers 
aangaan. 
De eerste twee avonden zijn ge-
pland op 30 maart en 6 april. De 
derde en vierde avond worden 
in overleg met de lokale raads-
fracties ingepland in april of mei. 
Men hoeft geen lid te zijn van 
GroenLinks om aan deze cursus 
mee te kunnen doen. 
Opgeven via redactie@groen-
linksheemskerk.nl of via tele-
foonnummer 0251-235810. Hier 
kan ook meer informatie verkre-
gen worden.

Lessen Nordic Walking
Regio - Nordic walking uitpro-
beren. Dat kan vanaf 18 maart 
bij de Nordic Walkingschool in 
Heemstede en Santpoort-Noord. 
De cursus Nordic walking start 
een week later bij voldoende 
aanmeldingen. De kosten voor 
deze proefles bedragen 10 euro. 
Leden van de thuiszorg krijgen 5 
euro korting. Er zijn twee types 
cursussen voor twee verschillen-
de doelgroepen. Een cursus van 
zes lessen en een cursus Beweeg 
Mee, speciaal voor mensen met 
een chronische beperking. De 
laatste cursus duurt vier maan-
den. In Santpoort Noord is op 
woensdag 18 maart een proef-
les Nordic Walking om 09.00 uur 
en aansluitend om 10.00 uur een 
proefles Beweeg Mee. 
Verzamelen tegenover molen de 
Zandhaas aan de Velserhooft-

laan. In Heemstede is in het 
Groenendaalse bos op vrijdag 
20 maart om 9.00 uur een proef-
les Nordic Walking en aanslui-
tend om 10.30 uur een kennis-
makingstraining Beweeg Mee. 
Verzamelen op de eerste par-
keerplaats aan de Burg. Rap-
pardlaan. Van 20 tot 24 oktober 
is dagelijks een herfstwandeling, 
waarvoor men zich per keer kan 
inschrijven. Er zijn routes van 7, 
15 en 25 kilometer. De wande-
lingen gaan door de natuurge-
bieden van de PWN en Staat-
bosbeheer. Kijk op www.herfst-
5daagse.nl.
Aanmelden voor een proef-
les of cursus is verplicht. Onli-
ne inschrijven is ook mogelijk via 
www.nordicwalkingschool.nl of 
bel: 0229-239447. E-mail: info@
sportwandelschool.nl.

Kerkkoor
Arte Corale
IJmuiden - Dit seizoen presen-
teert de Stadsschouwburg Vel-
sen in het Thalia Theater twee 
fameuze Russische koren. In ok-
tober was het Moesorgski-koor 
uit St. Petersburg te gast. Nu is 
de beurt aan het Moskou’s ka-
merkoor ‘Arte Corale’ onder lei-
ding van Tamara Piliptschuk. 
Op zondag 29 maart (15.00 uur) 
laat het befaamde koor de Rus-
sische ziel weerklinken in eeu-
wenoude betoverende muziek. 
Van Gregoriaans-Russische ge-
zangen uit de elfde eeuw tot li-
turgische muziek uit de twintig-
ste eeuw. 
Het Thalia theater vormt het per-
fecte decor voor Arte Corale. Dit 
wereldberoemde koor is het of-
ficiële koor van de eeuwenoude 
Aartsengel Gabriël Kerk in Mos-
kou. De zangers van Arte Cora-
le hebben zich aan het Moskou’s 
Conservatorium gespecialiseerd 
in de Russisch-Orthodoxe mu-
ziek. Arte Corale maakte buiten 
eigen land al furore in Duitsland, 
Frankrijk en Spanje en komt nu 
voor de tweede keer naar Ne-
derland. 
Prijs: 23,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 in 
IJmuiden. Informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Wie doe mee met Biking4Energy

Fietsen voor Joska, 
zodat je iets kunt doen
Haarlem-Noord - Als je kind 
of kleinkind een ernstige 
ziekte heeft, wil je graag iets 
doen om te helpen. Het is dan 
ook niet vreemd dat Frans 
Schlüter op een dag wakker 
werd met het idee een spon-
sorfietstocht te organiseren 
om geld in te zamelen voor 
meer onderzoek naar energie 
stofwisselingsziekten, zoals 
zijn kleinkind Joska uit Haar-
lem heeft. Frans, zijn vrouw 
Ria en vrienden Piet en Leny 
Doodeman richtten daarom 
Biking 4Energy op.

Vlak na haar geboorte in april 
2006 werd duidelijk dat Joska 
iets mankeerde. Het slikken ging 
moeilijk en er waren meer din-
gen niet in orde. Het werd een ja-
renlange zoektocht naar de oor-
zaak. In april 2008 plaatsten de 
ouders van Joska een oproep op 
internet of iemand de ziektever-
schijnselen herkende. Er kwam 
een antwoord waar ze wat aan 
hadden. ,,Ga eens naar professor 
Smeitink van het Nijmeegs Cen-
trum voor Mitochondriële Ziek-
ten.’’ In oktober 2008 werd dui-
delijk dat Joska inderdaad een 
zeldzame energie stofwisselings-
ziekte heeft. Door een DNA mu-
tatie, is er niet alleen sprake van 
lichamelijke vermoeidheid, maar 
kunnen organen en weefsels die 
veel energie vergen aangedaan 
raken, met fatale gevolgen. 
Ria Schlüter is verpleegkundi-
ge, net als haar vriendin Leny 
Doodeman. Ria past regelma-
tig op haar kleindochters. Haar 
verpleegkundige ervaring is dan 
vereist, want Joska moet met 
veel zorg omringd worden.
,,Het idee van Frans voor een 
sponsorfietstocht leek ons wel 
iets,’’ zegt Ria. ,,We zijn allebei 
met vervroegd pensioen en fiet-
sen graag. Maar wij hadden niet 

gedacht dat het zo groot zou 
worden. Op 14 april gaan we van-
af Milaan fietsen. Het wordt een 
tocht van 2500 kilometer langs 
Praag, Heidelberg en Düsseldorf, 
waar universitaire onderzoeks-
centra naar deze ziekte zijn. Het 
laatste stukje van de tocht, op 
16 mei van Wijchen naar Nijme-
gen, zullen verschillende beken-
de en minder bekende Neder-
landers met ons meefietsen. Aan 
het einde zullen we de cheque 
met de opbrengst overhandi-
gen aan professor Smeitink van 
stichting Energy4All. Ons project 
voor Joska heet Biking4Energy. 
Bij elk onderzoekscentrum vindt 
een ontmoeting en uitwisseling 
plaats. We zijn onderweg her-
kenbaar aan onze oranje shirts.’’
Inmiddels hebben veel vrienden 
en enthousiastelingen toezeg-
gingen gedaan. Niet alleen voor 
sponsorbedragen, maar ook om 
mee te fietsen of mee te organi-
seren. Op de prachtige website 
van www.biking4energy.nl is al-
leactuele informatie over Joska, 
de fietstocht en de ziekte te vin-
den. Het beeldmerk van Biking-
4Energy is een batterij, daarmee 
wordt ook de stand van spon-
sorgelden op de website aange-
geven. Niet iedereen heeft ge-
noeg vrije tijd om mee te gaan 
op de lange fietstocht. Meedoen 
aan Biking4Energy kan op ver-
schillende manieren. Een dona-
tie op gironummer 5853875 t.n.v. 
P.N. Doodeman, Haarlem o.v.v. 
Biking 4Energy is zeer welkom. 
Meefietsen kan op 16 mei. Of 
doe mee aan een spinningspon-
sorsessie op 28 maart bij Cardio 
& Fitnesscentrum Squash Haar-
lem aan de Kleverlaan. Van 10.00 
tot 11.00 en van 11.00 tot 12.00 
uur. Deelnamekosten 10 euro. 
Contact opnemen met de orga-
nisatoren kan via info@biking-
4energy.eu. (Karin Dekkers)
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Met korting naar 
‘Entre Les Murs’
IJmuiden - Dinsdag 31 maart 
en woensdag 1 april om 20.30 
uur draait het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 de film ‘En-
tre Les Murs’.
De film gaat over een jonge le-
raar François die op een mid-
delbare school in een moeilijke 
wijk in Parijs werkt. Culturen en 
denkwijzen botsen vaak met el-
kaar in het klaslokaal, dat een af-
spiegeling is van de hedendaag-
se Franse maatschappij. Hoe 
vermakelijk en inspirerend de 
leerlingen ook kunnen zijn, hun 

moeilijke gedrag kan elk enthou-
siasme van een onderbetaalde 
leraar dempen. 
Hij verbaast zijn leerlingen met 
zijn openheid en oprechtheid, 
maar ze kunnen het niet nalaten 
zijn democratische methodes en 
zijn ethiek stevig op de proef te 
stellen. De film is gebaseerd op 
de gelijknamige roman van le-
raar François Bégaudeau, die 
ook de hoofdrol speelt. 
De leerlingen worden gespeeld 
door leerlingen van zijn eigen 
school. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘entre les murs’ op 31 

maart en 1 april 2009 om 20.30 uur. 
Bon is geldig voor 2 personen

Het is Aangenaam 
in de Eridanusstraat
IJmuiden – Als de baby’s voor 
de rubriek Aangenaam op zijn, 
dan wordt er een oproep ge-
plaatst. Dan komen de aanmel-
dingen vanzelf wel weer binnen. 
Dit keer was er een bijzondere 
mail van Sem Wittebrood, trotse 
neef van Liv Overzier. Hij schreef: 
,,Als u meerdere vliegen in één 
klap wilt slaan, dan moet u eens 
langs gaan in de Eridanusstraat. 
De ooievaar maakte daar over-
uren in 2008.’’
Binnen een klein jaar bevielen 
vier buurvrouwen van een ba-
by. De eerste was Bieke, dochter 
van Gertjan en Dagmar Glas. Zij 
zag op 11 mei 2008 het levens-
licht. Daarna werd op 14 oktober 
Roan geboren, zoon van Gino en 
Corina de Graaf. Op 3 novem-
ber volgde Liv, dochter van Pris-
cilla Wolterrman en Jan Overzier. 
Hekkensluiter was Mara, dochter 
van Jolanda en Nico Jongejan. 
Zij werd op 27 december gebo-
ren, terwijl ze eigenlijk pas eind 
januari 2009 verwacht werd. Ge-
lukkig gaat alles goed met haar. 
Dan werd verderop in de straat 
in augustus nog Sem geboren en 
in januari Marsha. Een vruchtba-
re straat, dus.
Als de vier buurvrouwen met hun 
kroost bij elkaar zijn, is er aan-
vankelijk geen speld tussen te 
krijgen. Het is louter babypraat 

wat de klok slaat, ervaringen 
worden uitgewisseld. Maar uit-
eindelijk zijn ze toch bereid hun 
verhaal te doen. De buren gin-
gen altijd al goed met elkaar om, 
maar door de komst van de kin-
deren is het contact nog leuker 
en intensiever geworden. Dag-
mar, Corina, Priscilla en Jolanda 
waren een aantal maanden ge-
zamenlijk zwanger, ze overlapten 
elkaar steeds met zwanger raken 
en bevallen. Een bijzondere erva-
ring. Ze kijken uit naar de zomer, 
als de kinderen wat groter zijn en 
ze er samen op uit kunnen. Ze 
hebben veel plannen: een dag-
je naar Linneaushof, samen naar 
de speeltuin of naar het strand. 
Maar ook samen poffertjes eten 
of bij de buurvrouw in de zand-
bak lijkt ze heerlijk.
Bieke, de oudste van het stel, 
is een stoere meid en een ech-
te wildebras. Als iemand ‘hieper-
depiep’ roept, dan gaan automa-
tisch haar armen omhoog, zoals 
op de foto te zien is. Volgens Co-
rina zijn Liv en Mara echte ‘meis-
je-meisjes’. Fijntjes en lief, al kun-
nen de dametjes zich al behoor-
lijk uitsloven. Wie denkt dat Ro-
an, als enige jongen, het moei-
lijk krijgt tussen al deze buur-
meisjes, heeft het mis. Hij is heel 
relaxed en maakt zich niet druk.  
(Carla Zwart)  

Twee koren tijdens 
koffieconcert
Santpoort-Noord - Zondag 22 
maart is er weer een koffiecon-
cert van de Velser Gemeenschap 
in de Naaldkerk. Tijdens dit con-
cert treden op: het gemengd 
koor De Stem des Volks en het 
Velser Operagezelschap Bel 
Canto. Concert begint om 12.30 
uur. De toegang is gratis. De 
Stem des Volks bestaat dit jaar 
90 jaar; de socialistische strijd-
liederen worden niet meer regel-
matig gezongen, behalve tijdens 
de 1 meivieringen in het Reinal-
dahuis in Haarlem. ‘Het Morgen-
rood’ is wel altijd het vaste ope-
ningsnummer tijdens concerten. 
Het repertoire bestaat tegen-
woordig vooral uit romantische, 
klassieke liederen die door diri-
gent Wim Dijkstra met zorg wor-
den uitgezocht. De repetities op 
de maandagavond in wijksteun-
punt De Hofstede in Velserbroek 
verlopen altijd in een gemoede-
lijke sfeer (19.30 tot 21.45 uur, in-
cl. koffiepauze). Kom gerust een 
paar keer vrijblijvend mee repe-
teren. Nieuwe leden zijn van har-
te welkom. De Stem des Volks is 
dit jaar te beluisteren tijdens het 
Jubileumconcert op zondagmid-

dag 1 november 2009 (15.30 uur) 
in de Dorpskerk, Burg, Ensche-
delaan te Santpoort-Noord. Con-
tactpersoon is secretaris Marij-
ke Nieuwenhuijs, telefoon 023-
5377225 of e-mail mar.ate@
quicknet.nl.
Nederland kent nog maar een 
beperkt aantal amateurgezel-
schappen dat regelmatig een 
compleet geënsceneerde ope-
ra op de planken zet. Het Velser 
Operagezelschap Bel Canto is 
daar één van. Een opera eens in 
de twee jaar, met een orkest en 
een geheel professionele cast en 
crew, vormt een steeds weerke-
rend hoogtepunt. 
Bel Canto staat sinds 1980 on-
der muzikale leiding van diri-
gent André Kaart – een promi-
nente naam in de Kennemer mu-
ziekwereld. Het koor telt circa 50 
leden. Het beschikken over een 
geschoolde stem is aanbeveling 
maar geen vereiste voor het lid-
maatschap. Veel koorleden ne-
men zangles of hebben dat ge-
daan, anderen ontlenen hun er-
varing aan de wekelijkse repeti-
ties. Info via secretaris@vo-bel-
canto.nl.

15de Bokbierfietstocht
Velsen - Op zondag 29 maart 
vindt voor de vijftiende keer de 
Bokbierfietstocht plaats, met 
een mooie route door Zuid-West 
Kennemerland. Er is een prachti-
ge tocht uitgezet van ongeveer 25 
kilometer. Die voert langs mooie 
plekjes in de omgeving. Wie moe 
geworden is van het fietsen, kan 
uitrusten bij één van de zes deel-
nemende café’ s en genieten van 
een lekker Bokbiertje. 
Die zijn weer zorgvuldig uitge-
kozen, zoals het Haarlems am-
bachtelijk gebrouwen Jopen of 

het Hillegoms Speciaalbier van 
huisbrouwerij Klein Duimpje. 
Deelnemende café’s zijn: Koops, 
de Tapuit en de Flapcan uit Haar-
lem, de 1ste Aanleg uit Heemste-
de, Bartje uit Santpoort-Noord 
en Middeloo uit Driehuis. Hier 
kan ingeschreven worden voor 
6,50 euro, op de dag zelf is dat 
7,50 euro. Wie zijn of haar oude 
vlag meeneemt krijgt bovendien 
een euro korting. De deelnemers 
krijgen hiervoor een stempel-
kaart, een routebeschrijving en 
een verrassing.  

CDA doet mee aan MADD
Velsen - Ook het CDA Velsen 
doet mee aan Make a Differen-
ce Day (MADD). Op 20 en 21 
maart steken vertegenwoordi-
gers van bestuur en fractie sa-
men met wethouder Ineke Edzes 
de handen uit de mouwen voor 
maatschappelijke organisaties. 
Hiermee wil zij het belang van 
de inzet van vrijwilligers onder-
strepen.
Het CDA meent dat mensen el-
kaar nodig hebben: binnen de 
familie en het gezin, binnen de 
werkkring, in sportverenigingen 
en in wijken. Mensen willen be-
trokken zijn bij de samenleving 
en bij elkaar. De politiek moet 
daarom volop ruimte geven aan 
deze verbanden en de initiatie-
ven die zij ontplooien.

Met de ondersteuning van de 
dag van de vrijwilligers wil het 
CDA Velsen de waarde van de-
ze initiatieven onderstrepen. Sa-
men met MADD en vele ande-
ren hoopt zij dat deze dagen het 
imago van vrijwilligerswerk als 
maatschappelijke inzet bevor-
dert en dat dit mag leiden tot 
een toename van het aantal vrij-
willigers. Zo werken we met ve-
len samen aan het behoud van 
vele unieke organisaties! 
Het CDA gaat onder andere aan 
de slag bij de Voedselbank Vel-
sen, De Moerberg, Huiskamer-
project De Drempel, Wijksteun-
punt Zeewijk, Dagactiviteiten-
centrum De Smederij, Wijker-
straatweg 201 te Velsen-Noord 
en Kringloopwinkel De Kring.

Modeshow in ‘t 
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - vrijdagmid-
dag 27 maart is iedereen van har-
te welkom in ‘t Brederode Huys 
bij de Vereniging Santpoorts Be-
lang. Er wordt deze middag - on-
der het genot van een kopje kof-
fie – door de firma A&K Mode 
een modeshow verzorgd. Na de 
show bent is er  gelegenheid om 
uit de collectie van A&K Mode 
het een en ander aan te schaf-
fen. De aanvang van de show is 
14.00 uur en de toegang is gra-
tis. Zie ook www.santpoortsbe-
lang.nl .

Bluestrain FM
IJmuiden - In het kader van 
de 5 Year Anniversairy-toer zijn 
de Veldman Brothers zondag 
22 maart (16.30 uur) te gast bij 
Bluestrain FM. Elk optreden 
wordt gekenmerkt door de mod-
dervette, stampende sound van 
de hammond en de ondharmoni-
ca. Zij laten het publiek verdoofd 
en duizelig achter. De opnames 
die Bluestrain FM maakt worden 
later dit jaar uitgebracht op een 
live cd. Toegang gratis.

Reünie bij 
BC Velsen
IJmuiden – Badmintonclub BC 
Velsen houdt op 4 april een re-
unie voor alle oud-leden, oud-
competitiespelers en nog spe-
lende leden. Dit zal plaatsvinden 
in de Sporthal Zeewijk. Voor op-
gave en meer informatie: www.
bcvelsen.nl. Van 13.00 tot 17.30 
uur zal er een inloopbadminton-
middag gehouden worden, hier-
na is er gelegenheid om in de 
kantine van de sporthal met el-
kaar na of bij te praten.

Shinbone
in Tommy
IJmuiden - De multiregiona-
le rockband Shinbone staat op 4 
april in het Witte Theater te om 
hun versie van de legendarische 
rock-opera Tommy te brengen. 
Hiermee geven ze het startsein 
voor het veertigjarig jubileum 
van Tommy dat Shinbone door 
het hele land zal vieren. De band 
heeft er voor gekozen om vooraf-
gaand aan de geplande theater- 
en festivaltour van Tommy de-
ze eerste uitvoering te brengen 
in samenwerking met het Witte 
Theater. Shinbone verwacht dat 
de juiste sfeer daar zonder twij-
fel gecreëerd kan worden. De 
band zal het publiek meenemen 
naar de hoogtijdagen van rock-
band The Who tijdens hun weer-
galoze live optredens op de ver-
schillende festivals van eind ja-
ren ‘60, begin jaren ‘70. Pure, on-
gepolijste, rauwe en authentieke 
rockmuziek. De zaal is om 20.00 
uur open, om 21.00 uur begint de 
support act. Shinbone gaat om 
22.30 uur los. Om 23.45 uur is er 
nog een afterparty. Entree is tien 
euro. Zie ook www.shinbone.nl
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Postkantoor dicht
IJmuiden - Vrijdag sloot het hoofdpostkantoor van TNT Post aan het 
Plein ’45 definitief de deur. Diezelfde dag werd de dienstverlening 
overgenomen door twee nieuwe verkooppunten. Bij Totaal Gemak 
Havanna House aan de Kennemelaan 49 en bij Bruna aan de Lange 
Nieuwstraat 495 kunnen mensen voortaan terecht voor het verstu-
ren van brieven, pakketten en aangetekende post. Het leeggekomen 
postkantoor wordt in gebruik genomen door buurman wooncorpo-
ratie Kennemerhave. Die gaat de tussenmuur slopen om zo een rui-
mer kantoor te krijgen.

Tweede 
ronde IJmond 
Popprijs
Regio - De eerste voorronde van 
de IJmond Popprijs, zaterdag in 
de Nozem en de Non, heeft de 
eerste finalisten opgeleverd. De 
zes bands wisten het publiek te 
vermaken en maakten het de ju-
ry zeer moeilijk. Na ampel beraad 
koos de jury voor de wat onge-
wone podium act van Het Brein 
dat kwam uit de ruimte en de 
degelijke metalsound van Skele-
tons of Society. De tweede voor-
ronde van de IJmond Popprijs 
gaat plaatsvinden in het Witte 
Theater in IJmuiden op zaterdag 
21 maart. Vijf bands zullen hier 
gaan strijden om een plek in de 
finale op 29 april. 
De band V.A.K. bestaat man-
nen uit IJmuiden en maakt mu-
ziek met inhoud. De eerste cd 
is ‘Play It Cool’. Aan de tweede 
schijf wordt gewerkt. De cate-
gorie is nederhop, hiphop,  me-
tal en rock. Rarely Alive is dé po-
prock band uit Velsen met mu-
ziek ‘right to the face’. RA is in 
2007 begonnen als driemansfor-
matie en komt uit Velserbroek. 
We Cook with Fire uit IJmuiden 
en speelt Rock’n Soulfunk. Uber-
madsen speelt rock in de breed-
ste zin van het woord, van snel en 
hard via meer punky naar rustig. 
De bandeleden komen uit IJmui-
den, Heemskerk en Haarlem. 
Crashed speelt metal en komt 
uit IJmuiden en omstreken. Twee 
van de vijf bands mogen door 
naar de finale. Elke band speelt 
in de voorronde gedurende circa 
20 minuten eigen werk.  De jury 
let op techniek, podiumpresen-
tatie, compositie, dynamiek en 
toekomstverwachting. DJ Soul-
tune zal  voor, tijdens en na de 
bands een supersfeer neerzet-
ten met zijn grote collectie pla-
ten. De deur gaat open om 20.30 
en de entree is 6 euro. De eer-
ste band begint om 21.00 uur. De 
laatste voorronde van de IJmond 
Popprijs wordt gehouden op 28 
maart in de Lageweg in Wijk aan 
Zee. De finale vind plaats op 29 
april in de Nozem en de Non.
De IJmond Popprijs wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
gemeente Velsen, de gemeente 
Beverwijk, de gemeente Heems-
kerk, Kingsquare, SLEM, Visbak-
festival, Beeckestijn Pop, Young 
Art Festival, de stichting kunst en 
cultuur Beverwijk, de Nozem en 
de Non, de Lageweg en het Wit-
te Theater.  Zie ook www.ijmond-
pop.nl.

Bedreiging
IJmuiden - Bij een uitgaansge-
legenheid op de Kennemerbou-
levard in IJmuiden heeft de poli-
tie vorige week vrijdag om 21.30 
uur een 51-jarige man uit Haar-
lem aangehouden vanwege be-
dreiging van het personeel. De 
man had geld verloren bij een 
van de gokkasten en had hier-
over zijn ongenoegen geuit. De 
man is bekeurd.

Vandalen slopen
historische treinen
Regio - In het weekeinde van 
21 en 22 februari hebben van-
dalen een aantal historische trei-
nen van de Haarlem IJmuiden-
se Spoorweg Maatschappij ge-
sloopt. De treinen stonden op 
het opstelterrein bij Haarlem sta-
tion. De ramen zijn vernield en 
zitplaatsen stuk gesneden. Zon-
der ramen worden de treinen  
niet meer op het spoor toegela-
ten.
De schade is enorm en het werk 
van jaren is hierdoor in een klap 
teniet gedaan. 
Voor zover het 
de rode trein-
stellen betreft 
is het een ge-
luk bij een on-
geluk dat, af-
gezien van een, 
stuurcabine, de 
vandalen zich 
beperkt heb-
ben tot de ra-
men, en de 
technische in-
stallatie moge-
lijk ‘vergeten 
zijn’. De ramen 
van twee trein-
stellen zijn te 
repareren maar 
ze zijn moeilijk 
verkrijgbaar. Het derde treinstel 
heeft afwijkende (oude) ramen. 
Erger is het gesteld met het vier-
de treinstel, een zogenaamde 
Diesel 2, waarvan er nog maar 
drie in Nederland zijn. Niet alleen 
de ramen, waaronder de unieke 
voorruiten, maar ook grote de-
len van het interieur zijn volle-
dig vernield. Het herstel hiervan 
wordt moeilijk.
Reeds langere tijd is er een goed 
contact tussen de HIJSM en de 
WIJS en waren er afspraken dat 

indien de plannen van de WIJS 
met de IJmuiderspoorlijn vas-
te vorm kregen, gerekend kon 
worden op de treinstellen van de 
HIJSM. 
Helaas is dat nu door de ac-
tie van de vandalen niet langer 
het geval. Hartverwarmend is het 
aanbod dat de Stichting Histo-
risch Dieselmaterieel deed. Zij 
biedt namelijk aan om met haar 
vrijwilligers een treinstel te her-
stellen en gerepareerd, getest en 
gekeurd in mei opnieuw rijvaar-

dig over te dra-
gen. 
Het treinstel 
moet dan op 
korte termijn 
eerst wel ‘ver-
voersgeschikt’ 
gemaakt wor-
den. Dat be-
tekent dat de 
kapotte ramen 
eerst dichtge-
maakt moeten 
worden. Gezien 
vele andere 
toezeggingen is 
er goede hoop 
dat men ook 
met het her-
stel van de an-
dere treinstel-

len spoedig kan beginnen. Daar-
voor worden mensen gezocht 
die daarbij willen helpen. Een ie-
der die een schroef los of vast 
kan draaien, of kan opruimen en 
schoonmaken kan meewerken 
om de treinen zo snel mogelijk 
weer rijvaardig te maken. 
Voor de technische gedeelten 
zijn mensen met specialistische 
kennis natuurlijk ook altijd wel-
kom zijn. Informatie of aanmel-
den kan op telefoonnummer 06-
18461838.

Rotary clubs steunen 
waterproject in Kenia
Regio - De Rotary Clubs Bever-
wijk, IJmond, Santpoort en Vel-
sen hebben de handen ineen-
geslagen ten behoeve van wa-
terprojecten in Kenia. De vier 
Rotary Clubs hebben in samen-
werking met een Rotary Club al-
daar, te weten Rotary Club Ma-
chakos, al vijf scholen voorzien 
van watertanks en dakgoten. De 
totale kosten hiervan bedroegen 
43.000 euro. Dit bedrag werd ge-
deeltelijk medegefinancierd door 
Simavi.
Ook is een damproject gereali-
seerd waardoor het dorp Yee-
mulwa (3000 inwoners) nu de 
beschikking heeft over voldoen-
de water. De eerste vruchten 
van de dam zijn al zichtbaar: zo 
kunnen akkers worden bewerkt 
en ontstaan er kwekerijen voor 
fruitbomen. Kosten: 35.000 euro.
Wederom worden nu drie scho-
len voorzien van de benodig-
de watertanks en dakgoten ter 
waarde van 33.000 euro. Dit maal 
financiert Childs Life in Haarlem 
mee.
Ook wordt weer een dam ge-
bouwd, nu bij het dorp Kanyon-
go (3500 inwoners). Kosten: 
50.000 euro. 

De financiering van de beide 
dammen wordt ook mogelijk ge-
maakt door bijdragen van The 
Rotary Foundation. Dit is een 
goede doelen stichting die ge-
voed wordt door bijdragen van 
alle Rotary leden wereldwijd.
De vier Rotary Clubs (Beverwijk, 
IJmond, Santpoort en Velsen) 
betalen hun bijdragen aan de 
waterprojecten via fundraising 
zoals de inmiddels bekende 
Highland Games, kerstpakket-
ten inpakken, enz. Circa twee-
maal per jaar bezoeken verte-
genwoordigers van de vier clubs 
de projecten in Kenia. Dit om te 
kunnen toetsen of de financiële 
inspanningen goed worden aan-
gewend.
Van het grootste belang is de 
steun die wordt gegeven door 
de lokale Rotary Club in Ma-
chakos: deze club heeft het ma-
nagement over de projecten en 
is verantwoordelijk voor de uit-
gaven. Vooral hun International 
Projects Officer, Mrs. Petronille 
Murphy, doet meer dan voortref-
felijk werk.
De vier clubs zijn blij dat de wa-
terprojecten in Kenia succesvol 
zijn. 

Nieuwsbrief 
Gehandicaptenberaad
Velsen - In de laatste nieuws-
brief van Gehandicapten Be-
raad Velsen (GBV) staan diver-
se leuke nieuwtjes. Zo is er nu 
een evacuatiestoel in het Beurs-
gebouw aan Plein 1945, zodat 
bij calamiteiten ook mensen met 
een lichamelijke beperking snel 
en veilig het gebouw kunnen 
verlaten.
Toegankelijkheid en uitganke-
lijkheid (naar buiten gaan) zijn 
belangrijke onderwerpen bij het 
GBV. Hoe toegankelijk zijn de 
openbare gebouwen in Velsen 
eigenlijk. Het GBV wil hier on-
derzoek naar doen en zoekt ook 
vrijwilligers om dit te doen. Het 
gaat dan om sporthallen, buurt-
huizen en plaatsen waar iedere 
Velsenaar naar binnen zou moe-

ten kunnen. 
Mede dankzij het GBV hoeven 
mensen met een onomkeerba-
re handicap niet langer elke vijf 
jaar te worden gekeurd voor een 
gehandicaptenparkeerkaart. Wie 
na 1 januari 2006 kosten heeft 
gemaakt hiervoor, krijgt zijn geld 
van de gemeente terug. Men 
krijgt hierover bericht.
Taxibedrijf Kloosterhuis gaat de 
OV Taxi in Velsen ondersteu-
nen.  Zijn er toch nog klachten? 
Bel dan 0900-8683, toets 3, houd 
uw pasje bij de hand. Klagen is 
de enige manier om te zorgen 
voor goed vervoer. Wie de gratis 
nieuwsbrief ook wil ontvangen 
kan contact opnemen met 0255-
533885 of e-mail naar: gehandi-
captenberaad@welzijnvelsen.nl.
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Diploma uitreiking 
Schaatsvereniging Velsen
IJmuiden - Zaterdagmiddag 
was het een drukte van belang 
in de aula van het Technisch Col-
lege Velsen aan de Briniostraat.  
Ruim honderd meisjes en jon-
gens, met ouders, waren aanwe-
zig om het felbegeerde schaats-
diploma in ontvangst te nemen. 
Ronald Linthout, voorzitter van 
Schaatsvereniging Velsen, be-
nadrukte in zijn welkomstwoord 
het belang van de vrijwilligers, 
allen gediplomeerd, die zich in-
zetten om het schaatsen te be-
geleiden voor de jeugd van 7 tot 
en met 13 jaar. 
Zowel ouders als begeleiders 
moesten op zaterdagochtend 
vroeg op want de training op 
de Haarlemse kunstijsbaan be-
gon al om 08.20 uur. Alle bege-
leiders kregen dan ook een bloe-
metje van de voorzitter als dank 
voor hun inzet. In aansluiting op 
de woorden van voorzitter Lint-
hout vestigde wethouder Annet-

te Baerveldt nog eens de aan-
dacht op het belang van sport-
beoefening door de jeugd. Om 
dit te stimuleren heeft de ge-
meente, met ondersteuning van 
enkele sponsors, het afgelopen 
jaar de JeugdSportPas voor al-
le basisschoolkinderen in de ge-
meente Velsen in het leven ge-
roepen. Deze sportpas biedt de 
mogelijkheid voor kinderen om 
met diverse sporten in aanraking 
te komen, op basis waarvan een 
keuze kan worden gemaakt voor 
de sport die de kinderen als het 
leukste ervaren. 
Wethouder Baerveldt meldde dat 
zij, gezien het huidige succes 
van de sportpas, zal voorstellen 
om ook voor het komende jaar 
deze mogelijkheid tot kennisma-
king met diverse sporten mid-
dels de JeugdSportPas  door te 
zetten.
Meer info op: www.sportsupport.
nl/brochurevelsen2007.pdf

Velsen - Badmintonclub Velsen 
houdt zaterdagmiddag 4 april in 
de Zeewijkhal een reünie voor 
alle spelende leden, oud-leden 
en oud-competitiespelers. In de 
middag wordt een inloop bad-
mintonmiddag gehouden van 
13.00 tot 17.00 uur, dus men kan 
ook even de baan op. Daarna is 
volop gelegenheid om bij te pra-
ten in de kantine. De club hoopt 
op een grote opkomst. Opge-
ven en informatie via www.bc-
velsen.nl.

Reünie 
BC Velsen

‘Kracht en Ambitie’ is de titel 
van het concept verkiezingspro-
gramma van het CDA voor de 
Europese verkiezingen. Deze ti-
tel geeft de inzet van het CDA 
weer; Europees, landelijk en lo-
kaal. Inzet voor een krachtiger 
Velsen en de ambitie om dat te 
bereiken.
We hebben nog exact een jaar 
om een aantal belangrijke be-
sluiten te nemen, waarbij wij 
ons bij onze standpunten la-
ten leiden door het CDA verkie-
zingsprogramma en het coalitie-
akkoord. Ik houd 
mij binnen de 
fractie voorna-
melijk bezig met 
ruimtelijke orde-
ningszaken en 
verkeerszaken. 
Met name op 
ruimtelijke or-
deningsgebied 
staat er veel op 
stapel.
Het CDA Velsen 
zet zich in voor:
- Een krachtig 
centrumgebied 
van IJmuiden, 
waarbij het win-
kelgebied gron-
dig aangepakt wordt. De ambi-
tie moet zijn dat IJmuiden een 
levendig centrum krijgt met ge-
legenheid tot winkelen, flane-
ren, een terrasje pakken en het 
bezoeken van dienstverlenen-
de instellingen. De beslissing 
over het centrum moet binnen-
kort genomen worden en daar-
na voortvarend uitgevoerd wor-
den. Het is nu of nooit!
- Een krachtige afronding van 
Velserbroek langs de Grote Bui-
tendijk en de Hofgeest. Het CDA 
heeft als ambitie dit gebied in 

te vullen met levensloopbesten-
dige woningbouw en lichte be-
drijvigheid, sport en speelplek, 
waarbij een evenwicht wordt 
gezocht met groen. Oftewel een 
combinatie van de gemaak-
te modellen, waar wij ook voor 
hebben gepleit.
- Een krachtige invulling van het 
Nova Terrein in Santpoort-zuid. 
Woningbouw, zorgvoorzienin-
gen en een uitbreiding van de 
supermarkt, met mogelijkheden 
voor andere winkeltjes. 
- Een krachtige afronding van 

Zeewijk voor 
wat betreft de 
Keetbergflat en 
Groot Helmduin. 
Voor het CDA 
is het master-
plan Zeewijk lei-
dend. Prioriteit 
bij Groot Helm-
duin hebben de 
scholen. Ver-
der is de ambi-
tie een compac-
te multifuncti-
onele accom-
modatie te kun-
nen realiseren, 
sportvoorzie-
ningen en  wo-

ningbouw.
- Een krachtige verbetering van 
Velsen-noord. Woningbouw daar 
waar mogelijk. Duidelijkheid 
over onmogelijkheden. De ambi-
tie is een goede multifunctione-
le accommodatie om de sociale 
leefbaarheid in deze woonwijk 
te bevorderen.
Kracht en ambitie om de ko-
mende tijd veel knopen door te 
hakken, waar al lange tijd op 
wordt gewacht!

Lida Nijssen-Hoogerbeets, CDA

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

KidsDag groot succes
Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag hebben 45 kinderen, die ge-
confronteerd zijn met kanker, 
een coole middag gehad in de 
sneeuw. SnowPlanet heeft de-
ze dag georganiseerd om hen 
even te laten genieten. Samen 
met hun broertjes, zusjes en ou-
ders hebben de kids lekker in de 
sneeuw gespeeld en natuurlijk 
ski en snowboard les gehad.

KiKa (Kinderen Kankervrij) werft 
fondsen voor vernieuwend on-
derzoek en andere activiteiten 
op het gebied van kinderkan-
ker, gericht op minder pijn en 
strijd, meer genezing en een ho-
gere kwaliteit van leven op late-
re leeftijd. SnowPlanet sponsort 
KIKA jaarlijks en overweegt om 
volgend jaar weer een gelijk eve-
nement te organiseren.

Study Consultancy 
helpt bij eindsprint
Velserbroek - Net als de mid-
delbare scholieren maakt ook 
Study Consultancy zich op voor 
de eindsprint van het schooljaar. 
Het Velserbroekse huiswerkin-
stituut heeft een extra begelei-
dingsruimte geopend, waardoor 
er extra plaatsen in de huiswerk-
klassen beschikbaar zijn. Daar-
naast beginnen binnenkort de 
trainingen voor eindexamenleer-
lingen. Deze eindexamentraining 
wordt geheel aangepast aan 
de behoeften van de leerling. 
De begeleiding vindt individu-
eel of in groepsverband plaats. 
Het team van Study Consultan-
cy biedt voor alle niveaus en voor 
alle vakken een gedegen voor-
bereiding op het eindexamen. In 
vorige jaren is gebleken dat leer-
lingen veel baat hadden bij deze 
specifieke begeleiding.
Study Consultancy verzorgt 
daarnaast huiswerkbegeleiding, 
bijles en overige individuele be-
geleiding aan leerlingen en stu-

denten van alle opleidingen en 
alle leeftijden. De ervaren be-
geleiders, waaronder meerde-
re eerstegraads bevoegde do-
centen, geven op alle niveaus in-
houdelijke ondersteuning. Daar-
naast bieden zij structuur bij het 
leer- en maakwerk. Een orthope-
dagoge begeleidt leerlingen met 
bijvoorbeeld lees- of rekenpro-
blemen. 
De begeleiding van kinderen 
met ADHD of een vorm van au-
tisme wordt in de regel vergoed 
uit het PGB (persoonsgebonden 
budget). De huiswerkklas is vijf 
middagen per week geopend 
en bevindt zich aan de Wagen-
makerstraat 31 in Velserbroek. 
De leerlingen worden begeleid 
in een prettig ingerichte en met 
computers uitgeruste werkruim-
te. In hetzelfde pand vindt ook 
de meeste individuele begelei-
ding plaats. 
Zie www.studyconsultancy.nl of 
bel met 023-5392664.

Laatste 
orgelconcert
IJmuiden - Vrijdag 20 maart is 
het laatste orgelconcert van de 
Concertreeks in de Engelmun-
duskerk aan de Kon. Wilhelmi-
nakade in IJmuiden. De aan-
vang is om 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Dirk Out op orgel 
en Matthijs Koene op panfluit 
spelen enkele werken van Hän-
del (250 jaar geleden overleden) 
en Bach. Daarnaast speelt Dirk 
Out nog orgelwerken van onder 
andere Bach, Franck en Vierne. 
Dirk Out, studeerde in 1978 af 
aan het Sweelinck conservatori-
um. Hij kreeg bekendheid via ra-
dio en televisie als koordirigent, 
begeleidend organist en als solist 
bij orgelconcerten in binnen- en 
buitenland. Sinds 1991 is hij di-
recteur Kunstencentrum Velsen. 
Mattijs Koene, studeerde in 2001 
cum laude af aan het Sweelinck 
conservatorium, waar hij inmid-
dels zelf als hoofdvakdocent aan 
verbonden is. Als panfluitist be-
schikt hij over een breed klassiek 
repertoire met specialisme in de 
moderne muziek, reden waar-
om inmiddels een aantal compo-
nisten werken voor hem schre-
ven. Naast het concertgebouw 
mocht zijn bijzondere instrument 
zelfs in de New Yorkse Carne-
gie Hall klinken. Kaarten à 7 eu-
ro verkrijgbaar bij Radio- en TV-
handel Tol, Lange Nieuwstraat 1-
7, IJmuiden; Weekblad Huis aan 
Huis, Velserduinweg 330, IJmui-
den of het VVV-agentschap in 
de bibliotheek, Dudokplein 16, 
IJmuiden. 

Velsen - Wethouder Edzes-Alte-
na wordt voorgedragen als com-
missaris voor Kennemerstrand 
NV. Zij zal die rol overnemen 
van de teruggetrokken wethou-
der Bokking. Al langer is sprake 
van de ‘dubbele petten proble-
matiek’ voor dit soort functies. 
Wethouder Baerveldt verklaarde 
echter dat dit een tijdelijke situa-
tie is, totdat duidelijk is hoe Ken-
nemerstrand NV in de toekomst 
verder gaat.

Wethouder 
Edzes wordt 
commissaris
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
Houtbewerking elke middag 
van 13.30 tot 15.30 uur.
Elke dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kos-
ten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Klaverjasmiddag zal van start 
gaan bij voldoende aanmeldin-
gen. Neem gerust contact op.
Inloopmiddag waar iedereen 
kan doen wat hij/zij leuk vindt, 
zoals b.v. creatief bezig zijn, spel-
letjes et cetra.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 20 maart: 
gebonden tomatensoep, broccoli 
met kaassaus en runder tartaar, 
frambozenvla toe. Woensdag 25 
maart: tomatensoep, spinzie met 
spekjes, ei en een bal gehakt, als 
dessert bitterkoekjespudding. 
Vrijdag 24 april is er geen open 
tafel in verband met het ope-
ningsfeest van de nieuw tuin. Al-
tijd een kopje koffie/thee. Kosten 
5,-. Uiterlijk 2 dagen van tevoren 
opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 
Elke 4e woensdagmiddag van 
de maand van 13.30 tot 15.00 uur 
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Kosten 
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. 
Aanmelden niet nodig. 
Voorlichting Bijzondere Bij-
stand. Elke 4e woensdag van de 
maand tussen 13.30 en 15.00 uur 
in de hobbyruimte. 
Modeshow H en A Mode. 
Maandag 30 maart om 10.00 uur. 
Daarna is tot 12.00 uur mogelijk-
heid om kleding te kopen.
Cinema Zeewijk vanaf oktober 
één maal per maand een film-
voorstelling. Aanvang 19.30 uur. 
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje kof-
fie of thee. Kaartjes zijn dage-
lijks verkrijgbaar aan het buf-
fet tussen 09.00 en 17.00 uur. in 
het weekend van 13.30 tot 16.30 
uur. 
Paaskien woensdagavond 8 
april. Kaartverkoop start maan-
dag 30 maart om 09.00 uur.

Paasbrunch maandag 13 april. 
Aanvang 11.00 uur. Kosten 8,-
. Aansluitend optreden van de 
Belanda’s.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel vrijdag 27 maart: 
kippensoep, gepocheerde zalm, 
aardappelen, groenten, tiramisu 
en een kopje koffie toe. Opgeven 
maandag 23 maart tussen 11.00 
en 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.00 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Koersbal op maandag zoekt 
nog enthousiaste deelnemers 
op maandagmiddag vanaf 10.00 
uur. 
Cinema: Aanvang 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie of 
thee en een hapje. 
Voorjaarskien vrijdag 20 maart. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 3,30 
euro. (incl. koffie/thee, twee 
kienronden en een hapje).
Expositie van mevrouw Bloe-
mendal haar aquarellen. Elke 
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op zondag van 11.30 tot 14.00 
uur. Toegang gratis. 
Modeshow voorjaarscollectie 
van H&A Mode. Aanvang 10.00 
uur. De verkoop sluit om circa 
15.00 uur.
Vrijwilligers gezocht: kok voor 
de open tafel en een tweetal voor 
de felicitatiedienst.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Creatievemiddag Eieren schil-
deren. Woensdag 25 maart. 
14.30 uur.
Menu van de dag Thaise maal-
tijd. Donderdag 26 maart. 12.30 
uur.
Rollatorshow en checkdag, 
dinsdag 31 maart. Van 10.00 tot 
16.00 uur. Inschrijven voor de 
show en gratis rollatorchek bij 
de receptie.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Formulierenbrigade voor info-
ramtie en ondersteuning bij het 

aanvragen van Gemeentelijk re-
gelingen en voorzieningen, tele-
foon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.
Bij de volgende activiteiten is 
nog plaats voor leden: Koers-
bal (maandagochtend), sjoelen 
(maandagmiddag), darten (dins-
dagmiddag), en klaverjasles op 
donderdagmiddag.
Belastingformulier. Wonen-
Plus helpt u graag. Vrijwilligers 
komen ouderen aan huis helpen 
om het belastingformulier in te 
vullen. Kosten 15,- per formulier, 
inclusief reiskosten.
Paaskien zondag 5 april. Kaart-
verkoop start 20 maart vanaf 
10.00 uur.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 
Paasworkshop donderdag-
middag 19 en dinsdagavond 24 
maart. Kosten 24 euro. Aanvang 
19.30 uur. Info en reserveren via 
023-5384845.
Kienen, donderdag 2 april. Aan-
vang 13.30 uur. Kaarten 1,50 eu-
ro.

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Busreis naar Streekmuseum 
oudheidkamer Reeuwijkse plas-
sen Grootmoeders tijd. Dins-
dag 31 maart. Vertrek Hofstede, 
09.00 uur, rotonde 09.05, Von-
dellaan 09.10, Zeewijkplein 9.15, 
Moerberg 9.20, Marktplein 9.25 
en Plein 45 9.30 uur. Kosten 35 
euro.

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-
, woensdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 10,-. Opgeven bij de recep-
tie. 
Restaurant elke dag van 16.00 
tot 18.30 uur geopend voor een 
snack of kleine maaltijd. De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-

foon 0255-510652, e-mail info@buurthuisdebrulboei.nl
Disco zaterdag 21 maart voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. 
Aanvang 18.00 uur. Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar van 
19.30 tot 21.00 uur. Kosten 1,50. ‘IJmuiden, wat vertel je me nou’ 
donderdag 26 maart. Aanvang 20.00 uur. Kaartjes 2,- verkrijgbaar 
aan de balie van het buurthuis en aan de zaal op de avond zelf.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Laatste rommelmarkt van het seizoen op zondag 5 april van 12.00 
tot 15.00 uur. Toegang gratis. Er zijn nog enkele tafels à 2,50 euro 
beschikbaar. Heaven and Hell LAN-party, zaterdag 28 en zondag 
29 maart. Aanmelden kan via www.hhserver.nl of info@hhserver.nl.
023-5388830
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Ouderennieuws

Vliegtuigwrak geborgen
Regio - In alle vroegte is zon-
dagochtend begonnen met het 
vervoeren van de bij Schip-
hol gecrashte Boeing van Tur-
kish Airlines. Vorige week wer-
den de cockpit, het middenstuk 
en het staartdeel klaargemaakt 
voor transport, waarbij de vleu-
gels van de romp werden afge-
knipt. De cockpit en het mid-
denstuk zijn zondagochtend vlak 
voor de oprit van de A9 bij het 
Rottepolderplein op de snelweg 
getakeld, omdat ze niet onder 
het viaduct door konden. Zon-
dagochtend om 07.00 uur werd 
de speciale kraan opgebouwd. 
Deze heeft de vliegtuigdelen op 
diepladers op het viaduct ge-
takeld. De overige wrakstuk-
ken konden wel onder het via-
duct door. Het takelen van de 
cockpit en het middenstuk van 

het vliegtuig verliep zonder pro-
blemen. Rond 10.00 uur begon-
nen de vrachtwagens te rijden. 
Met een maximale snelheid van 
twintig kilometer per uur werd 
er naar Schiphol gereden. Voor 
het vervoer moesten verschil-
lende afritten kortere of lange-
re tijd worden afgesloten, maar 
dat leidde niet tot verkeerspro-
blemen. Tientallen verkeersrege-
laars werden ingezet. De wrak-
stukken van het gecrashte vlieg-
tuig van Turkish Airlines zijn naar 
een hangaar op het Schiphol-
terrein gereden.
De restanten worden op Schip-
hol-Oost onderzocht door spe-
cialisten van de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid. De politie had 
van tevoren ramptoeristen ver-
wacht, maar die waren er maar 
weinig. (foto: Roderick de Veen)

Vorige week donderdag was ik 
getuige van een ongeval bij de 
DekaMarkt aan het Zeewijkplein 
in IJmuiden. 
Het betrof een oudere vrouw die 
onwel was geworden en in el-
kaar was gezakt. Wat mij opviel 
was een jongeman van waar-
schijnlijk Turkse afkomst, die 
haar, na haar inzinking, liefdevol 

heeft opgevangen.
Goed werk dus. Ook de 
vrouw(en) die mond op mond 
beademing toepasten hebben 
snel gereageerd. Ik hoop dat de 
oude dame er weer bovenop is 
gekomen en bewonder degenen 
die zo snel ter plekke waren.

Irene Heijer, IJmuiden

Ingezonden brief

Toezichthoudster 
mishandeld
IJmuiden - Toezichthouders 
van de gemeente hielden dins-
dag op het Dudokplein een 34-
jarige vrouw aan. De vrouw was 
het niet eens met een bekeuring 
die zij kreeg. Zij duwde één van 
de toezichthouders en kneep bo-
vendien de keel van de ambte-
naar dicht. 
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In ‘t Mosterdzaadje
Topklasse uit Moskou 
en Quatre-mains 
Santpoort-Noord - Te gast uit 
Moskou zijn de cellist Anton 
Pavlovsky en de pianist Sergey 
Basukinsky. 
Net als vorig jaar maken zij een 
concertreis door Nederland met  
een optreden voor de radio. Op 
vrijdag 20 maart om 20.15 uur 
zijn ze in ’t Mosterdzaadje met 
op het  programma Mendels-
sohn, Debussy, Rachmaninov en 
Rostropovitsj. De liefhebbers van 
het vier-handig pianospel komen 
op zondag 22 maart om 15.00 
uur helemaal aan hun trekken in 
’t Mosterdzaadje. Het pianoduo 
Carin van den Tillaar en Ruud 
Luttikhuizen hebben weer een 

prachtig programma samenge-
steld met werken van Dvorak, 
Schubert, Mozkowsky, Brahms 
en Gershwin. 
Na de pauze volgen vier Hon-
gaarse dansen van Brahms. Op-
zwepende ritmen en vurige me-
lodieën zorgen voor een inten-
se romantische ervaring. De uni-
versele muziek van Brahms staat 
dan ook midden in de roman-
tiek. 
Drie Preludes van Gershwin vol 
swingende ritmes en verrassen-
de akkoorden. Zijn muziek is 
zeer vermaard, graag gehoord 
maar weinig geprogrammeerd.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Voetbalverleden
VSV in boekvorm
Velsen - Henk Palm, de in 
Heemskerk woonachtige IJmui-
denaar, heeft zich de laatste ja-
ren verwoed op de geschiede-
nis van de amateurvoetbalver-
enigingen uit Velsen en de regio 
gestort. 
Na een lange en intensieve zoek-
tocht in archieven en via kontak-
ten met personen die over na-
slagwerken over dit thema be-
schikken, bracht hij enkele jaren 
geleden een 16-delige serie boe-
kenh uit. 
Alle boeken geven een verras-
sende inkijk in het wel en wee 
van de plaatselijke en regionale 
amateurvoetbalclubs eindigend 
in het seizoen 1953-1954. Er is 
niet voor niets voor het jaar 1954 
gekozen. Toen werden de eer-
ste professionele stappen op het 
voetbalgebied gezet.
De volgende halte was het bo-
ven water halen van alle loca-
ties waar Stormvogels en VSV 
sinds hun oprichting hun wed-
strijdjes hebben gespeeld. Dit 
boekwerk geeft vele verzuchtin-
gen in de trant van ‘oh ja, zo was 
het ook alweer’. Maar zijn honger 
was nog niet gestild. Omdat zo-
wel VSV als Stormvogels in 2012 
hun 100-jarig bestaan vieren viel 
zijn oog eerst op  VSV om de ge-
schiedenis van deze roemruch-

te vereniging aan het papier toe 
te vertrouwen. Dat was in be-
gin 2008. Nu één jaar later ligt 
er een lijvig, 200 pagina’s tellend, 
boek met als titel ‘Het roem-
ruchte voetbalverleden van VSV’ 
bij boekhandel Erasmus op de 
toonbank. 
Het sportieve en met veel suc-
cessen gelardeerde verleden is 
van 1912-1964 belicht. En ook 
deze periode is niet toevallig ge-
kozen. Omdat Telstar in 1963 uit 
de alom bekende fusie voort-
kwam en de partners Stormvo-
gels en VSV afdaalden naar het 
amateurvoetbal, eindigde ook in 
dat jaar de geschiedenis voor het 
boek.
Het boek over VSV is niet alleen 
een boek over winnen of verlie-
zen, het is bovenal een boek dat 
vele randverschijnselen belicht 
aangevuld met veel oud foto-
materiaal. Zo is er speciale aan-
dacht voor de spelers die na-
mens VSV het Oranje-shirt droe-
gen, aan de clubdichter, aan het 
clubblad, aan bijzondere ge-
beurtenissen kortom aan alles 
wat een sportvereniging zo aan-
trekkelijk maakt.
Behalve dit nieuw verschenen 
boek zijn alle andere boeken nog 
steeds te bestellen via de schrij-
ver, telefoon 0251-242848.

Theaterpersoonlijkheid 
Anne van Veen in Thalia
IJmuiden - Anne van Veen 
kreeg als dochter van Herman 
van Veen de theaterliefde met de 
paplepel ingegoten. Op dinsdag 
31 maart (20.30 uur) is zij in het 
Thalia Theater te zien met haar 
eerste theaterprogramma. Bij-
gestaan door haar vaste pianist 
brengt ze een liedjesprogramma 
dat zowel eigen als bestaand re-
pertoire bevat. 
Voor buitenstaanders is Anne 
van Veen haar leven lang al de-
gene van het lied ‘Anne’ van haar 
vader Herman van Veen. Inmid-
dels heeft Anne zelf de kleinkun-
stacademie afgerond en brengt 
ze in IJmuiden een programma 
dat met vallen en opstaan is ont-
staan. Vorig jaar is ze de theaters 
ingegaan met dertien liedjes in-
middels is de voorstelling uitge-
groeid tot een volwaardig thea-
terprogramma dat na de premiè-
re werd bejubeld in de pers. In 
haar eerste programma, dat van 
Veen toepasselijk ‘Anne’ noem-
de, speelt zij al zingend met de 
taal. En bezingt vol verwonde-
ring zichzelf en de wereld. Warm, 
integer, kwetsbaar en krach-
tig. Met vader Herman trad zij 
al op voor elfduizend man in het 
Sportpaleis Antwerpen. Dus het 

begin is er. Dat zij ook zijn ge-
nen heeft geërfd en geen een-
dagsvlieg is, bewijst zij op dins-
dag 31 maart in het Thalia Thea-
ter. Voor dit unieke optreden zijn 
nog kaarten beschikbaar.
Prijs: 17,75 euro inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 in 
IJmuiden. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Jaarlijkse bazaar
Adelbertus parochie
IJmuiden -  Op zondag 22 
maart is de jaarlijkse bazaar van 
de Adelbertus parochie. De ba-
zaar vindt plaats in de Abeel, aan 
de Abelenstraat 1 van ongeveer 
11.15 tot 15.00 uur. Ook dit jaar is 
er weer teveel om op te noemen, 
een rommelmarkt, boekenkraam, 

rad van avontuur, koekjeskraam, 
bloemenkraam, visstand en nog 
veel meer. Terug van wegge-
weest is de wijnkraam.  Nieuw 
dit jaar op de bazaar is een grab-
belton, schminken, een kaarten-
kraam en er kunnen poffertjes 
worden gegeten.

Velsen Centraal
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 17.00 
en 21.00 uur te zien. 
Op vrijdag 20 maart starten af-
wisselend twee programma’s, 
die de gehele week iedere dag 
uitgezonden worden. Komen-
de week verhalen de schrijfster 
Conny Braam en de visserijtech-
noloog Martin Gouda over hun 
belevenissen.
In het gesprek met  Jac. Zuurbier 
vertelt Conny Braam over haar 
nieuwe boek dat zij nog dit jaar 
wil uitbrengen. Het is een gero-
mantiseerd verhaal dat zich af-
speelt in de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918). In Nederland werd 
toen op grote schaal opium ge-
fabriceerd. 
Ons land was een grootleveran-
cier was dit verdovende drugs-
middel. Hoe Conny Braam er-
in slaagde om deze onbekende 
episode boven tafel te krijgen en 
welke rol IJmuiden in deze nieu-

we roman speelde staat centraal 
in deze uitzending. 
Conny Braam begint met een 
lans te breken voor behoud van 
de goede voorzieningen van de 
bibliotheek in Velsen en met na-
me voor de historische afdeling 
TOEN.
De geboren en getogen IJmuide-
naar Martin Gouda was de op-
volger van de haringprofessor 
Kees Weber, die de nationale ha-
ringconsumententest deed voor 
het Algemeen Dagblad. 
De haring wordt op vele wijzen 
getest. Vier haringen worden in 
de winkel en aan de kar beke-
ken en later in het laboratorium 
onderzocht. 
De testuitslagen leidden zelfs 
tot bedreigingen aan de visserij-
technoloog. 
Martin Gouda vertelt zijn teleur-
stellende testervaring bij de vis-
detaiilist in Velserbroek, waar hij 
voor eigen gebruik als regel zijn 
haringen koopt.

(foto: Joris van Bennekom)

‘Jan Rap en z’n 
maat’ in WT
IJmuiden - Toneelgroep Adven-
do speet dinsdag 24 en woens-
dag 25 maart om 20.30 uur ‘Jan 
Rap en z’n maat’ in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden. 
‘Jan Rap en z’n maat’ speelt zich 
af in een opvangtehuis. In het te-
huis zijn de hulpverleners niet zo 
kieskeurig met het binnenhalen 
van nieuwe bewoners. De bewo-
ners in het opvangtehuis hebben 
namelijk allemaal zo hun eigen 
problemen. 
De ene bewoner heeft angst, de 
ander een gebrek aan liefde en 
weer een ander een mix van bei-
de. Iedere bewoner reageert zich 
op zijn of haar manier af. Het is 
dus de vraag of de hulpverleners 
dit allemaal wel kunnen bolwer-
ken. Het is een realistisch stuk 
van menselijke mislukkingen, fa-
lende instanties en blunderen-
de teamleden, kortom een dra-
ma met humor. 
Toegang 9,50 euro Reserverin-
gen via: www.advendo-ijmuiden.
nl of 023-5336404.

IJmuiden - Traditiegetrouw hul-
digt de gemeente Velsen jaarlijks 
haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zon-
netje gezet. 
Op vrijdag 27 maart om 20.00 
uur zijn de schijnwerpers gericht 
op deze sporters en worden zij 
in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden ge-
eerd. Tijdens dit Sportgala wordt 
de Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent en de Master van 
het jaar 2008 bekend gemaakt 
en ontvangen deze sportkam-
pioenen een uniek beeldje dat 
speciaal voor hen is ontworpen. 
Op het programma staat ook een 
act van Ferry Gerats, goochelaar 
cum fraude en een optreden van 
zangeres Glennis Grace. 
De presentatie is wederom in 
handen van Franks Snoeks, 
sportverslaggever van Studio 
Sport. Het Sportgala is gratis 
toegankelijk. 

Rommelmarkt 
in de Driehoek
Driehuis - Zaterdag 21 maart 
wordt er van 10.00 tot 16.00 uur 
een rommelmarkt gehouden in 
het Dorpshuis de Driehoek in 
Driehuis. Aanleiding hiervoor is 
de feestelijke heropening van 
dit buurtgebouw. Na een hevi-
ge brand wordt het dorpshuis na 
ruim vijf maanden weer in ge-
bruik genomen. 
Naast deze rommelmarkt zullen 
diverse vaste gebruikers van het 
gebouw wat van hun hobby’s la-
ten zien of horen. Om 12.00 uur 
wordt het gebouw muzikaal her-
opend, waarna er een muzikaal 
programma zal plaatsvinden tot 
16.00 uur. De Driehoek is te vin-
den op de Driehuizerkerkweg 
34a in Driehuis, achter de Jan 
Campert School.

Sportgala
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Huizen voor tsunami-
slachtoffers opgeleverd
Galle - In de zusterstad van 
Velsen, Galle op Sri Lanka, 
zijn in de wijk Aththiligoda 
38 huizen voor slachtoffers 
van de tsunami van 26 de-
cember 2004 officieel aan 
de bewoners overgedra-
gen. Daarmee is het groot-
ste project van de stichting 
Velsen helpt Galle (VhG) af-
gesloten. VhG is eind 2007 
ontbonden en opgegaan 
in de Stichting Ontwikke-
lingssamenwerking Velsen 
(SOSV), die de stedenband 
Velsen-Galle namens de ge-
meenteraad onderhoudt.

De weken na de tsunami haal-
de VhG bijna één miljoen eu-
ro aan giften binnen, waaron-
der donaties van de gemeen-
te Haarlem, Beverwijk, Heems-
kerk, scholen, kerken, het be-
drijfsleven en vele particulie-
ren. Het huizenproject kost-
te rond de vijfhonderdduizend 
euro.
SOSV-bestuursleden Guus 
Hartendorf (voorzitter), Klaas 
van Slooten (secretaris), Ro-
bert Zomerdijk (penningmees-
ter) en Dirk van Zonderen (2e 
penningmeester) - de eerste 
drie met hun echtgenote - gin-
gen eind februari op werkbe-
zoek naar Galle.
De delegatie fungeerde op 26 
februari als gastheer voor de 
bewoners van de nieuwe hui-
zen en genodigden, onder wie 
de gouverneur mevrouw Ku-
mari Balasuriya van de Sou-
thern Province, burgemees-
ter Methsiri de Silva van Galle, 
minister Hemakumara Nanay-
akara van Landbouw, minis-
ter Piyasena Gamage van On-
derwijs, oud-burgemeester Li-
onal Premasri van Galle, Gerrit 
Noordam namens Nederlands 
ambassadeur Leoni Cuelenae-
re en president Kumarasing-
he van de Netherlands Alumni 
Association of Lanka (NAAL), 
die als zaakwaarnemer fun-
geert voor SOS-Velsen.
Na het hijsen van de nationa-
le vlag van Sri Lanka door de 
gouverneur Balasooriya en 
die van Nederland door Gerrit 
Noordam en de gemeentevlag 
van Velsen door Guus Harten-
dorf, onthulden De Silva en 
Nanayakara de gedenkstenen 
die de bouw van het nieuwe 
wijkje duiden. Daarna was het 
tijd voor een genoemde hoog-
waardigheidsbekleders om te 
speechen. Dat duurde ruim 
twee uur. 
De sprekers bedankten uit-
drukkelijk voor de hulp die 
vanuit Nederland, en Velsen 

in het bijzonder, was gebo-
den. Niet alleen voor de hui-
zen, maar ook voor de ande-
re hulp zoals het geven van 
noodhulp onmiddelllijk na de 
tsunami, het leveren van vis-
sersboten en andere projec-
ten. Kumarasinghe herinner-
de zijn gehoor eraan hoe de 
hulp vanuit Velsen tot stand 
kwam en werd gecoördineerd. 
Een jonge inwoonster van Gal-
le, Wathmi Wanthila Gunase-
kara, sprak lovende woorden 
over de lange relatie die tussen 
haar stad en Velsen bestaat en 
de vele nuttige projecten die in 
al die jaren tot stand waren ge-
bracht en de bevolking vooruit 
helpt. Guus Hartendorf wens-
te de bewoners van het nieuwe 
wijkje het allerbeste toe en zei 
te hopen dat zij zich allen snel 
thuis zouden voelen en hun 
dagelijkse leven weer konden 
oppakken. 
Daarna werden de huissleutels 
en bijbehorende eigendoms-
bewijzen uitgereikt. De bewo-
ners zijn eigenaar van hun huis 
en mogen dat niet binnen vijf 
jaar verkopen. Willen ze eer-

der verhuizen, dan mag er al-
leen familie in komen wonen. 
Dezelfde werkwijze is eerder 
door VhG toegepast bij het be-
schikbaar stellen van de vis-
sersboten.
De huizen vormen een soort 
Vinexwijkje, waar de Srilank-
aanse overheid er meer van wil 
bouwen. Het is niet een stan-
daard Srilankaans huis. De 
huizen hebben op de begange 
grond een kleine woonkamer, 
eenvoudige keuken en een toi-
let. Op de eerste verdieping 
is een overloop, twee slaap-
kamers en een doucheruimte 
met wastafel. Voor en achter is 
een kleine tuin. Op het plaat-
je met het huisnummer staan 
de Nederlandse en Srilankaan-
se vlag en de tekst: ‘Donated 
by the people of Velsen, throu-
gh Netherlands Alumni Asso-
ciation of Lanka’. Trots laat een 
aantal bewoners hun huis aan 
de belangstellenden zien. Een 
van hen woonde met zijn ge-
zin in het door de tsunami ge-
troffen gebied en raakte alles 
kwijt, waaronder het familie-
archief van drie generaties. Hij 

zegt erg dankbaar te zijn voor 
wat hem aan hulp is geboden.
De huizen zijn kaal opgeleverd. 
Voor huisraad moeten de be-
woners zelf zorgen. Openba-
re verlichting blijkt niet aanwe-
zig, maar burgemeester De Sil-
va zegde toe dat op korte ter-
mijn te regelen. En inderdaad, 
binnen een week was Aththi-
ligoda voorzien van openba-
re verlichting. Ook bomen ont-
breken, maar minster Nanaya-
kara beloofde zo spoedig mo-
gelijk bomen te laten planten. 
Via diverse kanalen hebben de 
SOSV-bestuursleden de be-
vestiging gekregen dat er in-
derdaad alleen slachtoffers van 
de tsunami zijn gehuisvest en 
ook gesprekken met de bewo-
ners maakte dat duidelijk. De 
bouw van de wijk en de toewij-
zing van de huizen werd onder 
toeziend oog van leden van de 
NAAL uitgevoerd.
Het werkbezoek van de dele-
gatie duurde vijf dagen. Daar-
bij is kennis gemaakt met de 
nieuwe burgemeester van Gal-
le, zijn gesprekken gevoerd 
met de gouverneur, de Ne-

derlandse ambassadeur en le-
den van de gemeenteraad van 
Galle. Onderwerp van gesprek 
was onder andere het gaan 
uitvoeren van projecten die in 
het kader van de Millennium-
doelstellingen van de Verenig-
de Naties passen; per slot van 
rekening is Velsen een Millen-
niumgemeente. 
Met de burgemeester van het 
nabijgelegen Matare is van 
gedachten gewisseld over het 
stopzetten door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
en de gemeente Velsen van 
het afvalverwerkingsprogram-
ma voor de Southern Province. 
Verder zijn de diverse (ou-
de) projecten bezocht en zijn 
in een opleidingsinstituut 140 
computers overhandigd, voor 
een groot deel afkomstig uit 
het gemeentehuis van Velsen. 
Jonge studenten kunnen daar-
mee een opleiding op IT-ge-
bied volgen of afronden en een 
baan vinden, hetgeen ook al 
past in de Millenniumdoelstel-
lingen. Zie voor meer informa-
tie over de projecten www.vel-
senhelptgalle.nl.
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NK Trampolinespringen
Velserbroek - Zaterdag was het 
erg spannend in de sporthal in 
Alkmaar. Daar werden de laatste 
plaatsingswedstrijden gehouden 
voor de halve finale voor het NK 
Trampolinespringen.
Tessa Koster (9 jaar) moest – na 
de eerste plaatsingswedstrijd als 
achtste te zijn geëindigd en de 
tweede plaatsingswedstrijd te 
zijn gevallen – dit keer enorm 
goed springen om bij de eerste 
vier te eindigen.
In haar categorie mochten maar 
zes springers door naar de fina-
le. Tot grote verbazing van trai-
ners en supporters won Tessa 
afgelopen zaterdag goud!
Haar vriendinnetje Britney Steen-
bergen (8 jaar) moest ook vorm-
behoud tonen. Zij was al een 
keer derde geworden en een 
keer gedeeld vierde. In haar ca-
tegorie gingen vier springers 

door. Maar ook hier werd het 
goud door Britney mee naar huis 
genomen.
De meiden – naast buurmeis-
jes ook nog beste vriendinnen 
– sprongen in de middag syn-
chroon trampolinespringen. Bei-
den springen bij Trampolinever-
eniging TVY en trainen drie uur 
in de week in Velserbroek.
Trainsters Babette had afgelopen 
week de meiden nog een nieu-
we oefening geleerd die hen be-
ter lag. Nou dat is gebleken want 
met een gemiddeld synchro-
niteitcijfer (hoe goed je gelijk 
springt) van 9.8 haalden ze hier 
ook het goud weg.
Britney en Tessa springen 27 
maart in Kudelstaart voor de 
plaatsing van het NK Trampoli-
nespringen wat dit jaar in Ahoy 
Rotterdam gehouden zal wor-
den.

Akrides verliest
van De Groene Uilen
IJmuiden - De heren van Vel-
ser Basketbal Club Select Win-
dows Van der Vlugt Akrides heb-
ben afgelopen zaterdagavond in 
de eigen Sporthal IJmuiden-Oost 
met 79-88 verloren van Gronin-
ger Studenten Basketbal Vereni-
ging De Groene Uilen.
In een uitermate attractief ope-
ningskwart lieten beide teams 
drie driepunters op het wed-
strijdformulier noteren. De drie 
driepunters van de Groningers 
waren afkomstig van forward 
Lex de Vries. Akrides kreeg twee 
driepunters van pointguard Paul 
Wessels en de andere driepunter 
was afkomstig van small forward 
Bas van Riessen. Paul Wessels 
en Bas van Riessen produceer-
den beiden zeven punten in het 
eerste kwart en Lennart Meijland 
was zonder te missen goed voor 
zes punten. Bij De Groene Uilen 
kwam center Frank Hoogesteger 
tot twaalf punten en na de eerste 
periode van tien minuten liet het 
scorebord een stand van 22-25 
zien. Center Bas van Willigen van 
Akrides gaf overigens vier as-
sists in kwart één. In het tweede 
kwart vergrootte De Groene Ui-
len de voorsprong tot een stand 
van 33-47 bij rust. Na de pau-
ze in de beginfase van het der-
de kwart plaatste Akrides een 
14-5 run om De Groene Uilen te 
zijn genaderd tot op vijf punten 
bij een stand van 47-52. Ralf de 
Pagter was tijdens die run goed 
voor zeven punten. Vervolgens 

antwoordde het Groningse team 
met ondermeer drie driepunters 
en het had na drie kwarten een 
voorsprong van 56-67. Akrides 
viel trouwens in kwart drie met 
succes de basket aan. De Vel-
senaren waren zonder te mis-
sen goed voor zestien punten in-
side. Bij Akrides maakte Ralf de 
Pagter twaalf punten in het der-
de kwart en gaven Bas van Ries-
sen en Paul Wessels respectie-
velijk vier en vijf assists. In het 
begin van het vierde en laatste 
kwart kwam Akrides wederom 
terug tot op vijf punten bij een 
stand van 65-70. 
Toen liep De Groene Uilen via 
driepunters van Rolf Mulder en 
Lex de Vries echter uit naar 65-
76 en met nog drie minuten te 
spelen was de stand 67-81. Akri-
des kwam daarna met een 12-2 
run terug tot 79-83 maar dichter-
bij zou het niet komen. Bas van 
Riessen scoorde voor Akrides elf 
punten in het afsluitende kwart 
en Rani Chaoui gaf vijf assists. 
Maar het was de formatie van 
coach Hans Nieboer die veertien 
driepunters goed liet vallen in 
Sporthal IJmuiden-Oost en dus 
met 79-88 won van de formatie 
van coach Kees Amama.
Komend weekend spelen de he-
ren van Velser Basketbal Club 
Select Windows Van der Vlugt 
Akrides een uitwedstrijd. Akri-
des speelt zondagmiddag uit in 
Gorinchem tegen het hoogge-
klasseerde GOBA. (WB)

Sterk spel op 
kickboksgala
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
vond in Hoogwoud een kick-
boksgala plaats onder auspiciën 
van de NOVER. Hier bracht Tin-
ca – Tinca Boxing Gym drie de-
butanten: Ben van der Glas, Bas 
Reddingius en Dio Wortman gin-
gen onder leiding van Michel 
van Zeelt, Peter Koelemeijer en 
Hans Boudesteyn voor het eerst 
de ring in.
Ben mocht als eerste het spits 
afbijten. Hij zette zijn tegenstan-
der goed onder druk en won na 
twee ronden op punten. Daarna 
mocht Bas zijn kickbokskwalitei-
ten laten zien en direct in ronde 
één liep zijn tegenstander tegen 
een rechter hoek op. Deze par-
tij werd op een KO beslist door 
Bas, een fantastisch debuut. Dio 
mocht aan het eind van de avond 
als laatste van Team Tinca de ring 
betreden en trof een tegenstan-
der die qua techniek iets sterker 
was en meer wedstrijdervaring 
had. Ondanks dat Dio zeer goed 
partij gaf  werd deze partij verlo-
ren op punten maar Dio heeft ze-
ker goed gevochten. Een prach-
tig visitekaartje heeft Tinca – Tin-
ca Boxing Gym afgelopen zater-
dag achtergelaten in Hoogwoud. 
Mede dankzij de meegereisde 
supporters werd het een IJmui-
dens feestje. Op 18 april zullen 
de kickboksers de ring weer be-
treden in Zaandam.

Jonge damsters
naar finale NK meisjes
IJmuiden - De opleiding bij 
damclub IJmuiden beperkt zich 
niet alleen tot de jongens. 
Bij DCIJ spelen inmiddels twee 
zeer getalenteerde meisjes die 
zich beiden geplaatst hebben in 
Lunteren voor het Nederlands 
Kampioenschap temidden van 
zestien andere kandidaten. Van 
Stella van Buuren uit de Velser-
broek werd dat eigenlijk wel ver-
wacht en met een derde plaats 
plaatste zij zich dan ook makke-

lijk. 
De laatste drie wedstrijden wist 
zij afgelopen zaterdag allemaal 
te winnen. 
Van Dana van der Wiele was dat 
toch wat minder verwacht, maar 
zij plaatste zich met een vierde 
plaats toch ook ruim. Eind april 
spelen de finalisten een week 
om de titel van kampioen van 
Nederland en om de plaatsing 
voor de Europese kampioen-
schappen.

Fietstocht
Regio - Zondag 29 maart orga-
niseert fietsvereniging de Kenne-
mer Toer Club alweer hun twee-
de fietstocht van dit seizoen. In 
aanloop naar de grotere tochten 
die vanaf eind april bij diverse 
clubs verreden worden hebben 
wij een toertocht uitgezet over 
100 kilometer die men tevens als 
goede training kan aanwenden. 
Een heerlijke kans voor een ie-
der die er even sportief tussen-
uit wil. Een toertocht is een tocht 
die in gesloten colonne verre-
den wordt onder begeleiding 
van voorrijders van de vereni-
ging. De snelheid is plusminus 
25 kilometer per uur. De prach-
tige route verloopt vanaf Heems-
kerk, Zaandam en het pontje bij 
Landsmeer om de deelnemers 
via de landelijke dorpen Zun-
derdorp en de natuur- en stilte-
gebieden bij Broek in Waterland 
naar de rust in Monnickendam 
te voeren. De terugrit via enkele 
zeer fraaie wegen gaat via Ilpen-
dam, Purmerend, Spijkerboor en 
Krommenie terug naar Heems-
kerk. Diegenen die aan deze 
tocht willen deelnemen kunnen 
zich tussen 08.30 en 08.50 uur 
inschrijven in gebouw Kees Jon-
gert, Adelaertlaan in Heemskerk. 
De start zal precies om 09.00 
uur plaatsvinden. Inschrijfkos-
ten voor deze tocht zijn 0,90 eu-
rocent voor NTFU-leden en 1,60 
euro (op vertoon pas) voor niet 
NTFU-leden. Eigen leden nemen 
gratis deel. Informatie: telefoon 
0251-315124. Zie ook www.ken-
nemertc.nl.

Clinics op de manege 
de Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Afgelopen week-
end kwam de bekende Belg An-
toine de Bodt naar VarioHippique 
de Groene Heuvel. Er zijn foto’s 
gemaakt, te zien op: www.pgo-
web.nl/manege. De foto’s kun-
nen worden nabesteld en de op-
brengst zal worden geschonken 
aan Stichting het 
Olde Manege-
peerd.
De vrijdagavond 
begon met een 
uitleg met be-
hulp van een Po-
werpoint pre-
sentatie. Tij-
dens de theorie-
les werd duide-
lijk gemaakt dat 
het ontzettend 
belangrijk is dat 
een paard recht-
gericht wordt. Na afloop van de 
theorieles konden de aanwezi-
gen vragen stellen aan Antoine. 
Daarna kon men de clinics vol-
gen in de binnenbaan, op de tri-
bune en in de kantine. Omdat 
een aantal ruiters nog niet be-
kend was met de methode werd 
begonnen met de basis, waarbij 
het belangrijk is dat de paarden 
eerst worden rechtgericht. Op 

zaterdag werd er de gehele dag 
door Antoine les gegeven. Bij één 
van de paarden die op les kwam 
is in de zomer 2007 hoefkatrol-
ontsteking fase 4 geconstateerd. 
De veearts was weinig hoop-
vol over dit paard. De eigenaar 
moest er ook rekening mee hou-

den dat het 
einde verhaal 
kon zijn. Via 
internet kwa-
men zij op de 
website van 
Antoine de 
Bodt en heb-
ben het paard 
een maand in 
training ge-
zet bij Nakita 
de Boer van 
Nakita’s Eas-
tend Stables 

in Aalsmeer, een leerling van An-
toine. Daar bleek dat het paard 
een linksgebogen paard is, dat 
de neiging heeft om op het rech-
tervoorbeen te ‘vallen’ waardoor 
deze werd overbelast en hoef-
katrolontsteking het resultaat 
was. Door het paard consequent 
recht te richten was het binnen 
de kortste keren niet meer kreu-
pel. 
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Weer veel muziekplezier 
tijdens vierde Polderjam
Velserbroek - Afgelopen zon-
dag werd de vierde  jamsessie in 
buurthuis de veste in de Velser-
broek georganiseerd.
Om 15.30 uur gingen de deuren 
van het Polderhuis open en al 
snel vulde de kantine zich weer 
met veel muzikanten en bezoe-
kers. Een groot aantal muzikan-
ten had zich van tevoren opge-
geven, maar ook stonden muzi-
kale bezoekers spontaan op om 
een of meer nummertjes te spe-
len. De sfeer was weer heel ge-
moedelijk en er werd op verschil-
lende niveaus gemusiceerd. Ook 
diverse bands kregen de kans 
om een kortdurend optreden te 
geven.  Er was weer veel enthou-
siasme. Iedere muzikant of be-
langstellende uit de Velserbroek 
en omstreken heeft zondag 26 
april vanaf 15.30 uur weer een 
geldige reden om in het buurt-

huis de Veste te zitten.  Op het 
podium staat klaar een backli-
ne met twee gitaarversterkers, 
een basversterker, een drumstel 
en een zangmicrofoon. Het enige 
wat het podium nog nodig heeft, 
is het muzikale publiek. Pak dus 
je gitaar, plug hem in en improvi-
seer, probeer met je bandje nieu-
we nummers uit of speel lekker 
relaxed met (on)bekenden je fa-
voriete muziek. Met de jamses-
sies in buurthuis de Veste wil de 
organisatie een podium bieden 
aan het vele talent dat in de re-
gio rondloopt. 
Volgens de organisatie krijgen 
talenten te weinig mogelijkhe-
den om zich te laten horen en 
zien aan een publiek. 
Opgeven kan al via de site www.
buurthuis-de-veste.nl of tele-
fonisch 023-5388830 of via Tim 
Kors, telefoon 06-49944923. 

Hofstede zoekt kok
voor open tafel
Velserbroek - Iedere vrijdag om 
12.30 uur wordt in wijksteunpunt 
de Hofstede in Velserbroek een 
gezamenlijke maaltijd gehouden. 
Ongeveer zestig 65-plussers uit 
het wooncomplex de Hofste-
de en uit de wijk, schuiven aan 
en genieten voor slechts vijf eu-
ro van een heerlijk driegangen 
menu.
Deze maaltijden worden door 
een groep enthousiaste vrijwilli-
gers in de ruime, goed geoutil-
leerde, keuken van wijksteun-
punt de Hofstede bereid. Vijf, in-
middels zeer ervaren, koks, die 
bij toerbeurt de leiding hebben, 
worden geassisteerd door drie of 
vier keukenhulpen. Inmiddels er-
varen wil in dit verband niet zeg-
gen dat deze koks ook in het vak 
van kok werkzaam waren maar 
wel dat zij zeer geïnteresseerd 
zijn in de edele kunst van het ko-
ken.
Eens in de drie maanden worden 
door de koks, in vergadering bij-
een, de menu’s samengesteld. 
De kok die dienst heeft maakt  
een lijst met benodigdheden en 
begint enkele dagen tevoren met 
het  inkopen van die ingrediën-
ten. Het uitrekenen van de be-
nodigde hoeveelheden voor een 
groep van ca. zestig personen is 
een kunst op zich. De ervaring 
van voorgaande jaren heeft ech-

ter geleerd dat bepaalde gerech-
ten bepaalde hoeveelheden in-
grediënten vereisen die voldoen-
de zijn voor een dergelijke gro-
te groep.
Eén van de koks is inmiddels 
tachtig plus en vind het, in ver-
band met zijn leeftijd, zo langza-
merhand tijd om te stoppen met 
koken voor de Hofstede. Gezien 
zijn staat van dienst en inzet over 
de jaren heel begrijpelijk.
En dus wordt er al lang gezocht 
naar opvolging. Natuurlijk hoeft 
deze opvolger het niet direct 
zelfstandig te doen. 
De andere koks zijn uiteraard 
bereid om de nieuweling weg-
wijs te maken.
Uiteraard is naast het nuttigen 
van een lekkere en verantwoor-
de  maaltijd ook het sociale as-
pect van groot belang voor de 
deelnemers aan de open tafel. 
Het gezamenlijk eten, elkaar ont-
moeten, dat is waar ook een kok 
aan meewerkt. 
Tevreden gasten en een gezelli-
ge sfeer is waar de koks en an-
dere keukenmedewerkers het 
allemaal voor doen.
Belangstellenden wordt dan ook 
vriendelijk verzocht contact op 
te nemen met  Marcel Stam of 
Loes van Gool, beheerders van 
het wijksteunpunt, telefoon 023- 
5386528.

Musicalversie ‘Kruistocht 
in Spijkerbroek’ in Velsen
Velsen - Op vrijdag 27 maart 
(19.00 uur) wordt het publiek 
van de Stadsschouwburg Velsen 
meegenomen op een spannende 
reis door de middeleeuwen. De 
70 jonge spelers van het Natio-
naal Jeugd Musical Theater (on-
der andere Dré Hazes jr.) bren-
gen het beroemde jeugdboek 
van Thea Beckman, ‘Kruistocht 
in Spijkerbroek’, als spannende 
en grootse musical voor ieder-
een vanaf 8 jaar. Kruistocht in 
Spijkerbroek’ werd gekozen tot 
het beste Europese historische 
jeugdboek aller tijden. Na een 
massaal bezochte en bekroon-
de filmversie, wordt Thea Beck-
man’s beroemde superboek nu 
ook in een spannende musical-
versie gegoten. De zeventig spe-
lers van het Nationaal Jeugd Mu-
sical Theater brengen het tijdloze 
avontuur van ‘Kruistocht in Spij-
kerbroek’ naar de Stadsschouw-
burg Velsen. De Vlaamse Ti-
mo Deschamps speelt in ‘Kruis-
tocht in Spijkerbroek’ zijn eerste 
hoofdrol in een musical. Ook Dré 
Hazes jr. maakt zijn musicalde-
buut in deze productie. Hij speelt 
de rol van Frank, één van de kin-

deren in de kruistocht die tot de 
vriendengroep van Dolf beho-
ren. ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ 
vormt met 70 kinderen en enkele 
volwassen castleden waaronder 
Janke Dekker, Peter Ohlenschla-
ger de grootste reizende produc-
tie in Nederland.Prijs: 21,25 euro, 
kinderen tot en met 12 jaar 18,75 
euro, inclusief pauzedrankje 
en garderobe. Meer informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Kindermiddag
IJmuiden - Baptisten Gemeente 
IJmuiden aan de Eemstraat or-
ganiseert woensdag 1 april van-
af 14.00 uur, zaal open 13.45 uur, 
een kindermiddag voor kinderen 
van 8 tot en met 10 jaar met als 
thema: Wonderlijke liefde. 
Hier wordt over gezonden, ge-
praat en geknutseld. 

Dansclick 6
IJmuiden - In het voorjaar van 
2009 reist DansClick met twee 
ontroerende duetten langs de 
theaters. Met als bijzondere 
gastvrouw Porshia, het alter-ego 
van danser/poppenspeler Duda 
Paiva zullen tijdens deze tournee 
de choreografen Pia Meuthen en 
Keren Levi & Ugo Dehaes aan 
het publiek worden voorgesteld. 
Dansers en choreografen Ke-
ren Levi & Ugo Dehaes creëer-
den met ‘Couple-like’ een in-
tiem en toegankelijk duet waar-
in ze het publiek meenemen in 
poëtische situaties. Het andere 
duet van deze avond, ‘Odd’ van 
Pia Meuthen, vertelt het verhaal 
van een bijzondere relatie tussen 
twee broers. 
Na afloop, tijdens de Après Dans, 
is er zoals altijd bij DansClick, 
de mogelijkheid de choreogra-
fen te ontmoeten. Zie ook www.
dansclick.nl. Donderdag 26 
maart om 20.30 uur. Toegang 11 
euro, 9 euro met kortingspas

Rebellies in café
De Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 22 
maart treedt Rebellies (voorheen 
Fat Bastards) op bij café De Hal-
ve Maan aan de Hagelingerweg 
36 in Santpoort-Noord.
Vanaf 16.00 uur kan er weer ge-
noten worden van het aanste-
kelijke repertoire van deze sym-
pathieke rockers in dit gezellige 
café, alwaar uitbaatsters Lany en 
Anne deze maand voor het laatst 
de scepter zwaaien.
Het repertoire van Rebellies be-
staat uit covers uit de verre en 
recente muziekhistorie. Tijdens 
optredens passeren nummers 
van onder andere Kings of Leon, 

Golden Earring, Van Dik Hout en 
vele anderen. Echte oude Rock 
& Roll Classics van Chuck Berry, 
CCR, The Beatles en The Doors 
ontbreken ook niet in het reper-
toire van Rebellies.
Verder wordt zelfs een klein fun-
ky uitstapje met nummers van 
onder andere Grand Funk Rail-
road en Rare Earth niet ge-
schuwd wordt. 
Rebellies bestaat uit Peter de 
Haas (zang), Marco Otter (gitaar 
en zang), Peter Mooij (drums) en 
Bas van Geldorp (Bass en zang).  
Zie ook www.rebellies.angelfire.
com.

Velsen - Per 1 juli 2008 is een 
nieuwe nationale Wet Ruimtelij-
ke Ordening (WRO) van kracht. 
Daarom heeft men nu te maken 
met een overgangssituatie. De 
huidige procedures voor ruim-
telijk financieel kaders (RFK’s) is 
in feite ingehaald. Daarom heeft 
het college een nieuwe procedu-
re voorgesteld die door de raad 
mag worden beoordeeld. Vol-
gens deze procedure heeft de 
raad een duidelijke kaderstel-
lende rol in de beginfase. Bij lo-
pende kaderstellingen stelt men 
een overgangsprocedure voor. 
Wethouder Korf zei dat de nieu-
we wet wel duidelijkheid schept, 
maar dat zeker sprake is van lan-
gere trajecten. Een participatie- 
en inspraakproject wordt dan 
vast onderdeel in elk startdocu-
ment. 

Nieuwe Wet 
Ruimtelijke 
Ordening
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Popcursus voor jongeren
Regio - Zou je graag in een 
band willen zitten? Lijkt het je 
leuk om te drummen of gitaar te 
spelen? Heb je lef en wil je zan-
ger of zangeres worden in een 
band? Dan is de popcursus wel-
licht iets voor jou. 
In een workshop die vooraf gaat 
aan de cursus, kun je ontdekken 
wat je leuk vindt. Na de work-
shop worden er bandjes samen-
gesteld en leer je, onder begelei-
ding van docent Daan van Put-
ten, om samen enkele nummers 
te spelen. Ervaring met het be-
spelen van instrumenten is niet 
nodig!
Docent Daan van Putten heeft in 
diverse bandjes gespeeld, stu-
deert aan het conservatorium en 
geeft les aan beginnende en ge-
vorderde leerlingen. Momenteel 
speelt Daan is Red Echo, met 
ex-members van het RTL 5 pro-
gramma Rocknation en heeft hij 

zijn eigen band om zich heen ge-
vormd.
De popcursus telt tien lessen 
wordt op drie locaties gegeven, 
afhankelijk van waar de meeste 
aanmeldingen vandaan komen: 
de jongerencentra Branding in 
IJmuiden en De Koe in Velser-
broek en buurtcentrum De Mel 
in Velsen-Noord.
De workshop kost 5 euro en de 
cursus 70 euro. De cursus is be-
doeld voor jongeren van 12 tot 
20 jaar. 
Voor meer informatie en/of aan-
melding kun je terecht bij:
Buurtcentrum De Mel, Wijker-
meerweg 1 in Velsen-Noord, te-
lefoon 0251-210050. Jongeren-
centrum De Koe, Zadelmakers-
straat 3 in Velserbroek, telefoon 
023-5491817 en Jongerencen-
trum Branding, Planetenweg 
338 in IJmuiden, telefoon 0255-
512725.  

Herten langs de weg
IJmuiden - Doordat er nu weinig te eten is in duinen komen de ree-
en en damherten steeds meer in de bewoonde wereld. Soms geeft 
dat overlast op de begraafplaats en soms een mooi plaatje langs de 
weg. (foto: Marcel van Soest)

Formulieren-
brigade Velsen 
Velsen - De gemeente Velsen 
kent de regeling bijzondere bij-
stand die de noodzakelijk kosten 
in het bestaan vergoeden. Het 
gaat dan om kosten die buiten 
de normale uitgavenpatroon val-
len als gevolg van sociale of me-
dische omstandigheden. Bij de 
aanvraag moet je in eigen woor-
den omschrijven wat deze om-
standigheden zijn. Voor de bij-
zondere bijstand geldt als hoofd-
regel: eerst aanvragen, dan aan-
schaffen! De bijzondere bijstand 
kan gebruikt voor onder ande-
re de eigen bijdrage tandarts-
kosten, (als persoon in kwes-
tie verzekerd bent voor de tand-
arts), het aanschaffen van een 
bril, gehoorapparaat en ande-
re duurzame gebruiksgoede-
ren zoals een wasmachine, koel-
kast gasfornuis enz . Men heeft 
recht op bijzondere bijstand als 
het inkomen en vermogen lager 
zijn dan de vastgestelde grenzen 
de hoogte daarvan hangt af van 
de woon- en leefsituatie. Mocht 
men meer informatie willen heb-
ben over de bijzondere bijstand 
of andere gemeentelijke regelin-
gen en voorzieningen dan kunt 
men contact opnemen met de 
Formulierenbrigade Velsen. De 
Formulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw de 
Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden. 
Op werkdagen zijn zij bereik-
baar tussen 09.00 en 17.00 uur 
op 0255-533885 en via formulie-
renbrigadevelsen@madi-mk.nl. 
Voor mensen die graag hulp wil-
len maar niet mobiel zijn komt de 
formulierenbrigade thuis.

Live-opname Veldman 
Brothers in Witte Theater
IJmuiden - In navolging van de 
vorige jaar verschenen live-cd, 
‘You Better Be Ready’ van The 
Rhythm Bombs, gaan de uit Gel-
derland afkomstige gebroeders 
Veldman, en collega bandleden, 
aanstaande zondag 22 maart in 
het Witte Theater eenzelfde hu-
zarenstukje herhalen.
In het kader van hun 5-jarig ju-
bileumtoer zullen The Veldman 
Brothers alles uit de kast trekken 
om een geslaagde live-cd te pro-
duceren. 
Deze cd zal later in het jaar, in 
een gelimiteerde oplage, ver-
schijnen. Sinds 2003 zijn The 
Veldman Brothers, bestaande uit 
de broers Bennie en Gerrit Veld-
man (respectievelijk Hammond/
mondharmonica en gitaar), Do-
nald van der Goes (bas) en Mar-
co Overkamp (drums) te zien op 

festivals en in clubs. 
Daarbij hebben ze een dusdanig 
goede naam opgebouwd dat het 
team van Bluestrain FM ze graag 
naar het Witte Theater laat ko-
men. 
Om ze voor te stellen aan het pu-
bliek uit de IJmond en wijde om-
geving. De band brengt voorna-
melijk eigen nummers, met een 
groove en swing die zo uit Texas 
lijkt te komen. Dat ze deze sound 
ook prima kunnen vermengen 
met een dosis funk, is uiteinde-
lijk het handelsmerk van de band 
geworden. Dansbaar zal het zijn, 
maar bovenal indrukwekkend 
moet het worden. 
Kom dus kijken en genieten op 
22 maart in het Witte Theater en 
maak meteen het opnemen van 
een live cd mee. De deuren gaan 
open om 16.30 uur.

KET-festival
IJmuiden – Elke zomer keert het 
eenakterfestival terug in het Wit-
te Theater, met veel deelnemers 
uit de regio en ver daar buiten. 
Dit jaar voor de dertigste keer 
op 4, 5 en 6 juni. Van dat jubile-
um wil de organisatie een feest-
je maken. Er kan nog ingeschre-
ven worden, vooral door deelne-
mers uit de regio. De organisa-
tie van het eenakterfestival werd 
een paar jaar terug overgeno-
men door Claudia Kingma en 
Jerry Veenendaal van Veeking 
Theaterproducties. Zij verander-
den de naam in het KET-festi-
val: Kennemer Eenakter Theater. 
Jerry en Claudia wilden dat het 
festival niet alleen bestond uit 
toneel, maar ook uit dans, mime, 
cabaret, muziek, kortom: het 
moest toegankelijk worden voor 
alle vormen van podiumkunsten. 
Daarom nodigen zij iedereen, 
die op dit gebied iets doet, van 
harte uit om deel te nemen. Zij 
hopen op veel feestelijke, gezel-
lige en grappige acts. Het thema 
dit jaar is (hoe kan het ook an-
ders): Feest.
Aanmelden kan via de telefoon-
nummers 06-12699110 of 0255-
516672, hier kan ook informa-
tie verkregen worden. Zie ook 
www.veeking.nl.

Stand-up comedian
Alex Agnew in IJmuiden
IJmuiden - Volgens sommigen 
is hij een kruising tussen Theo 
Maassen, Klaas van Eerden en 
Najib Amhali, maar dan op z’n 
Belgisch. Maak op woensdag 25 
maart (20.30 uur) in het Thalia 
Theater kennis 
met het stand-
up fenomeen 
van onze Zui-
derburen. 
Alex Agnew 
wordt met 
Wim Helsen 
en Wouter De-
prez in Vlaan-
deren inmid-
dels gerekend 
tot de Grote 
Drie. Sinds co-
medy in België 
booming busi-
ness is gewor-
den, stromen 
de schouwbur-
gen in Vlaan-
deren voor Alex moeiteloos vol. 
Voor Alex bleek het winnen van 
zowel de jury- als publieksprijs 
van het Leids Cabaret Festival 
in 2003 het begin van een ra-
zendsnelle carrière. Inmiddels is 
zijn eerste voorstelling, ‘K-boom’, 

door zowel Veronica als de Bel-
gische televisie uitgezonden en 
op dvd verschenen. Met enor-
me energie en een scala aan ge-
luiden en bewegingen is zijn ca-
baret vernieuwend. Het is eigen-

lijk karatecome-
dy. Zijn verras-
sende presenta-
tie leverde hem 
een trouw publiek 
op, dat hem in al 
zijn voorstellingen 
volgt. En opgelet: 
ook in dit nieu-
we programma is 
de rode draad op-
vallend afwezig. 
‘Alex Agnew tac-
kelt iedereen die 
zijn pad kruist.’ 
Op woensdag 25 
maart kan het 
Velsense publiek 
in het Thalia ken-
nis maken met dit 

fenomeen uit België.
Prijs: 18,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 in 
IJmuiden. Informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Jaren zestig herleven 
met The Cavern Beatles
Velsen - Volgens de kenners 
hebben zij geen introductie no-
dig: The Cavern Beatles is dé tri-
buteband van de Fab Four uit 
Liverpool. Op zaterdag 28 maart 
(20.15 uur) zetten The Cavern 
Beatles alle beroemde Beatles-
songs weer volop in de schijn-
werpers. Ruim veertig jaar na 
dato blijken de popkrakers nog 
altijd fris en springlevend, zoals 
zij tijdens de ‘swinging sixties’ 
ook geweest moeten zijn.
Er zijn ongelooflijk veel bands die 
The Beatles nadoen, maar The 
Cavern Beatles zijn zonder eni-
ge twijfel de beste nep-Beatles 
ter wereld. Ze lijken sprekend, 
maar ze klinken nog veel beter 
én ze komen natuurlijk uit Liver-

pool! Toen ‘Love Me Do’, de eer-
ste single van The Beatles dertig 
jaar oud was, deden Apple Re-
cords en de Abbey Road Studios 
een beroep op The Cavern Beat-
les om dat heuglijke feit in een 
film te vieren. De muziek van The 
Beatles is ook na meer dan veer-
tig jaar nog springlevend, maar 
deze vier Engelsen brengen ook 
de jonge George, John, Paul en 
Ringo weer tot leven. Razend 
knap gedaan, maar ook een ge-
zellig feest der herkenning met 
de allergrootste hits ter wereld.
Prijs: 25,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 2 
euro korting. Informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.
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Kanaalgraven aan strand
IJmuiden aan Zee – Op basis-
school De Klipper, locatie Sluis-
wijk, zijn de leerlingen van groep 
7 en 8 bezig met het project ‘Va-
ren over het Noordzeekanaal’.
Juf Astrid en juf Kathinka vertel-
len alles over de vissen en plan-
ten in het Noordzeekanaal, de 
handel die er over het kanaal 
wordt bedreven en uit welke lan-
den welke goederen komen. 
De leerlingen brengen in dit ka-
der binnenkort een bezoek aan 
het Zee- en Havenmuseum en 
ze gaan naar de visafslag. Maan-
dagmiddag stapte de hele ploeg 
op de fiets om naar het strand te 
gaan, gewapend met scheppen. 
Zij gingen kanaalgraven aan het 
strand. De juffen hadden ook 
van alles verteld over de kanaal-
gravers die het Noordzeekanaal 
groeven. Wie deze mensen wa-
ren, waar ze vandaag kwamen 
en hoe ze in die tijd leefden. 
Het was de bedoeling dat de 

leerlingen aan den lijve onder-
vonden, hoe het was om een ka-
naalgraver te zijn. 
Aanvankelijk waren de kinde-
ren blij met het uitje, het was die 
middag juist mooi weer. Maar ze 
moesten hard doorwerken en al 
gauw kwamen er klachten: ,,Juf, 
mijn handen doen pijn van al 
dat scheppen’’ en ,,Juf, mijn rug 
doet zeer’’ tot ,,Juf, ik heb het zo 
warm, mag ik mijn kleren uit-
trekken?’’ ,,Nu maken jullie eens 
mee hoe zwaar die mensen het 
vroeger hadden. En jullie heb-
ben scheppen, die hadden de 
kanaalgravers niet. Zij moesten 
met de blote handen graven’’, 
zegt juf Astrid.
Na ruim een uur gegraven te 
hebben stapt de groep weer op 
de fiets en gaan ze terug naar 
school. 
Om daar nog te luisteren naar 
een spannend verhaal over de 
kanaalgravers. (Carla Zwart) 

25 Jaar Adviesbureau 
voor Voeding en Diëten
Velserbroek - Adviesbureau 
voor Voeding en Diëten- L. Smit- 
bestaat 25 jaar. Lia Smit, sinds 
1982 afgestudeerd als diëtist te 
Amsterdam aan de Prof. Kohn-
stamacademie, is op 1 april 1984 
gestart met dit adviesbureau. 
Eerst in Vogelenzang en nu ge-
vestigd in Velserbroek. 
De achterliggende gedachte was 
om een vraagbaak te zijn voor 
cliënten die een probleem of 
vraag op voedingsgebied had-
den. Daarbij ook een mogelijk-
heid biedend aan huisartsen om 
cliënten met voedingsgerelateer-
de problemen door te verwijzen 
voor een individueel voedings-
advies op maat. Nu 25 jaar la-
ter en terugkijkend op de omge-
vlogen jaren is die insteek goed 

gelukt. Mensen willen graag een 
advies toegespitst op hun eigen 
situatie en gewoonten. Deze ge-
woonten zijn dan ook beter vol te 
houden op termijn.
Om het 25-jarig jubileum een ex-
tra tintje te geven wordt er van-
af 1 april tot 1 december van el-
ke kilo die een cliënt afvalt of 
aankomt (voor degene die in ge-
wicht aan willen komen) een eu-
ro aan ‘Voedselbank Velsen’ ge-
schonken. Zo wil ze een positie-
ve bijdrage leveren aan een ge-
zond voedselpakket voor men-
sen die het nu minder goed heb-
ben. 
Meer weten over 25 jaar Advies-
bureau voor Voeding en Diëten-
L. Smit-? Bel 023-5373369 of e-
mailen: lia_smit@quicknet.nl. 

COV zingt Matthäus 
Passion in Nieuwe Kerk
IJmuiden – Vrijdag 27 maart zal 
de uitvoering van de Matthäus 
Passion van J.S. Bach door COV 
IJmuiden, onder leiding van Piet 
Hulsbos, in de Nieuwe Kerk aan 
de Kanaalstraat plaatsvinden.
Dit op muziek gezette lijdensver-
haal van Christus is voor steeds 
meer mensen niet weg te den-
ken in de belevenis van het 
paasfeest. 
Gelovigen en niet gelovigen wor-
den elke keer weer gegrepen 
door de wonderlijke klanken van 
dit oratorium.  
Veel bezoekers van de Mat-
thäus Passion vinden de uitvoe-
ring in de Nieuwe Kerk de mooi-

ste in het land. Het koor doet tel-
kens haar best deze reputatie 
bij de uitvoering van dit muzi-
kaal drama waar te maken. Het 
blijft spannend, of het ook dit 
jaar weer zal lukken. Aan de en-
thousiaste koorleden zal het ze-
ker niet liggen. 
De kerk gaat open om 18.45 uur. 
De uitvoering begint stipt om 
19.30 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 22,50 
euro, jongeren tot en met 16 jaar 
(onder begeleiding) vijf euro. 
Kaarten zijn telefonisch te be-
stellen bij Wil de Bruijn via 0255-
522656 of a.debruijn@hetnet.nl. 
Zie ook www.cov-ijmuiden.nl.

Begeleiding gezocht 
IJmuiden - In de voorjaarsva-
kantie konden een aantal kin-
deren zich helemaal uitleven op 
het gebied van techniek. Met 
hamers, spijkers, soldeerbouten 
en figuurzagen maakten zij een 
mooi kunstwerk. 
Het liefst willen kinderen hier 
wekelijks mee bezig zijn maar 
het ontbreekt in het buurtcen-
trum aan voldoende begelei-
ding. Om de talenten van de-
ze kinderen te ontplooien zijn zij 
op zoek naar een handige vak-
man met veel geduld en liefde 

voor zijn vak. Daarnaast is het 
ook belangrijk dat hij (of zij) het 
leuk vindt om met kinderen van-
af 8 jaar om te gaan. Heeft u (tij-
delijk) enkele uren per week ter 
beschikking en wilt die beste-
den aan het aanleren van tech-
nische vaardigheden aan kinde-
ren zoals; zagen, timmeren, te-
kening lezen, schuren en afwer-
ken van eenvoudige modellen. 
Meer informatie: Janneke Cluist-
ra, Buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29, IJmuiden, telefoon 
0255-510186.

Film ‘Brief 
Encounter’
IJmuiden - Thalia, was ooit het 
eerste en enige bioscoop-thea-
ter in IJmuiden. Na vele veran-
deringen, oorlogen, buurtafbra-
ken en wederopbouw is het na 
bijna 100 jaar weer mogelijk om 
op deze plek op bijzondere wij-
ze naar de film te gaan. Al ge-
ruime tijd organiseert Thalia de 
succesvolle formule Thalia Cine-
maCafé. Op deze avonden is de 
grote zaal van Thalia veranderd 
in een sfeervolle nachtclub film-
theater waar men aan een ei-
gen tafeltje voor het grote doek 
de film kan bekijken en een drie 
gangendiner geserveerd krijgt. 
Als vervolg op deze populai-
re filmserie gaat zondag 19 april 
een nieuwe formule van start. 
Thalia Film, Fingerfood & Wines.  
Met klassiekers maar ook recen-
tere films. Aan een privétafeltje 
kan men de film bewonderen. 
Er is geen pauze. Tijdens de film 
wordt de bezoeker getrakteerd 
op luxe ‘filmsnacks’ en een goed 
glas wijn. Thalia Film, Fingerfood 
& Wines zal gehouden worden 
op willekeurige zondag namid-
dagen in het voor- en najaar. De 
eerste film uit deze serie is ‘Brief 
Encounter’ uit 1945 op zondag-
middag 19 april. De film is geba-
seerd op Noel Cowards eenakter 
‘Still Life’ en gaat over een man 
en een vrouw die worstelen met 
hun buitenechtelijke verliefd-
heid. David Lean laat acteurs 
Trevor Howard en Celia John-
son schitteren in Brief Encoun-
ter. Robert Krasker (ook verant-
woordelijk voor het camerawerk 
in The Third Man) verzorgde de 
haarscherpe en sfeervolle zwart-
witfotografie en Rachmaninovs 
‘Tweede concert voor piano en 
orkest’ werd efficiënt ingezet als 
score. Brief Encounter wordt ge-
zien als een van de mooiste klas-
sieke films aller tijden. Zondag 
19 april begint de film om 16.00 
uur. Toegang 32,50, inclusief hal-
ve fles wijn en fingerfood per 
persoon. Locatie: Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52, info: 0255-
514217 of www.thaliatheater.nl.

Niet Schieten! - 
‘Nymfomannen (16+)’
Velsen - In ‘Loverboys’ hebben 
zij hun publiek voorgelogen, ge-
manipuleerd, gechanteerd, be-
dreigd en afgeperst om zo hun 
eigen behoeften te bevredigen. 
Om het goed 
te maken krij-
gen de toe-
s c h o u w e r s 
het in hun 
nieuwe show 
voor het zeg-
gen. 
Humoristisch, 
maf en ab-
surd dat is 
Niet Schie-
ten! Op dins-
dag 24 maart 
(20.15 uur) 
in de Stads-
schouwburg 
Velsen
De mannen 
van Niet Schieten! bieden het 
theaterpubliek hun excuses aan. 
In hun vorige programma ‘Lo-
verboys’ hebben ze hen voorge-
logen, gemanipuleerd, gechan-
teerd, bedreigd en afgeperst. 
Puur uit eigen belang. Hiermee 

hebben zij de speciale band, die 
zij met de schouwburgbezoe-
kers hebben, op het spel gezet. 
Daarom krijgt het publiek het in 
‘Nymfomannen’ voor het zeggen. 

Zij bepa-
len het ver-
loop van de 
avond en 
welke zin-
tuigen er 
geprikkeld 
m o e t e n 
worden. 
De heren 
gaan voor 
het pu-
bliek door 
het stof (er 
k u n n e n 
fragmenten 
in de voor-
stelling zit-
ten die niet 

geschikt zijn voor mensen onder 
de 16 jaar). 
Prijs: 21,25 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Meer 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900



19 maart 2009 pagina 39

De zoektocht van een schrijver
Plug-In met ‘Voor Wie’
IJmuiden – Dinsdag was the-
atergroep Plug-In in het Witte 
Theater te zien met het program-
ma ‘Voor Wie’, waarin de lied-
teksten van muzikaal leider Gui-
do van de Meent centraal staan. 
Regie was van Maria Eldering.
Het publiek is getuige van de 
zoektocht van een schrijver. Voor 
wie schrijft hij zijn liedjes, voor 
wie maakt hij zijn teksten? De 
vier elementen water, vuur, aar-
de en lucht staan centraal. De 
schrijver wil dicht bij zichzelf blij-
ven. 
Als hij van dat pad afdwaalt, dan 
gaat steeds de telefoon. Een on-
bekend persoon waarschuwt, 
dat hij niet voor het grote geld 
of de commercie moet gaan, hij 
moet puur blijven. Voor de pau-
ze speelt het stuk zich af op de 
kamer van de schrijver, daarna 
gaat hij op reis. Hij is onder an-
dere te zien in een nachtclub in 
Parijs, later neemt hij het vlieg-
tuig naar India.
Daar hoop hij inspiratie op te 
doen, clichés te doorbreken en 
herhalingen te voorkomen. Hi-
larisch is de veiligheidsinstruc-
tie van de stewardessen in het 
vliegtuig. Er zijn meer komische 
elementen, want wie gaat er nou 
verkleed als kikker of als kip het 

podium op? Nou, de leden van 
Plug-In dus. De muziek is prach-
tig. Dan weer heel swingend en 
vrolijk, dan weer gevoelig en me-
lancholisch. Maar steeds heel 
apart en authentiek. Een tussen-
weg kent Guido van de Meent 
niet: het publiek vindt zijn mu-
ziek prachtig of helemaal niets. 
Maar nooit zoiets als: wel aardig. 
Dinsdag kozen de meeste men-
sen voor de eerste optie en von-
den ze het heel mooi.
Uiteindelijk smelten de vier ele-
menten samen en de telefoon 
zwijgt. De schrijver onderzocht 
alle hoeken van zijn ziel en be-
sluit dat hij de wereld een beet-
je mooier wil maken. Hij wil het 
publiek iets positiefs meegeven, 
zodat het negatieve naar de ach-
tergrond verdwijnt: ,,Geef weg 
wat overbodig is, breng het waar 
het nodig is. Ik wil het leven een 
beetje mooier maken, het is al zo 
kort.’’
De liedjes van Guido zijn mooi, 
maar zingen niet makkelijk weg. 
Niet alles verliep even vlekke-
loos, ook was niet alles verstaan-
baar. 
Plug-In heeft desondanks een 
geweldige voorstelling neerge-
zet, die wervelend en heel afwis-
selend was. (Carla Zwart)

(foto: Linda van den Burg) 

Platform moet 
jongeren
interesseren 
voor techniek 
IJmond - Het Technisch Col-
lege Velsen heeft een intentie-
verklaring ondertekend samen 
met een aantal andere scho-
len en bedrijven, waaronder Co-
rus. Het doel van de intentiever-
klaring ‘Techno Challenge’ is om 
jongeren te interesseren voor 
techniek, wetenschap en inno-
vatie en de kloof tussen theorie 
op school en praktijk in het be-
drijfsleven te verkleinen. Onder 
de naam ‘Techno Challenge’ vor-
men de bedrijven en scholen een 
platform, waarin zij praktisch en 
uitdagend lesmateriaal ontwik-
kelen. Het gaat om basis- en 
voortgezet onderwijs.

‘Niet zo maar een 
vrouwenclubje’
IJmuiden - Is een vrouwen-
beweging nog wel van deze 
tijd? De 80 leden van Passage 
IJmuiden, christelijk-maat-
schappelijke vrouwenbewe-
ging, vinden van wel. Maan-
dagavond vierden zij groots 
en gezellig hun 85-jarig be-
staan in de Ichthusburcht. Zij 
genoten onder meer van een 
optreden van Marijke Kots in 
een eenakter over het leven 
van Aletta Jacobs.

In de beginjaren van hun be-
staan, als Nederlands Christelijke 
Vrouwen Bond (NCVB), moesten 
de dames nog wel eens een pit-
tige discussie aangaan met hun 
(v)echtgenoot om het maande-
lijkse avondje van de bond te be-
zoeken. Het hielp ook dat een 
van de bestuursleden, juffrouw 
Drupsteen, in de twintiger jaren 
bedacht dat tijdens de stichtelij-
ke lezingen tegelijkertijd het on-
dergoed kon worden hersteld. 
De NCVB werd in 1919 opge-
richt. In IJmuiden werd op 18 
maart 1924 een afdeling door de 
echtgenote van Pieter Vermeu-
len en mevrouw de Bruin opge-
richt. ,,Doel was de christelijke 
vrouwen even weg te krijgen van 
het aanrecht en te zorgen voor 
verdere ontwikkeling,’’ vertelt 
secretaris Stijnie Gemser, een 
dag na het grote feest. Het bij-
na voltallige bestuur van Passa-
ge IJmuiden zit gezellig bij haar 
in de kamer. Elke maand wordt 
vergaderd over de thema’s, ac-
tiviteiten en de ‘huishoudporte-
monnee’. Elke derde maandag 
van de maand is in de Ichthus-
burcht een themabijeenkomst, 
die ook toegankelijk is voor gas-
ten. Inmiddels zijn de 80 leden 
van verschillende kerken afkom-
stig of soms zelfs van geen enke-
le kerk. Maar de maatschappe-
lijke betrokkenheid is groot. Dat 

uit zich in een jaarlijkse gift aan 
een goed doel, een ‘lief en leed 
potje’ en bezoek aan langdurig 
zieke leden. Via stichting Dor-
cas heeft Passage IJmuiden een 
‘granny’ geadopteerd die finan-
cieel wordt gesteund.
Ontwikkeling is nog steeds een 
belangrijke pijler van de vrou-
wenbeweging. ,,Dingen die 
mijn dochters en kleindochters 
op school hebben geleerd, le-
ren wij op de vereniging, zo-
als over kunst en cultuur,’’ zegt 
Loes Moojen. Bestuurslid Trijnie 
Wilderom geeft zelfs een cursus 
‘Kind in cultuur’ over kunst. 
De indrukwekkende eenakter 
van Marijke Kots over het le-
ven van Aletta Jacobs, de eer-
ste vrouw die een studie medi-
cijnen volgde in Groningen en 
dokter werd, is tekenend voor de 
vrouwenbeweging. Vrouwen als 
Aletta Jacobs hebben veel te-
weeg gebracht, niet alleen voor 
de vrouwenemancipatie maar 
ook op het gebied van hygiëne 
en zorg.
Passage IJmuiden heeft met 80 
leden haar 85-jarig bestaan ge-
haald. Passage Velserbroek en 
IJmuiden-Oost bestaan helaas 
niet meer. ,,Het belangrijkste is 
dat je een goed bestuur hebt,’’ 
zegt penningmeester Loes van 
de Veen. ,,Het wordt echter wel 
steeds moeilijker om opvolgers 
te vinden, want de leden worden 
allemaal wel een dagje ouder. 
Als we het over jonge leden heb-
ben zijn dat toch ook al 55-plus-
sers.’’ Toch gaat Passage IJmui-
den welgemoed op naar de 100. 
Onlangs vierde Passage IJmui-
den het 50-jarig jubileum van 
een aantal leden. Dat waren 
de dames Jongejeugd-Cor-
bijn, Borst-ten Strake, Koster-de 
Graaff en Meinema-de Graaff. 
Mevrouw Bonis-Karsten was 45 
jaar lid. (Karin Dekkers)

Velsen-Zuid - Ook dit jaar or-
ganiseert Fortis Foundation Ne-
derland organiseert samen met 
SnowPlanet de nationale Ma-
ke a Difference Day op vrijdag 
20 maart
Een onvergetelijke dag zal het 
worden voor de 60 gehandicap-
ten. Samen met 60 leerlingen en 
60 vrijwilligers zullen zij een uur 
de piste op gaan om de begin-
selen van het skiën te leren. In 
twee groepen van 90 personen 
krijgen zij de mogelijkheid om te 
skiën, snowboarden of gewoon 
lekker sneeuwballen te gooien.

Skiën met 
z’n drieën
in SnowPlanet

Deka van het jaar
Regio - Zaterdag 4 april wordt 
tijdens een spetterend eindfeest 
bekendgemaakt welke super-
markt zich een jaar lang ‘Deka 
van het jaar’ mag noemen. 
Vorige week zijn zestien filialen 
die na diverse voorronden als 
beste uit de bus kwamen, beoor-
deeld door een deskundige jury. 
Net als tijdens de voorronden is 
onder andere gelet op verkrijg-
baarheid van producten, klant-
vriendelijkheid, beheer van de 
winkel en commerciële uitstra-
ling. 
Op basis van deze beoordeling 
hebben acht filialen, waaron-
der die aan de Wijkerstraatweg 
in Velsen-Noord, de Spoorsingel 
in Beverwijk en de Rijksstraat-
weg in Haarlem, voor het hele 
team toegangskaartjes voor het 
spetterende eindfeest op 4 april 

verdiend. Alle medewerkers van 
deze filialen kunnen op tijd naar 
het feest. Collega’s uit omliggen-
de filialen nemen tot sluitings-
tijd namelijk alle werkzaamhe-
den over. 
Tijdens het feest worden maar 
liefst vier bekers uitgereikt. Be-
halve de titel ‘Deka van het jaar’ 
wordt ook bekend gemaakt wel-
ke van de bovengenoemde filia-
len in de eigen categorie de titel 
‘kleine super 2009’, ‘supermarkt 
2009’ en ‘regiosuper 2009’ in de 
wacht hebben gesleept.  
DekaMarkt organiseert de filia-
lenwedstrijd inmiddels als meer 
dan 10 jaar. Van oktober tot en 
met maart zetten de bedrijfslei-
ders zich met hun team extra in 
om hun winkel zo optimaal mo-
gelijk voor hun klanten te pre-
senteren. 

Rijp voor de sloop
Velsen-Zuid - De politie heeft 
maandagmiddag op de Amster-
damseweg een brommer van 
de weg gehaald. De technische 
staat was dusdanig dat het voer-
tuig niet op de weg mocht rijden. 

De uitlaat produceerde teveel 
geluid en er zat geen kenteken-
plaat op de bromfiets. De rem-
men en ook de verlichting werk-
ten niet. De 18-jarige eigenaar 
deed afstand van zijn brommer.

Ondernemen 
doe je samen
Regio - Dat vele ondernemers 
zich in zwaar weer bevinden tij-
dens deze economisch turbulen-
te tijden is geen nieuws meer. 
Juist in Velsen hebben onder-
nemers elkaar altijd in tijden van 
crisis ondersteund en gezamen-
lijk de schouders eronder gezet. 
Ook nu wil MKB-Velsen haar le-
den en overige ondernemers la-
ten weten dat de ondernemers-
vereniging uit Velsen er voor de 
ondernemers is en wat zij voor 
elkaar kunnen betekenen. On-
dernemers zijn op 8 april van 
harte welkom om gezamenlijk 
met MKB Velsen van gedachten 
te wisselen tijdens een informe-
le bijeenkomst in het Holiday Inn 
Hotel gelegen aan de Seaport 
Marina Haven van IJmuiden. 
De avond zal als thema dragen: 
Goed ondernemerschap over-
leeft!. Ook niet -leden en leden 
van andere ondernemingsver-
enigingen zijn uitgenodigd. Aan-
melden kan via www.mkbvelsen.
nl. Op deze avond zal tevens de 
voorzittershamer overgedragen 
worden door Egbert Wilmink aan 
zijn opvolger.
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SC Santpoort
bekert verder
Santpoort-Noord – SC Sant-
poort moest afgelopen vrijdag 
in het Polderhuis in Velserbroek-
voor de tweede ronde schaken 
tegen het sterke Aartwoud. Ili-
as van der Lende aan bord 1 on-
derschatte de aanval van Lie en 
verloor voor het eerst dit sei-
zoen. Peter de Roode was ge-
tergd doordat hij enkele gewon-
nen stellingen niet wist te verzil-
veren, ditmaal moest hij tegen 
look-a-like Herman Brood, Pe-
ter liet zich niet van de wijs bren-
gen pakte een kwaliteit en toen 
zijn paarden binnen vielen was 
het snel gebeurd 1-1. Xander 
Schouwerwou kreeg een remi-
se aanbod, sloeg die af en vlug-
gerde zijn tegenstander van het 
bord af, klasse. Martijn de Roo-
de die met f6 een ruïne van de 
stelling van zijn tegenstander 

maakte en een stuk won, stond 
straal gewonnen, zijn tegenstan-
der bood van narigheid remise 
aan, ook al betekende dat het 
verlies van de wedstrijd. Mar-
tijn die zowel in tijd als een stuk 
voor stond ging door en vlugger-
de net als Xander zijn tegenstan-
der eraf 3-1. Op dezelfde avond 
verloor Santpoort 2 kansloos van 
KC 6. Wim Gravemaker speelde 
aan bord 1 knap remise tegen 
2000+ speler Wim Eveleens. In-
valler Wim Dijkman speelde re-
mise zoals we dat van hem ge-
wend zijn en Jeronimo van der 
Star liet met de zet Lxg3 zien 
dat hij ballen had, Jeronimo wist 
daarna de dame van zijn tegen-
stander af te ruilen voor een To-
ren. Knap gedaan. Hoewel Sant-
poort op papier toch een aardig 
8 tal heeft blijkt het toch moei-
lijk punten te scoren. De laatste 
wedstrijd tegen Krommenie is 
een gelijkspel voor beide partij-
en voldoende om niet te degra-
deren. In het weekend 3, 4 en 5 
april is er het tweede Ichthus Ly-
ceum Schaaktoernooi in Drie-
huis met een hoofdprijs van 850 
euro. Aanmelden kan via www.
schaakclubsantpoort.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
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Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Cor Vlieland 50 jaar
IJmuiden - Vrijdag werd Cor 
Vlieland 50 jaar. Dat heeft hij ge-
weten. Die middag was hij speci-
ale gast bij Zebra Uitzendbureau. 
Daar werd hij door het voltallige 
team toegezongen. Er was taart, 
er waren bloemen en er waren 
cadeaus. Cor stond te stralen, hij 
voelde zich echt jarig. Van Henk 
Brandjes kreeg hij twee seizoen-
plaatsen voor de nieuwe tribune 
van Telstar. De club zelf had hem 
een clubsjaal cadeau gegeven. 
Cor komt al bijna zijn hele leven 
naar de thuiswedstrijden van Tel-
star. Iedereen kent hem daar en 
veel mensen maken altijd een 
praatje met hem. Een sjaal van 
het Nederlandse elftal kwam per 
post en er was nog een verras-
sing: Cor kreeg kaarten voor de 
wedstrijd Nederland tegen En-
geland, in de Arena. ,,Eigenlijk 
had ik met hem naar Engeland 
willen vliegen, om naar een wed-
strijd van Southampton te kij-
ken’’, vertelt Brandjes. ,,Daar was 
Jan Poortvliet trainer, die eerder 

Telstar trainde. Cor is helemaal 
weg van die man. Laat hij nou 
net ontslagen worden, omdat de 
ploeg niet goed genoeg pres-
teerde.’’ Hij vervolgt: ,,Cor is een 
gouden gozer. Altijd vrolijk, altijd 
tevreden. Hij werkt ook voor een 
klant van ons. Dan houdt hij de 
boel daar in de gaten, dat scheelt 
ons weer een hoop werk.’’ Alie, 
de zus van Cor, is ook meege-
komen. ,,Mijn zoon is bevriend 
met die van Henk, zo is het ge-
komen’’, vertelt ze. ,,Zes jaar ge-
leden, na het overlijden van mijn 
vader, heeft Henk een hoop din-
gen voor mijn moeder en mijn 
broer geregeld. Sindsdien be-
kommert hij zich om Cor, dat 
waarderen we heel erg.’’
,,Zondag vier ik mijn verjaar-
dag thuis, je bent welkom’’, zegt 
Cor tegen Henk. Die belooft dat 
hij komt. War Cor dan nog niet 
weet, is dat er op zaterdag een 
surpriseparty voor hem is geor-
ganiseerd in zalencentrum Vel-
serduin. (Carla Zwart)

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag was. de 
Beeckestijnroute aan de beurt 
voor de klootschieters van s.v. 
Full Speed. Er was ook een nieuw 
lid, Agnes, bij gekomen.
Veertien leden waren present om 
dit zware parcours af te leggen. 
Het beste spel was van team 
3 met Dirk, Jan St. en Willem 
Kr. met 59 schoten en 28 me-
ter.Team 2 met Nico, Elly, Harm 
en Agnes werd tweede met 65 
schoten en 19 meter. Team 1 met 
Cees, Ton, Bianca en Bertie werd 
derde met 70 schoten en 21 me-
ter. Team 4 met Joke, Lia en Ber-
tus werd vierde met 74 schoten 
en 20 meter.
Zondag was de eerste mara-
thon van 11 km. in Spaarnwou-
de. De route ging over de gro-
te weg en dat ging mis. Er was 

namelijk heel veel autoverkeer, 
dus moest veel gewacht worden 
tot het weer rustig was. In ver-
band met de veiligheid, wordt 
deze marathon naar een ande-
re maand verschoven. Iedereen 
was het er over eens dat dit een 
vervolg moet krijgen. Elke deel-
nemer kreeg een doos choco-
lade. De eerste plaats kreeg er 
nog een cake bij, en die was voor 
team 4 met Ton, Nico en Dries 
met 160 schoten en 2 meter. Jan 
Sch. (74) en Cor v St. (65) kregen 
applaus, omdat beide de 11 km 
hebben uitgelopen. 
Op de agenda staat op zondag 
5 april het open klootschiet-toer-
nooi. Voor info bel Nico Prins via 
0255-518648 of Dirk Sieraad via 
0255-515602 of kijk op de web-
site: svfullspeed.nl.

Mini’s Smashing Velsen 
volleyballen weer
IJmuiden - Zaterdag waren 
de mini’s van volleybalvereni-
ging Smashing Velsen weer ac-
tief op hun maandelijkse toer-
nooi. Gastheer was de sporthal 
in Mijdrecht. Alle teams waren 
nagenoeg compleet en streden 
weer om de hoogste eer met veel 
inzet en lol! In de poule super 4 
acteerden de Beachbabes. 
Zij veroverden de derde plek. De 
Pierewaaiers mochten voor het 
eerst op niveau 4 spelen. Op dit 
niveau mag de tweede bal ge-
vangen worden waarbij een set 
up wordt gegeven. De bal moet 
in drieën. Het ging wel een beet-
je onwennig maar gezien hun 
techniek (weinig werd er zo-
genaamd doorgetikt) zullen ze 
steeds beter worden. Er werd 
één set gewonnen, van de Orka-
nen en zij werden daarmee vier-
de. De Orkanen zelf wisten van 
alle tegenstanders een set te 
winnen en werden met zes pun-
ten derde. De Stormlopers pakte 
heel wat punten en hadden wat 
ongeluk in de laatste wedstrijd. 
Als die gewonnen was waren ze 

eerste geweest in hun super 2 
poule. Wie wel eerste werd wa-
ren de Strandjutter in niveau 3, 
het kon ook niet anders met de-
ze talenten! 
Het wordt haast traditie, zij zagen 
namelijk weer kans om dit op 
saldo te doen nadat drie teams 
op acht punten geëindigd waren. 
In poule A van niveau 2 waren de 
Sandwiches en de Zeeleeuwen 
present. Daar werden de Zee-
leeuwen eerst, een hele presta-
tie! Ook hier moest het saldo be-
slissen omdat drie teams, waar-
onder ook de Sandwiches, op 
acht punten uit waren gekomen. 
De Sandwiches werden hierdoor 
derde. 
De Surfers tenslotte pakte een 
mooie tweede plaats in de C-
poule van niveau 4. Zij deden 
die met fraai en meestal dege-
lijk spel, misschien zelfs wel een 
beetje te mooi en lief. 
Weer een heel mooi toernooi met 
leuk volleybal voor de jeugd tot 
12 jaar, meer info over volleybal 
in de IJmond zie www.smashing-
velsen.nl. 

SVIJ blij met AED
van Rabobank Velsen
IJmuiden - Op donderdag 12 
maart ontving voetbalvereni-
ging SVIJ uit handen van me-
vrouw Franca van Winkel, direc-
tievoorzitter van Rabobank Vel-
sen en Omstreken, en mevrouw 
Virry van den Noort, ledenraads-
lid van de bank, een gloednieu-
we defibrillator. Deze AED werd 
overhandigd aan voorzitter Cees 
Martin.
SVIJ had aan de Rabobank het 
verzoek gedaan voor het aan-
schaffen van een AED hetgeen 
gehonoreerd werd. Via het be-
drijf Van Limbeek uit Zandvoort 
werd vervolgens deze AED aan-
geschaft. Mede door deze aan-
schaf kan nu worden vastge-
steld dat heel sportpark Zeewijk 
inclusief de Spinnekoplaan, nu 
‘gedekt’ is met reanimatieappa-
ratuur.
Na een bemoedigend woordje 
van mevrouw Van Winkel en de 

uitreiking van de AED werd aan-
sluitend een training gegeven 
aan 16 SVIJ-leden. Deze training 
werd onder toeziend oog van 
mevrouw van den Noort gege-
ven door Toon Aalders. Toon, die 
een begrip is in het ambulance-
wereldje, is in het verleden zelf 
ook gered door het gebruik van 
een AED. Maar liefst 64 minuten 
reanimatie en 21 schokken mid-
dels een defribilator moesten er 
aan te pas komen om Toon te-
rug in het leven te halen. Sail-
lant detail hierbij is dat zijn zoon 
hier mede verantwoordelijk voor 
was.
Deze met passie gegeven trai-
ning duurde uiteindelijk tot 22.00 
uur, waarna deze 16 SVIJ-leden 
allemaal een certificaat op zak 
hadden. SVIJ is dus nu in het 
bezit van een heuse AED, maar 
hoopt deze in de toekomst nooit 
te hoeven gebruiken.

Kienavond
bij Full Speed
Velsen-Zuid - Zaterdagavond 
28 maart is er weer een gezelli-
ge kienavond bij sportvereniging 
Full Speed aan de Tolsduinerlaan 
in Velsen-Zuid. Aanvang is 20.15 
uur De kientafels zijn weer lek-

ker gevuld met prijzen en ook 
aan de loterij is gedacht. Kien-
blaadjes kosten 2,50 euro voor 
een heel blaadjes. De lootjes be-
dragen 1,25 euro per lootje. Het 
clubhuis is te vinden tussen het 
Gymnasium Felisenum en het 
Telstar/VSV terrein. Informatie: S. 
Verdoes, telefoon 0255-52359 of 
V. Tromp, telefoon 06–48459492.
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Gratis entree bij taxatie
Beurs voor postzegels, 
munten en bankbiljetten
Haarlem - Postzegels verzame-
len saai? Munten niet meer van 
deze tijd? Bankbiljetten, daar be-
taal je toch zeker alleen mee? 
Welnee, postzegels, munten en 
bankbiljetten geven een prachtig 
beeld van een stukje geschiede-
nis en cultuur van een land. En 
wat is er leuker dan zo’n stukje 
historie te bezitten of verder uit 
breiden?
Dat kan tijdens de MPO-beurs 
op zondag 22 maart in Van der 
Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2 
te Haarlem waar vele duizenden 

munten, postzegels en bank-
biljetten uit binnen- en buiten-
land worden aangeboden. Zowel 
de beginnende als de gevorder-
de verzamelaar vindt hier tussen 
10.00 en 16.00 uur zeker iets van 
zijn of haar gading.
Tevens kunnen verzamelaars en 
niet-verzamelaars op deze beurs 
munten, postzegels, bankbiljet-
ten en oude ansichtkaarten gra-
tis laten taxeren. De entree be-
draagt 2 euro. Bij taxatie: Gratis 
entree. Bel voor inlichtingen met 
MPO, telefoon 030-6063944.

Burgemeesters in debat 
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Onder voor-
zitterschap van Brigitte Paulis-
sen vond dinsdag voor de twee-
de maal het Burgemeestersde-
bat plaats op Landgoed Duin & 
Kruidberg. De organisator, het 
regionaal ondernemersplatform 
“MeerBusiness Haarlem”, had 
een indrukwekkende gasten-
lijst opgesteld. Vertegenwoordi-
gers van de gemeenten Haar-
lem, Haarlemmermeer, Haarlem-
merliede, Beverwijk, Bloemen-
daal, Heemskerk, Heemstede, 
Velsen en Zandvoort waren uit-
genodigd, maar ook een vijftig-
tal bedrijven en instellingen uit 
de regio. Veel belangstellenden 
dus bij dit discussieforum dat 
werd gevormd door Peter Cam-
maert, burgemeester van Velsen, 
Bernt Schneiders, burgemeester 
van Haarlem en Theo Weterings, 
burgemeester van Haarlemmer-
meer.
Rob Bloemers, directeur van Im-
bema, sprak het openingswoord 
waarin termen als: communica-
tie, gevoel, relatie en maatschap-
pelijke betrokkenheid volgens 
hem met hoofdletters dienen te 
worden geschreven. Tevens be-
nadrukte hij het belang van een 
goede samenwerking tussen on-
dernemers en bestuurders. Tij-
dens het debat kwam naar vo-

ren dat ondernemers moeite blij-
ven hebben met de, in hun ogen, 
vaak veel te lange procedures 
van de (gemeentelijke) overhe-
den. Het burgemeestersforum 
toonde hiervoor begrip maar 
stelde daar tegenover dat men 
als overheid enorm gebonden is 
aan wettelijke regelgeving op al-
lerlei gebied waardoor besluit-
vorming een langdurige zaak 
kan zijn. 
Vanuit deze hoek kwam dan ook 
het advies aan ondernemers om 
aandacht te blijven vragen bij de 
gemeenten voor hun belangen 
en eventueel met nieuwe invals-
hoeken te komen. Het belang 
van een goede relatie met de 
(gemeentelijke) overheid werd 
vanachter de bestuurstafel na-
drukkelijk onderstreept, waarbij 
de idee werd geopperd om als 
ondernemer zelf zitting te nemen 
in de gemeenteraad.
Mevrouw Heeremans, burge-
meester van Heemstede, bepleit-
te vanuit de zaal een regionaal 
burgemeestersoverleg mét on-
dernemers en Kamers van Koop-
handel om samenwerking tus-
sen gemeenten en bedrijven op 
tal van terreinen te bevorderen. 
Al met al een interessante dis-
cussie op een bijzondere locatie. 
(Joop Waijenberg)

Velsen - In de ledenverga-
dering van dinsdag 17 maart 
hebben de leden, op enkel-
voudige voor-dracht van het 
bestuur, Robert te Beest bij 
acclamatie gekozen als lijst-
trekker voor de gemeente-
raadsverkiezing in 2010. Bij 
het CDA staat de lijstrekker 
los van de vaststelling van de 
rest van de kandidatenlijst.

Robert te Beest is 40 jaar en 
heeft zich al langdurig ingezet 
voor het CDA. Aanvankelijk als 
lid van het bestuur, later in de 
functie van penningmeester en 
vervolgens als voorzitter. Na de 
gemeenteraadsvergadering van 
2002 nam hij  namens het CDA 
zitting in onze gemeente-raad. 
Als geboren en getogen Velse-
naar voelde hij zich als een vis 
in het water. Daarnaast verte-
genwoordigde hij de CDA-re-
gio IJmond in het CDA-bestuur 
van de provincie Noord-Holland. 
Na de gemeenteraadsverkiezing 
in 2006 kon hij blijven zitten. In 
2008 nam hij het fractie-voor-
zitterschap over van mevr. Lida 
Nijssen. Nu is hij klaar om met 
volle kracht het lijsttrekkerschap 
ter hand te nemen.
In de afgelopen jaren heeft Ro-
bert te Beest veel dossierkennis 
opgebouwd en een uitgebreid 
netwerk aangelegd. Deze kennis, 
gecombineerd met zijn financië-
le achtergrond en de in het ver-
leden ingenomen standpunten 
zijn belangrijk om als lijsttrekker 
de toekom-stige debatten aan te 
kunnen gaan. Daarin kan hij een 
verhaal houden zonder loze be-
loften, zeggen waar het op staat 
ook als de boodschap minder 
leuk is, gebaseerd op de vier uit-
gangspunten van het christen-
democratisch gedachtegoed, te 
weten gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap.
In het dagelijks keven is Robert 
te Beest senior accountantma-
nager Zakelijke Relaties bij de 
Rabobank. De afgelopen jaren 
heeft hij deze functie vervuld in 
de IJmond. Vanaf 2008 heeft hij 
zijn aandachtsgebied verlegd 
naar de Bollestreek.  Daarnaast 
heeft hij het , uiteraard samen 
met zijn vrouw Nellie, ook nog 
druk met het opvoeden van zijn 
twee kinderen Jasper en Kirsten.
Als lijsttrekker zal hij in de ver-
kiezingstijd , naast zijn andere 
werkzaamheden, betrokken wor-
den bij de programbeschrijving , 
de kandidaatstelling en de cam-
pagne. Samen met het bestuur , 
de huidige fractie en de toekom-
stige kandidaten wordt gestreefd 
naar een goede verkiezingsuit-
slag. De bloemen die hij kreeg 
waren niet alleen de uitdrukking 
van een gelukwens maar ook 
een blijk van vertrouwen. On-
der zijn leiding wil het CDA-Vel-
sen optrekken  naar een plaats 
in het gemeentebestuur die zich 
richt  op respectvol samenleven 
in een sterke gemeente.

Robert te Beest 
lijsttrekker CDA

Trainingen eigen wijsheid
Weerbaarheidstraining 
voor kinderen
Velserbroek - Op 8 april starten 
nieuwe weerbaarheidstrainingen 
voor kinderen in het Polderhuis. 
Onder het kopje ‘Durven, Doen & 
Eigen-Wijsheid’ (DDE) wordt op 
speelse wijze gewerkt aan ver-
groten van het zelfvertrouwen 
van kinderen. 
Kinder- en jeugdtherapeut Ma-
rieke Rozemeijer en psycholo-
ge Birgitte van Ginkel zijn de 
twee bedenkers en trainers van 
de DDE-weerbaarheidstrainin-
gen. Zij hebben vorig jaar de 
training op verschillende scho-
len gegeven en zijn in januari in 
het Polderhuis een training ge-
start voor basisschoolleerlingen 
in verschillende leeftijdgroepen. 
Een weerbaarheidstraining DDE 
bestaat uit elf bijeenkomsten op 
de woensdagmiddag. Er is een 
intake en voor de ouders zijn er 
drie keer oudergesprekken. Na 
elke bijeenkomst krijgen de ou-
ders en leerkrachten een kopie 
van de opdracht en van wat is 
geoefend, zodat ook de omge-
ving op de hoogte is van wat het 
kind leert.
,,Een weerbaarheidstraining is 
een breed begrip,’’ vertelt Marie-
ke Rozemeijer. ,,Het draait alle-
maal om het zelfvertrouwen. Dat 

is een voorwaarde om te kunnen 
leren en ontwikkelen. Zelfver-
trouwen maakt kinderen weer-
baar. Een gebrek aan zelfver-
trouwen kan zich uiten in zowel 
verlegen, afhankelijk als brutaal 
of agressief gedrag.’’
,,De trainingen worden speels 
gebracht,’’ zegt Birgitte van Gin-
kel. ,,We werken met rollenspe-
len, samenwerkopdrachten en 
bijvoorbeeld bewegingsspel. We 
praten over waar een kind goed 
in is, wat iemands grenzen zijn 
en benaderen alles op een po-
sitieve manier. Het is fantastisch 
om kinderen tijdens deze trai-
ning te zien groeien en ook van 
anderen over de positieve resul-
taten te horen. Dankzij de terug-
koppeling naar ouders en leer-
krachten horen we dat regelma-
tig.’’

Voor informatie en aanmelding 
kan men kijken op de website 
www.ddepraktijk.nl of telefonisch 
contact opnemen met Marie-
ke Rozemeijer via 06-48862180. 
Een folder kan desgewenst wor-
den toegestuurd. De DDE-weer-
baarheidstraining kan op ver-
zoek ook voor scholen of organi-
saties worden gegeven.

Nieuw stageproject
bij rederij Spliethoff
IJmuiden - Acht cursisten Koop-
vaardij Officier varen op 14 maart 
uit voor drie reizen van een week 
van Antwerpen naar de Oostzee 
en de Finse golf op het Container 
RORO-schip Pulpca van rederij 
Spliethoff. De reis is een try-out 
voor een nieuw stageproject van 
Spliethoff samen met de Mari-
tieme Academie in IJmuiden en 
Harlingen.
IGO2C-4 is de naam van het nieu-
we project voor praktijkleren aan 
boord, waarin de Maritieme Aca-
demie van het ROC Nova Colle-
ge en rederij Spliethoff nauw met 
elkaar samenwerken. Verbeterde 
praktijkonderwijsfaciliteiten en 
begeleiding aan boord door trai-
ning officers staan in het nieu-

we programma centraal. De try-
outs zijn een opstap naar stage 
op acht nieuwe D-type schepen 
die rederij Spliethoff op dit mo-
ment in China laat bouwen. De-
ze nieuwe opleidingsschepen 
zijn uitgerust met een extra oe-
fenbrug, een leslokaal, een ont-
spanningsruimte en extra hut-
ten voor stagiairs en training of-
ficers. De eerste groep cursisten 
kwam op 21 februari enthousi-
ast in Antwerpen terug van hun 
drie reizen langs de havens Han-
ko en Hamina. Aan boord kregen 
ze afwisselend training en prak-
tijkopdrachten, naast het wacht-
lopen op de  brug en in de ma-
chinekamer. Zie ook www.nova-
college.nl.
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Jubileumconcert 
Felison Brass
Velsen-Noord - Ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan 
pakt Brassband Felison Brass op 
zaterdag 4 april flink uit. De En-
gelse solisten Tabby Clegg (Cor-
net) en Simon Kerwin (esbas) 
zijn te gast. Ook nationaal kam-
pioen Brassband Rijnmond is te 
gast om het jubileum luister bij 
te zetten. 
Naast het muziek maken bleek 
Tabby Clegg ook goed te kunnen 
schrijven en dat deed ze voor tijd-
schriften als British Bandsman en 
Brass Band World. In 2008 heeft 
ze samen met Simon Kerwin een 
nieuwe methode voor het leren 
bespelen van koperen en houten 
blaasinstrumenten ontwikkeld. 
Laatst genoemde Simon groei-
de op in Noord West Engeland, 
waar brassbands een belangrijk 
onderdeel vormen van het soci-
ale leven en hij zich kon ontwik-
kelen tot een instrumentalist, di-
rigent, componist en arrangeur 
van faam. Hij componeerde en 
arrangeerde vaak in opdracht, 
en meer dan 400 titels werden 

van hem gepubliceerd.  
Nederlands kampioen 2008 
Brassband Rijnmond (BBR) 
werd in 1978 opgericht in Rot-
terdam. Al snel werden de eerste 
successen geboekt toen de band 
in 1979 de voorloper van de NBK 
won. BBR heeft het hoge muzi-
kale niveau sindsdien vast kun-
nen houden. Vele musici die bij 
Brassband Rijnmond speelden, 
bekleden nu belangrijke posities 
in professionele orkesten. 
Felison Brass staat onder leiding 
van Alexander Zwaan. De diri-
gent viert volgend jaar zijn 25 ja-
rig dirigentschap, en is al 12 jaar 
aan deze vereniging verbonden. 
Mede dankzij zijn inzet en liefde 
voor de brassbandmuziek weet 
hij de leden van Felison Brass 
uit Velsen te motiveren en sti-
muleren. Het jubileumconcert 
zal plaats vinden op 4 april  in 
de Vredevorstkerk aan de Laan 
der Nederlanden in Beverwijk. 
Kaarten zijn te bestellen op 06-
50591888 of aan de zaal. Entree 
is 7,50 euro. Aanvang 19.30 uur. 

Jan Wittebrood 
onderscheiden
Santpoort-Noord - De Sant-
poortse Jan Wittebrood is – van-
wege langdurige bijzondere ver-
diensten voor de samenleving – 
vrijdag koninklijk onderschei-
den. Hij werd Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Burgemeester 
Cammaert onderbrak de jaarver-
gadering van tennisvereniging 
LTC Brederode om de verraste 
Wittebrood de bijbehorende on-
derscheiding op te spelden. 
De voordracht is gebaseerd op 
zijn verdiensten voor RKVV Vel-
sen in Driehuis , Stichting Pino-

kio (kinderhuis Brazilië) en LTC 
Brederode in Santpoort-Noord. 
Kortom: Jan is een weldoener 
met een groot clubhart en een 
enorme inzet. 
Nog altijd levert hij tonnen ce-
ment aan de samenleving. In ie-
der geval aan 120 zwerfkinde-
ren in Brazilië (bouw kinder-
huis), 1200 leden van de tennis-
vereniging (bouw kantine, kleed-
kamers en onderhoud banen) en 
ruim 700 voetballeden (bouw 
kantine, scheidsrechter en trai-
ner pupillen). 

Hardleers
IJmuiden - Een surveilleren-
de politieman zag zondagnacht 
rond 01.45 uur in de Piet Hein-
straat een auto rijden die werd 
bestuurd door een hem beken-
de 39-jarige man. 
Deze man heeft een ontzegging 
van de rijbevoegdheid vanwe-
ge het herhaaldelijk rijden onder 
invloed. De man is na een kor-
te achtervolging aangehouden 
en meegenomen naar het bu-
reau. De auto is in beslag geno-
men. De man had ook nu weer 
te veel gedronken. Er is opnieuw 
proces-verbaal tegen hem opge-
maakt.

Onverzekerde 
bromfiets
Santpoort-Noord - Surveille-
rende politieagenten controleer-
den vorige week donderdag om-
streeks 13.00 uur op de Hagelin-
gerweg een bromfiets. De brom-
mer had een kenteken dat niet 
voor deze brommer was afgege-
ven en bovendien was het voer-
tuig niet verzekerd. 
Ook was de brommer tech-
nisch niet in orde. De 15-jari-
ge bestuurder uit Velserbroek 
kon geen vanwege zijn leeftijd 
geen brommerrijbewijs tonen. 
Hij heeft afstand gedaan van de 
brommer.

Nieuw Bestuur 
Stichting ’s 
Gravenlust
Velsen-Zuid - Na  bijna zes jaar 
bestuurders van de stichting  ’s 
Gravenlust te zijn geweest be-
stond er bij Adriaan Koopmans, 
Ron Oudhuis, Cor Riksen en Pe-
tra C.M. Meskers de wens om 
het werk over te dragen. De 
zoektocht naar nieuwe bestuur-
ders werd sneller beloond dan 
verwacht. De oude bestuurders 
willen iedereen bedanken voor 
de samenwerking. Ook alle be-
zoekers van de exposities van 
het Raadhuis voor de Kunst wor-
den bedankt, blijf vooral komen. 
Zij willen de nieuwe bestuurders 
van harte aanbevelen. De nieu-
we voorzitter is Willem Schou-
ten, beeldend kunstenaar en do-
cent aan de AMFI in Amsterdam. 
Nieuwe secretaris is Afke Spaar-
garen, beeldend kunstenaar en 
docente aan het Kunstencen-
trum. Evert Janssen, de nieuwe 
penningmeester, is van beroep 
natuur- en scheikundige.
De exposities worden binnenkort 
in een nieuw jasje gestoken. Een 
nieuwe werkgroep werkt hier-
aan en zal in de tweede helft van 
2009 van zich laten horen.
Tot 12 april is in het Raadhuis 
voor de Kunst een fototentoon-
stelling van de Santpoortse fo-
tografe Carolien Sikkens te zien. 
Gratis te bezoeken van donder-
dag tot en met zondag van 13.00 
tot 17.00 uur, aan de Torenstraat 
7. Onderwijs op afspraak ook 
welkom buiten deze tijden. 

Flinke wandeling door 
Midden Herenduin
IJmuiden - Op zaterdag 21 
maart om 16.00 uur organiseert 
Natuurmonumenten in het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland 
een twee uur durende wandeling 
door het gebied Midden Heren-
duin.  De wandeling is geschikt 
voor alle leeftijden. 
Er leven veel dieren in de duinen 
en bossen. Spechten, eekhoorns, 
reeën, damherten, koeien, pis-
sebedden en nog veel meer. Nu 
er nog niet zoveel groen is, is 
het een goede tijd om te speu-
ren naar sporen van dieren in het 
duingebied. Weet jij het verschil 
tussen een pootafdruk van een 
ree en een damhert? Of weet jij 
wie die struik heeft ‘gesnoeid’? 

En welk dier heeft aan die den-
nenappel geknaagd? Een ver-
rassende en leerzame tocht voor 
jong en oud! Doe stevige schoe-
nen aan, want we mogen voor 
deze wandeling ook van de pa-
den af van de boswachter. Voor 
meer informatie en aanmelden 
www.npzk.nl. De route is niet 
rolstoel vriendelijk. Honden zijn 
niet toegestaan.
Het verzamelpunt is bij het in-
formatiepaneel op parkeerplaats 
Midden Herenduin, Duin en 
Kruidbergerweg ter hoogte van 
nummer 18, Driehuis.
Deelname kost 2,50 euro per vol-
wassene en 1,50 euro voor kind 
of 65+. Men betaalt ter plaatse. 

Zelfverdedigingslessen
IJmuiden - Jongeren kunnen 
zich op straat en onder elkaar 
misdragen als reactie op on-
zekerheid en angst. Zelfverde-
digingslessen door een goede 
docent vergroot niet alleen de 
vechtvaardigheden maar leert 
ook respect voor de leraar, el-
kaar en de omgeving en ver-
groot het zelfvertrouwen. Tiener- 
en Jongerenwerk Branding or-
ganiseert deze lessen in buurt-
centrum de Dwarsligger. Hugo 
Nibte is rijksgediplomeerd kara-
teleraar, hulpverlener en trainer 
sociale vaardigheden. De lessen 
zijn geen traditionele karate les-
sen maar meer een mengelmoes 
van karate, zelfverdediging en 
(kick)boks technieken. Er wordt 
ook veel getraind op trapkus-

sens en stootpads. Ook wordt 
gekeken naar houding en hoe 
agressie te voorkomen. Aan het 
eind van de les wordt nagespro-
ken over dingen die bijvoorbeeld 
in de les zijn gebeurt of situaties 
die de leerlingen zelf in kunnen 
brengen. Het is op woensdag-
avond van 18.30 tot 20.00 uur 
in de grote zaal van de Dwars-
ligger. 13 tot en met 17 jaar. De 
kosten zijn 20 euro voor een 
blok van tien lessen. Het adres 
is buurtcentrum de Dwarsligger, 
Planetenweg 338 in IJmuiden. 
Graag van tevoren opgeven via 
0255-512725. Er wordt gestart 
op woensdag 25 maart met een 
gratis kennismakingsles. Kijken 
mag niet, meedoen wel! Neem 
makkelijke kleding mee.

Haarlem - De politie heeft een 
39-jarige inwoner van Haarlem
aangehouden, omdat hij vori-
ge week donderdag in de voor-
avond een andere man een kop-
stoot zou hebben gegeven. Ook 
sloeg hij het slachtoffer en kneep 

hij zijn keel dicht. De mishande-
ling vond plaats in het trappen-
huis van een flat aan de Wad-
denstraat. De aanleiding ligt in 
de relationele sfeer. Tegen de 
verdachte is proces-verbaal op-
gemaakt.

Man mishandeld
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Duitse scholieren 
bezoeken Velsen
IJmuiden – In het kader van 
een uitwisselingsprogramma 
arriveerde dinsdagmiddag een 
groep leerlingen van het Dietrich 
Bonhoeffer gymnasium uit Be-
gisch Gladbach, waar Velsen een 
stedenband mee heeft, bij het 
Ichthus Lyceum. Eind novem-
ber brachten leerlingen uit Drie-
huis een bezoek aan de school 
in Duitsland, nu was er een te-
genbezoek.
Diezelfde middag brachten de 
leerlingen een bezoek aan het 
stadhuis, waar burgemeester 
Peter Cammaert de gasten wel-
kom heette. Dit keer zaten er 
geen raadsleden achter de ver-
gadertafel in de raadszaal, maar 
een groep scholieren. In zijn bes-
te Duits verwelkomde Cammaert 
de scholieren uit Bergisch Glad-
bach. Hij vertelde over het ont-
staan en de geschiedenis van 
Velsen en hoe de gemeenteraad 
in elkaar zit. 
Op zijn vraag hoe de eerste in-
druk was, kwamen louter posi-
tieve reacties. Nadat hij vroeg 
wat de verwachtingen van Hol-
land waren, bleef het eerst stil. 

Cammaert vertelde dat hij eer-
der een groep Duitse leerlingen 
welkom had geheten en dezelf-
de vraag stelde: ,,Zij begonnen 
in Amsterdam en eindigden in 
de coffeeshop.’’ Een leerling re-
ageert: ,,Jullie hebben hier het 
strand en de zee, die hebben wij 
niet.’’ Een klasgenote vult aan: 
,,En ook geen frikadellen.’’
De gasten waren woensdag op 
het Ichthus Lyceum om te zien 
hoe het daar in zijn werk gaat.
,,Ze zullen wel staan te kijken, 
dat het hier veel vrijer is’’, vertelt 
Alex Molenaar. ,,In Duitsland zijn 
leraren heel autoritair, leerlingen 
steken hun vinger op als ze iets 
willen zeggen. 
Van kletsen in de klas is al he-
lemaal geen sprake, dat wordt 
zwaar afgestraft.’’ Een klasgenote 
reageert: ,,Maar discipline is wel 
goed, daar zouden wij wat meer 
van kunnen gebruiken.’’ Woens-
dagmiddag fietste de groep 
door Spaarnwoude naar Haar-
lem, donderdag stond er een be-
zoek aan het Anne Frankhuis op 
het programma. Vrijdag keren zij 
naar huis terug. (Carla Zwart)

Vol programma in Engeland
Technisch College 
Velsen goes Newcastle
IJmuiden - Veertig leerlingen 
tussen de twaalf en veertien jaar 
van het Technisch College Velsen 
krijgen donderdag de kans om 
rond te gaan kijken in de Engel-
se stad Newcastle. Het bezoek 
wordt door de school georgani-
seerd in het kader van de ‘Engel-
se periode’ in de onderbouw.
In het type onderwijs dat op het 
Technisch College wordt gege-
ven, wordt behalve aan ‘leren’ 
ook nadrukkelijk aandacht be-
steed aan ‘doen’. En hoe kun je 
de Engelse taal nu beter leren 
dan door het te doen? Vandaar 
dat woensdagavond de leerlin-
gen en hun begeleiders zich in-
schepen om de hele dag in New-
castle door te brengen. Zo kun-

nen ze hun lessen Engels van de 
afgelopen tijd in praktijk bren-
gen.
Het programma zit tjokvol! Al-
lereerst wordt er een busrondrit 
door de stad gemaakt, met uit-
leg van een (uiteraard Engelsta-
lige) gids. Na de lunch krijgen de 
leerlingen een aantal opdrachten 
mee om in de stad uit te voeren. 
Uiteraard zullen ze bij het uitvoe-
ren van die opdrachten het En-
gels hard nodig hebben!
Als de ferry vrijdagochtend af-
meert zullen de leerlingen aan 
hun ouders kunnen laten merken 
dat ze veel beter Engels spreken 
en begrijpen dan voorheen! Ten-
minste, als ze niet doodmoe hun 
bedje inrollen.

29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis, bijdra-
ge in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Young@Heart’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Kleine 
zaal: The Sheer (try-out). 21.00 
uur. Toegang 10,-. 23.00-04.00 
uur. Balkan Beatz met dj’s Tom-
mi & Gusztav. Toegang 8,- vanaf 
18 jaar. Café: Micke from Swe-
den en The Light Brigade. 22.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 21 maart

Snuffelmarkt voor Tanzania. Van 
09.30 tot 16.00 uur in de Lauren-
tiuskerk, Fidelishof IJmuiden.
Bazaar in Huis ter Hagen, Lode-
wijk van Deijssellaan 254 Drie-
huis. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Wandeling door Midden Heren-
duin. Verzamelen om 16.00 uur 
bij informatiepaneel parkeer-
plaats Midden Herenduin, Duin 
en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 18. 
Kosten 2,50 volwassenen, 1,50 
kinderen/65+.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Voorronde IJmond 
Pop. Aanvang 20.00 uur.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): 10cc, 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
Roosbeef. 20.30 uur. Toegang 9,-
. Dommelsch zaal: Retro DeLuxe 
met dj’s El Salvo & Der Pudel. 
23.00-04.00 uur. Toegang 10,- 
vanaf 18 jaar. 23.00-04.00 uur 
Dikke Dubstep Jazzsteppa. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Café: Ir-
rational Library Bob & Lisa. 20.30 
uur. Toegang gratis.

Zondag 22 maart

Runnersworld Spaarnwoude-
loop. Zie ook www.spaarnwou-
deloop.nl.
Tropical play-in in het Soli Mu-
ziekcentrum, Hagelingerweg 325 
Santpoort-Noord. Aanvang 10.00 
uur.
Beurs voor munten, postze-
gels en bankbiljetten in Van 
der Valk Haarlem-Zuid, Toekan-
weg 2, 10.00-16.00 uur.
Koffieconcert Velser Gemeen-
schap in de Naaldkerk in Sant-
poort-Noord. Aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis.
Anna Enquist en Diederik 
van Vleuten in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur.
Quatre Mains in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Amsterdam Sinfo-
nietta & Jean-Guihen Queyras, 
15.15 uur.
Rebellies in café De Halve 
Maan, Hagelingerweg in Sant-
poort-Noord. Aanvang 16.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Bluestrain FM met 
Veldman Brothers. 16.30 uur. 
Toegang gratis. Om 20.30 uur 

film ‘Young@Heart’. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Café: 
The Folk Survival Club. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 23 maart

Gratis cursus verkeersrege-
laar bij SportSupport, Gene-
raal Spoorlaan 2, 19.30-21.00 
uur. Aanmelden: grachtenloop@
sportsupport.nl.
Paranormale avond bij het 
Ethisch Paranormaal Centrum 
Kennemerland in verenigings-
gebouw Speeltuin Oost, Anna 
Kaulbachstraat 14A.

Dinsdag 24 maart
 

Workshop ‘Netwerken anno 
2009’ om 20.00 uur, ontvangst 
19.30 uur. Bob’s Party Palace in 
Uitgeest. Deelname gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Niet Schieten! - ‘Nymfomannen 
(16+)’. Aanvang 20.15 uur.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Maartje0Maria den 
Herder & Morena Varga, 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Advendo speelt ‘Jan 
Rap en z’n Maat’. Aanvang 20.30 
uur.

Woensdag 25 maart

Stadsschouwburg Velsen: Eric 
Koller. Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Alex Agnew. Aan-
vang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Advendo speelt ‘Jan 
Rap en z’n Maat’. Aanvang 20.30 
uur.
Jaarvergadering Dorpsraad 
Driehuis om 20.30 uur in Huis ter 
Hagen, Lodewijk van Deijsellaan 
254 in Driehuis.s
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Skip-
per Boetlek presents. 20.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 26 maart

Inloopochtend kankerpatiën-
ten in het Spaarne Ziekenhuis, 
Hoofddorp, 10.00-12.00 uur. Info: 
023-8908360.
Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Ot-
te Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 
in IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Don Carlos’ opera met specta-
culaire ensemblestukken. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dansclick 6. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
Sabrina Starke. 21.00 uur. Uitver-
kocht. 23.00-04.00 uur LOS! met 
dj Paullie en Co. Toegang 5,- van-
af 18 jaar. Studenten gratis. Ca-
fé: Shane Alexander, Blag Dahlia 
en dj Rootscontroller. 20.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 19 maart
 

Informatieavond over alco-
holverslaving bij de Brijder 
Stichting, Spaarne 106, 19.30 
uur. Info en aanmelding: 023-
5307400.
Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Otte 
Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 in 
IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: 
Het Nationale Toneel met ‘Ro-
meo en Julia’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Lenneke Maas 
met ‘Allemaal 37’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Kleine 
zaal: Amsterdam Klezmer Band. 
21.00 uur. Toegang 10,-. 23.00-
04.00 uur: LOS! met dj Paul-
lie & Co. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Studenten gratis. Café: Mi-
chael Fracasso. 21.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 20 maart

Make a Difference Day bij 
SnowPlanet. Een onvergetelijke 
dag voor 60 gehandicapten.
Snuffelmarkt voor Tanza-
nia. Van 09.30 tot 16.00 uur in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof 
IJmuiden.
Kleding- en speelgoedbeurs 
bij De Ark, Platbodem 201 Vel-
serbroek. Van 19.00 tot 20.30 
uur.
Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Laatste orgelconcert in de En-
gelmunduskerk, Kon. Wilhelmi-
nakade in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. Toegang 7,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
Afrikaanse show Yamo Yamo 
(zie foto). Aanvang 20.15 uur.

Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Petroesjka door 
Holland Symfonia in de grote 
zaal, Anne van Veen in de kleine 
zaal, 20.15 uur.
Sergey Basukinsky op pia-
no en Anton Pavlovsky op cel-
lo in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 

Wat is
er te 
doen
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Dressuurwedstrijd
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - De KNHS 
is een sportbond die zich bezig 
houdt met alle takken van paar-
densport. Zij organiseren wed-
strijden voor het springen, dres-
suur en samengestelde sport, 
maar richt zich ook op de recre-
atie ruiter. Iedere wedstrijdruiter 
begint in de klasse B. Promotie 
naar een hogere klasse gebeurt 
door het halen van winstpunten. 
Je kan zo van B (beginner) naar 
L (licht) naar M (midden) naar Z 
(zwaar) promoveren. 
PSV Duin en Kruidberg organi-
seerde afgelopen weekend weer 
een KNHS-dressuurwedstrijd en 
de dag begon deze keer met de 
hoogste rubriek van de dag, de 
Z2. In deze rubriek ging de eer-
ste prijs naar Iris Anema op Abel. 
De rubriek M2 werd gewonnen 

door Sandra Kneib op Whisper. 
Vervolgens startten de combi-
naties van de rubriek M1 en de-
ze werd gewonnen door Han-
nie Corsmit-Ramerman op Up 
to Date. Dan de L2: daar ging de 
eerste prijs naar Elissa van Rixel 
op Billy Jean. In de L1-7 werd 
Antoinette Engberts eerste op 
Winnetoo. De L1-8 werd gewon-
nen door Ed. 
Tot slot werd de rubriek B ge-
reden, in de B3 eindigden maar 
liefst drie combinaties op de eer-
ste plaats: Chris Spaanderman op 
Zifra, Dorottya Lengyel op Apollo 
en Renate Blom op Welmoed. In 
de B4 was de eerste prijs weder-
om voor Chris. Uiteindelijk ging 
53 procent van de combinaties 
met een welverdiende winstpunt 
naar huis.

Ben Eppink doet goede 
zaken bij Kijk Uit
Velsen - Ben Eppink heeft zijn 
eerste plaats in groep drie ver-
stevigd, in een rechtstreeks duel 
met concurrent Job Elsendoorn 
haalde Ben de punten binnen. 
Job kreeg in het middenspel te 
maken met een klassieke dame-
loper aanval op f7 en wist deze 
niet te pareren.
Kim van Loon begint de laatste 
weken steeds beter te schaken 
en de punten beginnen hierdoor 
binnen te stromen. Tegen Gizem 
Erdogan had zij aanvankelijk 
voordeel, maar dat werd teniet 
gedaan en beide dames moes-
ten in remise berusten.
Ook Sander van Rees leert snel, 
in zijn vierde optreden op de 
club liet hij weliswaar de winst 
liggen tegen Cory van Bellen en 
moest genoegen nemen met re-
mise na zetherhaling, maar de 
manier waarop Sander speelde, 
gaat hij zeker nog menig partijtje 
schaak winnen.
Armando Noordzij was zijn broer 
Tom te slim af. Met een enkel pi-
onnetje probeerde Tom nog wat 
partij te geven, waarop Armando 
onnodig angst had voor pat. Hij 

vergat dat het pionnetje van zijn 
broer nog speelruimte had, maar 
na een paar zetten was het toch 
echt gebeurd met Tom.
Thomas Otte kwam heel drei-
gend in de stelling van Barry 
Broek met dame en paard, maar 
vond geen vervolg. Barry ook 
met dame en paard in de stel-
ling, vond wel een heel mooi mat 
met het paard.
Koen van de Velde gaf een ze-
kere winst uit handen. Nadat hij 
tegen Menno Jaspers een toren 
had gewonnen, liep hij eerst in 
een vork wat hem een stuk kost-
te, om daarna nog eens in een 
penning te lopen en zijn toren 
kon inleveren. Daarna was Koen 
murw gespeeld en kon Menno 
de winst binnenhalen.
Thomas Rebel deed het zeer 
goed tegen Mark Scholten. Na-
dat Mark te snel de dame in het 
spel had gebracht, sloot Tho-
mas de koningin op en kon Mark 
zonder zijn vorstin verder, en te-
gen een sterke tegenstander als 
Thomas loopt dat niet goed af.
Meer informatie op www.schaak-
clubkijkuit.nl.

Estafette
bij WVIJ
IJmuiden - Vorige week don-
derdag werd weer de Familie-
estafette gehouden bij Water-
vrienden IJmuiden. Iedere fa-
milie kreeg een kwartier lang 
de tijd om de familienaam hoog 
te houden door zo veel moge-
lijk baantjes te zwemmen met 
het team. De concurrentie was 
groot, want er deden maar liefst 
15 teams mee dit jaar. Naast de 
vertrouwde gezichten, deden er 
ook een heleboel nieuwe fami-
lies voor het eerst mee. Hoewel 
het voor een aantal toch even 
wennen was om je een kwartier 
lang uit te sloven, heeft wel ie-
dereen het vol kunnen houden. 
Iedereen heeft dus zijn uiterste 
best gedaan en dat was ook ze-
ker terug te zien in de eindstand. 
De teams lagen heel erg dicht bij 
elkaar. Team Need for Speed van 
familie Kraaijeveld, wat vorig jaar 
had gewonnen is dit jaar zelfs uit 
de top 3 gezwommen. De Slo-
me Duikelaars van familie van 
Loon eindigde dit jaar tot hun ei-
gen verbazing op een mooie der-
de plek. Met maar één baan ver-
schil werd team Blokbusters van 
familie Blok tweede. Op de eer-
ste plaats is dit jaar zeer verras-
send het team De Doorzwem-
mers van familie Struijs geëin-
digd. Een zeer goede prestatie, 
omdat zij niet alleen met ruime 
afstand hebben gewonnen, maar 
zeker ook omdat de gemiddelde 
leeftijd van het team duidelijk 
boven dat van de andere teams 
lag. Foto’s en uitslagen zijn terug 
te vinden op www.watervriende-
nijmuiden.nl. 

Basketballers kansloos 
tegen Amsterdam
IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
middag speelde de junioren van 
Akrides de wedstrijd tegen Eclip-
se MG Amsterdam in de eredivi-
sie onder de 20 jaar. Akrides wist 
van te voren dat het een lastige 
wedstrijd zou worden, aangezien 
Amsterdam ongeslagen boven-
aan de ranglijst staat.
Akrides begon de wedstrijd 
goed en het kon Amsterdam re-
delijk aardig bijblijven door goed 
verdedigend werk en een paar 
mooie aanvallende acties. Aan 
het einde van het eerste kwart 
liep Amsterdam uit tot een 13-18 
voorsprong. 
Het tweede kwart ging Amster-
dam wat beter spelen en Akrides 
liet verdedigend wat steken val-
len waardoor een ruststand van 
24-37 in het voordeel van Am-

sterdam op het bord stond. De 
tweede helft kon Akrides Am-
sterdam niet meer bijhouden en 
liep Amsterdam snel en gemak-
kelijk uit. 
Amsterdam was duidelijk een 
paar maten te groot voor Akri-
des. De eindstand bedroeg 37-
85 in het voordeel van Amster-
dam. 
Komend weekend heeft Akri-
des een druk programma met 
twee uitwedstrijden. Zatermid-
dag speelt Akrides in Nijmegen 
tegen de Matrixx Magixx en zon-
dagavond in Eindhoven tegen 
Almonte. Beide ploegen staan 
onder Akrides op de ranglijst 
en Akrides zal beide wedstrij-
den moeten winnen om de zes-
de plek op de ranglijst vast te 
houden. 

Springcompetitie 
bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 29 maart, 
vanaf 13.00 uur, organiseert rui-
tersportvereniging Beeckestijn 
een springcompetitie bij Mane-
ge Hippisch Centrum Velsen.
Vanuit de foyer kan men on-
der het genot van een hapje en 
drankje genieten van de spring-
sport, diverse rubrieken worden 
verreden.
Inschrijving is vanaf heden mo-

gelijk bij Hippisch Centrum Vel-
sen, gelegen tussen de parken 
Velserbeek en Beeckestijn, Drie-
huizerkerkweg 13 in Velsen-
Zuid, telefoon 0255-534309 of 
info@hippischcentrumvelsen.nl. 
Voor meer informatie zie www.
hippischcentrumvelsen.nl   
Voor deelname dient men wel lid 
te zijn of te worden van Ruiter-
sportvereniging Beeckestijn.

Bodin in 
kwartfinale
Santpoort-Noord - Na af-
loop van de Nationale Over-
dekte Jeugd Kampioenschap-
pen (NOJK) in Rotterdam kan 
tennisser Joris Bodin (11 jaar) 
uit Santpoort-Noord terugkijken 
op een geslaagd winterseizoen. 
De jeugdspeler van LTC Brede-
rode haalde de kwartfinale van 
de NOJK tot en met 12 jaar. Na 
winst op Julian Tjin (7-5 6-2) en 
Tijn Bokma (4-6 6-1 6-1) strand-
de hij in de kwartfinale. Joris ver-
loor met 6-1 6-1 van Tim van Rij-
thoven, die daarna ook de hal-
ve finale en de finale makkelijk 
won. Joris sluit het winterseizoen 
af met een negende plaats op de 
nationale jeugdranglijst tot en 
met 12 jaar. Deze plaats is mede 
te danken aan de achtste plaats 
die Joris in februari in het Win-
ter Jeugd Circuit wist te behalen. 
Joris traint bij TOV en speelt in 
de competitie in het eerste ge-
mengde junioren team van LTC 
Brederode met Celine Zevenber-
gen (15 jaar), Laura Kuiper (13 
jaar), Stijn Greveling (14 jaar) en 
Ivo Bodin (14 jaar). Joris hoopt 
zich kwalificeren voor de Na-
tionale Jeugdkampioenschap-
pen die in augustus in Helmond 
plaatsvinden.
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Rabobank sponsor van 
sloepenrace IJmuiden
IJmuiden - Rabobank Velsen en 
Omstreken blijft zeker tot 2011 
sponsor van de Stichting 10 mijl 
van IJmuiden. Daartoe werd vo-
rige week een overeenkomst on-
dertekend door Franca van Win-
kel, directievoorzitter van Ra-
bobank Velsen en Omstreken, 
Gert Wesseling en Jan Plug, be-
stuursleden van de Stichting 10 
mijl van IJmuiden.
De sponsorrelatie van Rabobank 
Velsen en Omstreken en Stich-
ting 10 mijl van IJmuiden bestaat 
reeds vele jaren en verloopt voor 
beide partijen naar volle tevre-
denheid. De prettige samenwer-
king was voor de directie van 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken aanleiding om de overeen-
komst met drie jaar te verlengen. 
,,Stichting 10 mijl IJmuiden orga-
niseert dit jaar al voor de 19de 
keer de Sloepenrace”, legt Fran-
ca van Winkel uit. 
,,De manier waarop de deelne-
mers samen de strijd aan gaan, 
sluit nauw aan op onze bedrijfsfi-
losofie. Samenwerken is cruciaal 
in onze branche, zowel met col-
lega’s als met onze klant. Wij wil-
len als bank graag dichtbij, be-

trokken en toonaangevend zijn.”
Stichting 10 mijl van IJmuiden 
is blij dat de sponsorrelatie met 
drie jaar is verlengd. ,,Door de 
ondersteuning van verschillen-
de sponsors zoals de Rabobank 
blijft het voor Stichting 10 mijl 
van IJmuiden mogelijk om de 
sloepenrace te blijven organise-
ren’’, legt Jan Plug uit. 
,,De sloepenrace wordt geroeid 
door ongeveer 60 authentie-
ke en moderne reddingssloepen 
over een traject van ongeveer 16 
kilometer. Tegenwoordig roeit el-
ke sloep hetzelfde traject vanaf 
de Loswal (achter de Zuidersluis 
van IJmuiden) tot aan de kruit-
haven en keert dan weer terug 
naar de Loswal.” Gert Wesseling 
vertelt: ,,De race is op 18 april 
aanstaande en is de eerste gro-
te sloepenrace van het seizoen 
en wordt gezien als een eerste 
training en krachtmeting voor de 
volgende grote races. Dankzij de 
Rabobank blijft het organiseren 
in ieder geval de komende drie 
jaar mogelijk.” 
Meer weten over de sloe-
penrace? Kijk dan op 
www.10mijlvanijmuiden.nl.

Domino’s Pizza opent 
vestiging in IJmuiden
IJmuiden - Binnenkort opent 
Domino’s Pizza een nieuwe ves-
tiging op de Kennemerlaan 77 
in IJmuiden. Daarmee komt het 
aantal Domino’s-vestigingen in 
Nederland op bijna 100. Deze 
nieuwe winkel zal vanaf 16 maart 
verse, handgemaakte pizza’s aan 
de inwoners van IJmuiden en 
omstreken gaan leveren.
Kom vanaf 16 maart naar de win-
kel en maak kennis met de nieu-
we eigenaar Dwayne Gefferie en 
geniet mee van de Nationale Piz-
za Promise week. Van 16 tot en 
met 22 maart zijn alle medium 
original pizza’s namelijk af te ha-
len voor slechts 4,99 per stuk.
Domino’s Pizza is sinds 1989 in 
Nederland gevestigd en staat 
bekend om de hoge kwaliteit 
van de producten. Alle ingredi-
enten zijn vers – van het deeg 
tot de Mozzarella kaas en van 
de groente tot de verschillende 
soorten vlees en vis. Daarnaast 
wordt een pizza pas gemaakt 
nadat de bestelling is ontvan-

gen. Een team van professionele 
en gedreven medewerkers zorgt 
ervoor dat elke verse, handge-
maakte pizza binnen 30 minu-
ten bij u wordt bezorgd. Dage-
lijks levert Domino’s Pizza van 
16.00 uur tot 22.00 uur verse piz-
za’s, salades, stokbroodjes krui-
denboter, buffalo wings, chicken 
strippers, kick’n chicken, cinna 
stix en frisdrank aan duizenden 
mensen door heel Nederland.
Domino’s Pizza heeft ruim 8000 
vestigingen in meer dan 55 mark-
ten over de gehele wereld, waar-
van er meer dan 2900 buiten de 
Verenigde Staten gevestigd zijn. 
Het grootste gedeelte van de uit-
breiding van het bedrijf buiten 
de Verenigde Staten is bewerk-
stelligd door franchising. 
Domino’s Pizza IJmuiden is ook 
op zoek naar personeel. Wil je 
pizza’s (leren) maken of juist met 
de brommer gaan bezorgen? Ga 
dan naar www.dominos.nl en 
vul het on line sollicitatieformu-
lier in.

Netwerken anno 2009
Regio - Projectbureau IJmond 
Veelzijdig organiseert op 24 
maart samen met Jonge On-
dernemers IJmond, Kamer van 
Koophandel Amsterdam en de 
FED IJmond een workshop ‘Net-
werken anno 2009’ voor starten-
de ondernemers in de IJmond. 
Dit is het eerste evenement dat 
in 2009 onder de naam IJmond 
Start wordt gehouden. 

Zakelijk netwerken is een must 
om een bedrijf te runnen. Nieu-
we contacten leggen, relaties 
onderhouden en relaties succes-
vol inzetten voor je bedrijf, geen 
ondernemer kan zonder. 
De workshop start om 20.00 uur 
in Bob’s Party Palace in Uitgeest. 
Deelname is gratis. 
Aanmelden kan via info@ijmond-
veelzijdig.nl.

Buxus nog 
steeds 
eigentijds
Santpoort-Noord - Al sinds de 
tijd dat de oude Romeinen hier 
rondliepen, wordt er ook bij ons 
buxus toegepast. Het was al veel 
eerder een graag geziene tuin-
plant in de landen rond de Mid-
dellandse Zee en dat kwam 
doordat de plant zich zo gemak-
kelijk in iedere gewenste vorm 
laat snoeien en knippen. Buxus 
staat geweldig in elke tuin, in 
welke stijl ook. De altijd groene 
planten met hun fijne blad sto-
ren nooit en het hoeven geen 
haagjes te zijn, allerlei beeld-
houwwerken in het groen, van 
abstract tot heel klassiek zijn net 
zo goed mogelijk. Dat kan door 
de fijne vertakking en het fijne 
blad van deze struiken. Groen-
Rijk biedt nu vooral bolbuxussen 
aan. Die staan fantastisch in een 
mooie pot op het balkon of ter-
ras, bij de entree, langs de oprit 
of waar je maar wilt.
Zo’n fijnbladige, groene bolbuxus 
ondersteunt alle andere vormen 
en kleuren in je tuin of op balkon. 
Net zoals een gazon heeft buxus 
een rustgevende uitstraling. De 
plant vestigt niet de aandacht 
op zichzelf. Groen versterkt an-
dere kleuren, de bolvorm accen-
tueert de vaak warrige vorm van 
andere planten. Zet de bolbuxus 
tussen andere planten in de bor-
der of in een kleurige pot die in 
jouw tuin of op jouw balkon of 
terras past. Om de rustige uit-
straling te versterken zijn potten 
met aardekleuren (terracotta of 
geglazuurd) erg mooi bij buxus. 
Kies je voor terracotta, koop dan 
een hardgebakken potsoort. De 
zachtere typen terracotta vrie-
zen in de winter kapot of schil-
feren af. Zorg voor drainage on-
der in de pot en plant in goede 
standaard potgrond. Geef je bol-
buxus regelmatig water. Het re-
genwater druipt vooral langs de 
buitenkant van de bladerbol en 
komt dan nauwelijks bij de wor-
tels terecht. Dat kan tot verdro-
ging leiden als je er niet tijdig bij 
bent. Geef de plant elke vier tot 
zes weken speciale buxusvoe-
ding (met extra magnesium) of 
gebruik lang werkende buxus-
mest. Die is vaak voldoende voor 
het hele groeiseizoen. Regelma-
tig knippen houdt de groene bol 
in vorm. Na enkele jaren groeit 
een buxus uit zijn pot en zal dus 
moeten worden verpot. Maak de 
wortels die rond de binnenkant 
van de pot zijn gegroeid, dan los 
en zet de plant in verse potgrond 
in een grotere pot. Buxus groeit 
in de tuin in iedere normale, niet 
te zure grond.
Buxus is een tijdloze, enorm goed 
in vorm te knippen, altijd groene, 
kleinbladige struik die – zeker in 
de bolvorm die GroenRijk aan-
biedt en balkonstijl past. De ver-
zorging is erg makkelijk. Regel-
matig even knippen en de kant-
en-klaar gekochte bolvorm blijft 
perfect behouden. Zie ook www.
groenrijk.nl.

Senioren open dag 
bij Sportschool Velsen
IJmuiden - Bij Sportschool 
Velsen aan Hefnerstraat 11 in 
IJmuiden is zaterdag tussen 
11.30 en 15.30 uur een open 
dag speciaal voor 50-plus-
sers. Op de open dag zijn de-
monstraties, rondleidingen en 
men kan desgewenst mee-
doen met verschillende acti-
viteiten. Natuurlijk is er volop 
informatie verkrijgbaar. 

Sportschool Velsen biedt over de 
week verdeeld diverse trainingen 
voor 50-plussers aan. Fitness op 
maat, circuittraining, groepsles-
sen, conditietraining en sportief 
wandelen is speciaal voor oude-
ren die het prettig vinden op ei-
gen niveau te bewegen in een 
gezellige groep. Het succes van 
deze seniorenuurtjes is groot. 
Zelfs zo dat sportschooleigenaar 
Piet van Deudekom het ‘Sportief 

wandelen duin tot strand’ ook op 
de donderdagmiddag gaat doen. 
Lekker een uurtje de duinen in, 
wandelen, stretchen en enkele 
oefeningen doen. Heerlijk even 
uitwaaien en met een frisse neus 
terugkomen. Op de donderdag-
middag van 13.45 tot 14.45 is er 
nog plaats voor enkele sportie-
velingen.
Wie zaterdag mee wil doen met 
een les wordt aangeraden scho-
ne sportschoenen en trainings-
kleding mee te nemen. Sport-
school Velsen beschikt over uit-
stekend ingerichte kleedruimten 
voor dames en heren. Boven-
dien is er een sauna en gezel-
lig bargedeelte. Piet van Deude-
kom zou het erg leuk vinden ou-
de leden van de sportschool te-
rug te zien. Voor meer informatie 
kan men bellen met Sportschool 
Velsen via 0255-536561.



Gevolgen van nieuwe Wro voor gemeentelijke 
ontwikkelingskaders (rfk’s)

RFK en Wet ruimtelijke 
ordening
Voor grootschalige of ruimtelijk 
ingrijpende ontwikkelingen in Velsen, 
die niet passen binnen het geldende 
bestemmingsplan maar wel wenselijk 
zijn, worden door de gemeente kaders 
opgesteld waarbinnen deze ontwikkeling 
plaats moet vinden. Bij deze kaders moet 
men onder andere denken aan ruimtelijk 
functionele kaders (rfk’s). Het rfk is een 
apart kaderstellende instrument los 
van het planologische traject van het 
bestemmingsplan. Door de invoering van 
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
per 1 juli 2008 en de daarbij behorende 
(nieuwe) planfi guren en bevoegdheden 
is de huidige vorm van kaderstellen in 
een ander daglicht komen te staan, het 
primaat ligt in de nieuwe wet namelijk bij 
het bestemmingsplan. De huidige 
rfk-procedure voegt nu niet langer iets 
toe aan de planologische procedure.
Door het College van B&W wordt 
daarom aan de raad voorgesteld om 

met de kaderstellingsprocedure aan te 
sluiten bij de huidige procedure voor 
bestemmingsplannen. Dit betekent dat 
de kaderstelling begonnen wordt met een 
zogenaamd  ‘startdocument’. Onderdeel 
van het voorstel is de samenleving te 
laten deelnemen aan de kaderstelling. 
In het vervolgproces volgt er inspraak 
op het voorontwerpbestemmingsplan en 
kunnen er zienswijzen worden ingediend 
op het ontwerpbestemmingsplan. 
In het planproces zitten dus verschillende 
mogelijkheden om de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid te toetsen en draagvlak 
te creëren in de samenleving. Ook wordt 
voorgesteld de kaderstelling, middels het 
startdocument, te laten besluiten door 
de raad.

De nieuwe procedure wordt naar 
verwachting in april van dit jaar 
behandeld in de raad en vervolgens 
neemt de raad hier een besluit over.

I N F O P A G I N A  G E M E E N T E  V E L S E N  
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Watertaxi start 12 april
Van 12 april tot 12 oktober zijn er reguliere afvaarten tussen de Kop van de 
Haven in IJmuiden naar Strand Noordpier in Velsen-Noord. De watertaxi vaart 
in deze periode structureel vier keer per dag. 
Er kunnen 100 passagiers aan boord en 50 fi etsen. 
De tarieven zijn per persoon  4,-; met de fi ets geldt een toeslag van  1,-. 
Kinderen t/m 6 jaar zijn gratis, m.u.v. groepen groter dan 4 kinderen.
De kaartverkoop vindt uitsluitend plaats aan boord van de watertaxi. 

Vertrektijden vanaf de steiger 
Sluisplein (Kop van de Haven) 
in IJmuiden: 
10.30 - 12.30 - 15.30 - 17.30 uur. 

Vertrektijden vanaf de steiger bij 
de Noordpier in Velsen Noord: 
11.00 - 13.00 - 16.00 - 18.00 uur.
 
Zie voor meer informatie: 
www.ijmuidenserondvaart.nl

Grotere keuze woningaanbod

Huren bij de buren
Laatste kans!
In januari is een proefperiode van één 
jaar van start gegaan (pilot) waarbij 
inwoners van Velsen in aanmerking 
komen voor een huurwoning in de regio 
Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlem en Heemstede). Andersom is 
dit ook het geval. De laatste vier weken 
van de overgangsregeling van deze 
pilot zijn ingegaan. Dit biedt de laatste 
unieke mogelijkheid om uw kans op een 
huurwoning in Zuid-Kennemerland te 
vergroten!

Overgangsregeling
De wijze waarop de huurwoningen in 
Velsen en Zuid-Kennemerland worden 
verdeeld is verschillend. Voor iedereen 
die mee wil doen aan de pilot en al 
staat ingeschreven bij Wonen in Velsen 
geldt een overgangsregeling van 
drie maanden. Schrijft u zich in deze 
periode in dan kunt u zoekduur/wachttijd 
die u heeft opgebouwd bij Wonen in 
Velsen beperkt meenemen naar Zuid-
Kennemerland.
De overgangsregeling loopt af op 
12 april 2009. Na de overgangsperiode 

sluit iedere nieuwe inschrijving achter 
aan in de rij. Voor woningzoekenden 
uit Zuid-Kennemerland geldt dezelfde 
regeling. 

Inschrijven
Inwoners van Velsen met belangstelling 
voor een huurwoning in Zuid-
Kennemerland kunnen zich inschrijven bij 
Woonservice op www.mijnwoonservice.nl. 
Hier vindt u ook alle spelregels. Beschikt 
u niet over internet, dan kunt u zich ook 
laten inschrijven en informeren op het 
kantoor van Woonservice.

Let op! Om uw zoekduur/wachttijd 
mee te nemen moet u na inschrijving 
bij Woonservice een kopie van uw 
bevestigingsbrief van Wonen in Velsen 
met uw klantnummer opsturen naar 
Woonservice, Belgiëlaan 63, 2034 AW 
Haarlem. Indien u deze bevestigingsbrief 
niet meer heeft kunt u persoonlijk een 
kopie verkrijgen bij één van de Velsense 
woningcorporaties.

Meer informatie over de pilot: 
www.mijnwoonservice.nl of 
www.woneninvelsen.nl

Feestelijke huldiging 
sportkampioenen
Traditiegetrouw huldigt de gemeente 
Velsen jaarlijks haar sportkampioenen 
en worden andere sporters in 
het zonnetje gezet. Op vrijdag 
27 maart 2009 om 20.00 uur zijn 
de schijnwerpers gericht op deze 
kanjers en worden zij ontvangen 
door de wethouder van sport Annette 
Baerveldt in het Witte Theater in 
IJmuiden. Er zijn 50 genomineerden 
sporters/ sportploegen voor 
de verkiezing van Sportman, 

Sportvrouw, Sportploeg, Talent en 
de Master van het jaar 2008. Een 
deskundige jury bepaalt uiteindelijk 
wie de Sportkampioenen van 2008 
worden. Tijdens dit sportgala in 
het Witte Theater wordt de uitslag 
bekend gemaakt en ontvangen de 
sportkampioenen een uniek beeldje 
dat speciaal voor hen is ontworpen. 
De presentatie is wederom in handen 
van Frank Snoeks, sportverslaggever 
van Studio Sport.

Burgemeester Cammaert (midden, achterste rij) omringd door alle 
Velsense sportkampioenen 2007

Fotograaf: Reinder Weidijk

Snoeien in Santpoort-Noord en Driehuis
De medewerkers van de wijkpost 
Santpoort gaan eind maart een aantal 
snoeiwerkzaamheden uitvoeren.

Langs de Santpoortse Dreef richting 
fl y-over wordt gesnoeid en worden 
de gaten in de haag gedicht door 
het verplaatsen van struiken. Deze 
werkzaamheden zullen een dag of drie 
in beslag nemen. De Santpoortse Dreef 
blijft open voor het verkeer. 

Wel kan er op de ventweg enige vorm 
van verkeershinder ontstaan, maar er 
wordt geprobeerd deze overlast tot een 
minimum te beperken. In Driehuis, in het 
plantsoen aan de Waterloolaan naast 
het ijspaleis, worden de bossages fl ink 
gesnoeid. Er kan enige overlast ontstaan 
op het voetpad langs het plantsoen, 
het fi etspad wordt zoveel mogelijk vrij 
gehouden. Deze werkzaamheden zullen 
een dag of twee duren.
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Fotograaf: Paul Wittebrood

Onderscheiding dhr. Wittebrood
Op vrijdag 13 maart 2009 ontving 
de heer J. Wittebrood uit Santpoort-
Noord, uit handen van burgemeester 
P.A.G. Cammaert, een Koninklijke 
Onderscheiding (Lid in de Orde van 
Oranje Nassau). De uitreiking vond 
plaats bij de tennisvereniging L.T.C. 
Brederode aan de Hagelingerweg 321 
te Santpoort.  

Dhr. Wittebrood heeft zich vanaf 1968 
tot op heden ingezet voor de voetbal- 
en de tennissport. Daarnaast heeft hij 
zich sinds 1995 ingezet voor Stichting 
Kindertehuis Pinokio in Brazilië.

Voetbalvereniging Velsen
Dhr. Wittebrood is al vanaf 1968 
actief in diverse functies binnen deze 
vereniging. In deze periode werden de 
huidige velden van de Rooms-Katholieke 
Voetbalvereniging Velsen en de kantine 
‘kaal’ opgeleverd. Hij was betrokken als 
calculator, ontwerper, inkopen, opzichter, 
maar ook uitvoerend.
Dhr. Wittebrood was voorzitter van de 
jeugdafdeling en als scheidsrechter fl oot 
hij in de 4e en 5e klasse.

Tennisvereniging L.T.C. Brederode
Dhr. Wittebrood is vanaf 1998 tot 
2008 voorzitter geweest van de 
parkcommissie. Hij zet zich in in 
verband met het speelklaar maken 
van de tennisbanen. Het clubhuis 
op het sportpark is onder zijn 
verantwoordelijkheid totaal gerenoveerd. 
Als projectleider stuurde hij een team 
van vrijwilligers aan. Dhr. Wittebrood is, 

ondanks het feit dat hij geen voorzitter 
meer is, dagelijks op het sportpark te 
vinden en fungeert als aanspreekpunt 
voor het onderhoud.

Stichting Kindertehuis Pinokio 
(Brazilië)
Dhr. Wittebrood is in 1995 benaderd 
mee te denken over het slaan van 
waterputten voor een kindertehuis in 
Brazilië. Geconfronteerd met de vele 
moeilijkheden ter plaatse besloot dhr. 
Wittebrood om de bouw in zijn geheel 
te begeleiden en uit te voeren. Dit hield 
in dat hij 3 maanden in Brazilië was en 
drie maanden terug ging naar Nederland 
naar zijn familie. Het tehuis is eind 
1998 klaar voor bewoning gekomen 
maar ondanks dat gaat dhr. Wittebrood 
ieder jaar tenminste zes weken terug 
om andere projecten te realiseren en te 
blijven steunen.
Dhr. Wittebrood is een man met een 
enorme inzet voor de kansarme kinderen 
van Brazilië. Voor 120 kinderen is hij 
vader ‘TIO’. Met zijn inzet is 
dhr. Wittebrood een buitengewoon 
goodwill ambassadeur voor Nederland 
geworden en heeft hij laten zien hoe 
GROOT Nederland is. Het tehuis is 
gebouwd met Nederlandse inzet en 
fi nanciën.
Dhr. Wittebrood heeft al zijn 
werkzaamheden met veel enthousiasme 
verricht en alle leden van de voetbal- en 
de tennisvereniging genieten van zijn 
bouwkundige inzet, zijn besmettelijke 
clubhart, enorme teamspirit en zijn 
sturende hand. 

De lente op de kinderboerderij is al 
volop begonnen. Offi cieel start de 
lente pas 21 maart, maar de dieren 
op de kinderboerderij hebben de 
voorjaarskriebels al te pakken. Er zijn 
de afgelopen week al verscheidene 
schapenlammeren geboren in de 
stal van de kinderboerderij. De 
schapenrassen zijn in het najaar 
van 2008 raszuiver gedekt. Het 
resultaat is dat er 5 maanden later 
prachtige lammeren zijn geboren 
in verschillende kleuren. Zo zijn 
er zwarte lammeren van het 
Zwartblesschaap, witte lammeren 
van het Swifterras en geheel 
bruine lammeren van het Coburger 
Fuchsras. Er zijn nog enkele 
schapen, die nog moeten werpen. 
De eerst geboren lammeren gaan 
deze week al lekker de weide in 
van het park Velserbeek, waar ze 
vrolijk verder kunnen gaan met 
springen, rennen en mekkeren. 
Ook zijn er binnenkort weer enkele 
geitenlammeren te zien op de 
kinderboerderij.
Naast al dat jonge spul zijn er 
natuurlijk ook onze vertrouwde 
dieren, die al lekker van het 
voorjaarszonnetje genieten. Zo 
lopen Lola en Bella, de Göttinger 
minivarkentjes, weer lekker in 
hun buitenverblijf te rennen en te 
snuffelen. Ook onze lieve ezels 
Dora en haar zoon Diëgo staan ’s 
middags weer regelmatig op de 
kinderboerderij. De ezels hebben 
de afgelopen winter veel op het 
hertenkamp gestaan, maar hebben 
er zichtbaar veel plezier in dat ze 
nu op de kinderboerderij weer veel 
aandacht krijgen van de bezoekers. 
Ook zijn er vaak kinderen, die 
meehelpen de ezels te borstelen, om 
ze weer uit hun wintervacht te halen.

Ook zijn de witte pauwhaan en de 
blauwe pauwhaan al weer fl ink aan 
het pronken met hun veren, om de 

pauwhennen het hof te maken. De 
kippen leggen weer hun eieren, 
zodat we weer kuikens hebben met 
de paasdagen. Zo zijn alle dieren 
weer bezig met het vertonen van 
verschillende activiteiten na deze 
koude winterperiode.

De dierverzorgers van de 
dierenverblijven van Park Velserbeek 
hebben de afgelopen winter 
niet stil gezeten. Zo moesten de 
vijvers op de kinderboerderij en 
de volière ijsvrij gehouden worden 
en moesten er wakken gemaakt 
worden in de gracht rondom het 
hertenkamp, zodat de dieren 
konden zwemmen, eten en drinken.  
Daarnaast zijn er weer verschillende 
onderhoudswerkzaamheden verricht. 
Het binnenverblijf, waar de tamme 
ratten, bonte muizen, gerbils cavia’s, 
hamsters en vissen staan is weer 
helemaal opgeknapt. Ook zijn er weer 
verschillende buitenhokken opnieuw 
geschilderd. De kinderboerderij ziet 
er weer mooi uit met al zijn dieren en 
verblijven. Er valt weer een hoop te 
zien en te beleven voor jong en oud.
De medewerkers van de 
kinderboerderij hopen dat er net als 
verleden jaar, toen 46.200 mensen 
het park bezochten, ook dit jaar weer 
veel mensen de boerderij weten te 
vinden.

Openingstijden:     
21 maart t/m 1 november
Zaterdag en zondag 12.30-16.30 uur
Maandag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur

1 november t/m 21 maart
Zondag 12.30-16.00 uur
Maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur 

Kinderboerderij Velserbeek
Park Velserbeek 
Parkweg Velsen-Zuid
Inlichtingen tel: 0255-521405 
(tussen 9.30 uur - 10.00 uur)

Lente op kinderboerderij 
Velserbeek

Het is natuurlijk heel leuk om met kinderen 
of kleinkinderen de eendjes, geiten, 
schapen of andere dieren te voeren in 
het Park Velserbeek. Dit is prima, maar 
de dierenverzorgers merken dat de 
bezoekers van de kinderboerderij soms 
te veel en verkeerd voedsel geven aan 
de dieren. Dit geldt ook voor de dieren 
op het hertenkamp en de geiten- en 
schapenweiden in het park. Het zal zeker 
goed bedoeld zijn, maar vooral na een 

druk bezocht weekend komt het nogal 
eens voor dat de dieren ziek worden door 
slecht of teveel voer.
Om gezondheidsproblemen bij de dieren 
tot een minimum te beperken vragen wij u 
om met mate goed voer te geven. 
U kunt natuurlijk ook altijd uw voer 
afgeven aan de verzorgers van de 
kinderboerderij, zodat zij het op een later 
tijdstip aan de dieren kunnen geven. Meer 
informatie kunt u vinden op www.velsen.nl.

Dieren voeren in park
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VERGUNNING AANLEGGEN WEGEN 
IJMUIDER DELTA (VOORMALIGE 
SPOORWEGDRIEHOEK)
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben op basis van artikel 2.1.5.2 van de Algemene 
plaatselijke verordening besloten: 
 
- Zeehaven IJmuiden NV een aanlegvergunning te 

verlenen voor de wegen in de IJmuider Delta (voor-
malige Spoorwegdriehoek).

 
Nadere informatie
De gehele vergunning voor het aanleggen van de 
wegen kan worden ingezien bij de receptiebalie, stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
 
Mogelijkheid van bezwaar
Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken 
na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen 
heeft (de gemeenteraad, het college van Burgemeester 
en Wethouders of de burgemeester).
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet 
het be-zwaarschrift voor het einde van deze termijn ter 
post worden bezorgd aan het adres: Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden. Het is dan bovendien noodzakelijk dat 
het niet later dan een week na afloop van de termijn is 
ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en voorzien van:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;

c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is 
 gericht;

d. de gronden van het bezwaar.
 
Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektroni-
sche weg kunt u gebruikmaken van het hiervoor 
bestemde elektronische formulier op onze website 
www.velsen.nl. Dit formulier werkt alleen in combina-
tie met het inloggen via DigiD. Ook hier geldt dat het 
bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken moet 
zijn ontvangen. 
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
 
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook 
bezwaar heeft aangetekend.

KAPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunning verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort
Narcissenstraat ong. hoek        1 meidoorn                  
Terrasweg naast huisnummer 18
(boom heeft rotte plek met zwamvorming aan stamvoet)

Dagtekening van deze kapvergunning is 17 maart 2009.
                      
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 elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunning kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS
 
Belangstellenden kunnen op afspraak bij 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kun-
nen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: 
info@velsen.nl.
 
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

 
Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

 
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automati-

sering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieks-
dienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder 
Karel Ockeloen

 
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 

coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asiel-zoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waar-
onder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omge-
vingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder 
Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

 
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-

zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 

cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

 
Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek 
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

Adres
Stadhuis Velsen
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 op 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.
 
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en 
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop
 
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en 
 infolijn van Burgerzaken, telefoon (0255) 56 73 23. 
 
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)

E-mail: ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon: (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail: meldpuntbor@velsen.nl 
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en   
 ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de  
 erfgrens tot/met het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon: (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.
 
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
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
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bij-
zondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

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 op ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, telefoon (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.
 
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten  
 en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing  
 en urgenties
 
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: adm.brandweer@velsen.nl
E-mail: preventie@velsen.nl (voor vragen over 
 preventie)
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Burgemeester en Wethouders zijn voornemens twee 
nieuwe bestemmingsplannen op te stellen voor het 
agrarische gebied gelegen ten zuiden van de kern van 
Driehuis en ten oosten van de kern van Santpoort-
Zuid en het gebied de Biezen. 
 
Het plangebied ‘Agrarisch gebied Santpoort’ wordt 
grofweg begrensd in het oosten door de oprit naar de 
A208 richting Haarlem en de A208. In het zuiden wordt 
het plangebied begrensd door de gemeentegrens. In 
het westen wordt het plangebied begrensd door de 
spoorbaan en vervolgens grofweg door de volgende 
straten: Van den Bergh van Eysingaplantsoen, 
Wüstelaan, Clarionlaan, Harddraverslaan, Olga van 
Gotschlaan, Wijnoldy Daniëlslaan, Santpoortse Dreef, 
Dinkgrevelaan, Velserhooftlaan en de Hoofdstraat in 
het noorden. 
 
Het plangebied kenmerkt zich door enerzijds het gro-
tendeels beboste Burgemeester Rijkenspark en ander-
zijds door de aanwezigheid van het weidegebied bij 
Santpoort-Zuid.
 

Het plangebied ‘De Biezen’ wordt grofweg begrensd 
in het westen door de Rijksweg en de oprit naar de 
A208, de Santpoortse Dreef in het zuiden en de spoor-
baan Haarlem-Beverwijk in het oosten en noorden. 
Het plangebied vormt de buffer tussen de kernen van 
Santpoort-Noord, Driehuis en Velserbroek.
 
De directe aanleiding om voor deze gebieden twee 
nieuwe bestemmingsplannen op te stellen is gelegen 
in het feit dat:
- de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen 

waaruit de plangebieden thans in planologisch 
opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één 
bestemmingsplan;

- de wens bestaat om de bestaande voorschriften/
plankaarten te uniformeren en te globaliseren, zodat 
er een eenduidige juridische systematiek komt voor 
het hele plangebied;

- diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, 
waardoor er wettelijk gezien aanleiding is om ze te 
actualiseren.

 

De begrenzing van hierboven genoemde gebieden is 
op onderstaande kaart weergegeven.
 
Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde 
bestemmingsplannen rekening te kunnen houden met 
toekomstige ontwikkelingen vragen wij iedereen die 
binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plan-
nen en ideeën heeft, deze aan de gemeente kenbaar te 
maken. Het gaat de gemeente daarbij om fundamen-
tele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen) 
maar het kan ook gaan om een transformatie in het 
gebruik (bijv. van werken naar wonen).
 
Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatieda-
tum in het bezit te zijn van de gemeente Velsen. 
Vervolgens ontvangt u binnen 8 weken na afloop van 
de in deze publicatie genoemde termijn een reactie 
van de gemeente. In onze reactie zullen wij aangeven 
of en op welke wijze de voorgestane ontwikkelingen bij 
het opstellen van het bestemmingsplan meegenomen 
zullen worden. 
 
Verzoeken die na de genoemde termijn worden inge-
diend, moeten in principe wachten tot het desbetref-
fende bestemmingsplan weer wordt herzien. Rekening 
moet worden gehouden met een termijn van 10 jaar.
 
Wilt u een initiatief indienen?
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatie-
datum in te dienen bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden. Vermeld in uw reactie op welk bestemmings-
plan uw initiatief betrekking heeft. Voor het maken van 
een afspraak of vragen over vorm en inhoud van het in 
te dienen initiatief kunt u contact opnemen met T. van 
Lierop, afdeling Ruimte, Ontwikkeling en Economische 
Zaken, tel. (0255) 56 76 37.
 
BESTEMMINGSPLAN EN planMER 
‘INDUSTRIETERREIN CORUS’

 
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 7.11 lid c van de Wet milieu-
beheer bekend dat voor het industrieterrein Corus een 
bestemmingsplan en een planMER wordt voorbereid. 
Ook de gemeenten Beverwijk en Heemskerk zijn voor-
nemens een bestemmingsplan en een planMER op te 
stellen voor het Industrieterrein Corus. De drie 
gemeenten stemmen de planvorming op elkaar af. Het 
totale plangebied (van de drie gemeenten) is weerge-
geven in het onderstaande figuur. Het bestemmings-
plan zal voorzien in een actuele regeling voor het 
terrein en wordt opgesteld omdat de huidige bestem-
mingsplannen verouderd zijn. Aan het bestemmings-
plan is een planMER verbonden. Het doel van een 
planMER is het integreren van milieuoverwegingen in 
de voorbereiding van het bestemmingsplan. In de 
planMER wordt per milieuthema beschreven wat de 
kenmerken en eventuele problemen zijn in de huidige 
situatie. Tevens worden de effecten van mogelijke ont-
wikkelingen (zoals het uitbreiden en vestigen van 
bedrijven) beschreven.
Het (voorontwerp)bestemmingsplan en de planMER 

INVENTARISATIE TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLANNEN ‘AGRARISCH GEBIED 
SANTPOORT ‘ EN ‘DE BIEZEN’



Bingo
IJmuiden - Zaterdag 21 maart 
is er van 13.30 tot 17.00 uur een 
bingo met loterij op basisschool 
De Vuurtoren aan het Konings-
plein in IJmuiden. Er zijn fan-
tastische prijzen te winnen. De 
bingokaarten kosten 1 euro per 
stuk, zes bingokaarten voor 5 
euro. Er zijn broodjes te krijgen 
en ook wordt er zelfgebakken 
taart en cake verkocht.

Paasontbijt
Velsen-Zuid - Ook dit jaar 
wordt het op eerste Paasdag 
weer smullen en op een knusse 
en gezellige manier met het hele 
gezin Pasen vieren op Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
in Velsen-Zuid. Er zijn nog een 
aantal plaatsen vrij, reserveren 
voor het boerenpaasontbijt-buf-
fet kan via 023-5396059.

Zaterdag a.s.
Jaarlijkse bazaar
in Huis ter Hagen
Driehuis - Zaterdag 21 maart 
wordt in Woon- Zorgcentrum 
Huis ter Hagen aan de Lo-
dewijk van Deijssellaan 254 
in Driehuis, weer de jaarlijk-
se bazaar van 13.00 tot 16.00 
uur gehouden.

Vooraf en op de dag zelf zijn er 
loten te koop, waarmee leuke 
prijzen zijn te winnen. De trek-
king en uitslag is om 16.00 uur. 
Naast een rommelmarkt, boe-
kenkraam en grootmoeders-
kraam zijn er ook verschillende 
kramen van buiten, die hun waar 
komen aanprijzen. 
Ook worden er, door de bewo-

ners zelfgemaakte cadeauartike-
len verkocht. Kinderen kunnen 
deze middag grabbelen, naam 
raden van een pop en meedoen 
aan de kinderronden van het 
Rad van Avontuur.
Ook aan de inwendige mens is 
gedacht. Naast een kopje koffie 
of thee met cake is er allerlei lek-
kers te krijgen zoals; poffertjes, 
vis en snacks. 
De opbrengst van de bazaar 
komt ten goede aan activiteiten 
voor de bewoners. Overbodige 
spulletjes kan men in de week 
van 17 tot 21 maart afgeven bij 
de receptie. Voor informatie, te-
lefoon 0255-548100.

Tropical play-in
in Soli Muziekcentrum
Santpoort-Noord - In het ka-
der van het 100-jarig bestaan 
van muziekvereniging Soli gaan 
de festiviteiten nu pas echt van 
start. Natuurlijk staat alles in het 
teken van muziek maken en luis-
teren naar muziek. De eerste 
activiteit na de succesvolle re-
ceptie en reünie is een play-in 
voor muzikanten die een blaas 
of slagwerkinstrument bespe-
len en waarbij de leeftijd geen 
rol speelt. 
Op zondag 22 maart zal dit alles 
gaan plaatsvinden en wel in het 
Soli-Muziekcentrum aan de Ha-
gelingerweg 325 in Santpoort-
Noord. Aanvang is om 10.00 
uur met tussendoor pauzes voor 
drinken en lunch en om onge-

veer 14.30 uur stopt het repeti-
tiegedeelte om familie, vrienden 
en overige belangstellenden zich 
de gelegenheid te geven een 
plaats te verschaffen  in het Mu-
ziek Centrum. Vanaf 15.00 uur 
zullen zij kunnen genieten van 
de ingestudeerde werken.
Inschrijven voor deze play-in kan 
nog steeds en de kosten bedra-
gen slechts 3 euro per persoon, 
dit is inclusief lunch en diverse 
consumptiebonnen.
Voor inschrijvingen of vra-
gen kunt u terecht bij Monique 
Wijnker, telefoon 06-47037780, 
m.m.wijnker@live.nl of Dick War-
denier, telefoon 0255-513467 
d.wardenier@quicknet.nl. Zie 
ook www.soli.nl.

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 19 maart 2009

worden naar verwachting in april of mei 2009 geduren-
de een periode van 6 weken ter inzage gelegd ten 
behoeve van de inspraak. Gedurende die periode kan 
eenieder een inspraakreactie indienen. Na de 
inspraakperiode zal ook de commissie M.E.R. om 
advies worden gevraagd over het voorontwerpbestem-
mingsplan en de planMER vanwege het feit dat het 
plangebied grenst aan het Habitatrichtlijngebied 
Noordhollands Duinreservaat. 

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-38-2009   Staalstraat 150 te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een overdekte flessenop-
slag

BP-39-2009  Santpoortse Dreef 1 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
fietsenstalling

BP-40-2009  Kennemergaardeweg 1 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-41-2009  Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het legali-
seren van een dakopbouw

BP-42-2009  Duin- en Kruidbergerweg 66 te 
Santpoort-Noord; het veranderen van 
een veldschuur (renovatie en bestem-
mingswijziging)

BP-43-2009  Vissershavenstraat 35 te IJmuiden; het 
plaatsen van 3 koelcontainers en het 
legaliseren van bestaande containers en 
opslagruimte voor viskisten

BP-44-2009  Trawlerkade 25 te IJmuiden; het wijzigen 
van de industriefunctie op de 1e verdie-
ping naar kantoorfunctie (nrs. 25, 27 en 29)

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-42-2009  Elzenstraat 13 te IJmuiden; het verande-

ren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BL-43-2009  Ossenland 27 te Velserbroek; het plaat-
sen van 2 dakkapellen (voor- en achter-
gevel)

BL-44-2009  Overbildtweg 2 te Santpoort-Noord; het 
veranderen van een woning (inpandig)

BL-45-2009  Hagelingerweg 153 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (achter-
gevel)

BL-46-2009  Radarstraat 108A te IJmuiden; het veran-
deren van de entree van een woonge-
bouw (nrs. 108 A t/m 110 Z)

BL-47-2009  Tuindersstraat 83 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw (OMGEZET VAN 1E FASE 
NAAR LICHT)    

BL-48-2009  Hogemaad 51 te Velserbroek; het gewij-
zigd uitvoeren van BL-366-2008 (het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw)

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-27-2009  Linie 18 te Velserbroek; het oprichten 

van twee bergingen onder één kap op 
2 percelen (nrs. 17A en 18)

BP-304-2008  Schaepmanlaan 1 te Driehuis; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

PS-1-2009  Iepenstraat 6 te IJmuiden;  verzoek toe-
stemming uitoefenen aan huis gebon-
den beroep (schoonheidsspecialiste)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 20 maart t/m 30 april 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedu-
rende 6 weken na de dag van publicatie worden inge-
diend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedu-
re/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering van 20 maart t/m 
3 april 2009 ter inzage.

PS-8-2009  Swoerkamp 10 te Velserbroek; verzoek 
uitoefenen aan huis gebonden beroep 
(webshop 2e-hands baby- en kinderkleding)

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-373-2008  P.C. Hooftlaan 13 te Driehuis; het 

oprichten van een berging
BL-18-2009  Terrasweg 65 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en het verplaatsen van 
de garage

BL-25-2009  Wüstelaan 12 te Santpoort-Zuid; het 
legaliseren van een erfafscheiding

BL-34-2009  Roos en Beeklaan 32 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een erker

BP-289-2008  Kennemerlaan 44 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een boven-
woning met een dakopbouw

BP-292-2008  Orionweg 700 te IJmuiden; het plaatsen 
van een overkapping

BP-293-2008  Strandweg 4 te IJmuiden; het plaatsen 
van een portacabin (tijdelijk)

BP-294-2008  J.T. Cremerlaan 75 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-13-2009  Eendrachtsstraat 30 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van 2 marmer slurry tanks

BP-16-2009  Ruysdaelstraat 15 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-17-2009  Ruysdaelstraat 13 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

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 formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).


