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Boshoek wordt bos in gestuurd
Slootverkeer linksaf
Velserbroek - De meeste wegwerkzaamheden wekken vooral ergernis op. 
De bewoners van De Boshoek kregen deze week een nieuw bord in hun 
‘achtertuin’ die wordt begrensd door een sloot, in afwachting van de werk-
zaamheden aan de nieuwe rotonde bij het winkelcentrum. En dit bord wekte 
vooral vrolijkheid op. Het verkeersbord stuurt vanaf deze week weggebrui-
kers de goede kant op, maar zoals het bord op de foto staat, lijkt het alsof 
het ‘slootverkeer’ of de bewoners van de Boshoek aan de andere kant van 
de sloot het bos in worden gestuurd. 

Velserbroek terug in de klei
Velserbroek - Met de aanleg van een rotonde op een van de drukste pun-
ten van Velserbroek, pal voor het winkelcentrum, is Velserbroek weer be-
hoorlijk terug in de klei waar ze vandaan komt. Terwijl de grondwerkers zich 
kunnen uitleven in de enorme zandbak die ze creëren, moet al het verkeer 
omgeleid worden. Zelfs de voetgangers moeten een alternatieve route kie-
zen, want zij worden door hekken tegen gehouden. De werkzaamheden zijn 
deze week gestart en zullen voorlopig nog even duren. Veel sterkte, Velser-
broek. (Karin Dekkers)

‘We zijn allemaal krokodillen’

Sportieve beweegkriebels 
bij De Blauwe Panda
Santpoort-Noord - Deze week wordt er wat afgesport bij Kinderdagverblijf De Blauwe Panda, waar tijdens de Na-
tionale Sportweek flink wordt aangepakt. Bewegen op muziek, judo, beweegkriebels voor baby’s, peutergym, voet-
ballen en ballet, het kan allemaal niet op. Dat sport en bewegen gezond zijn wordt door de kinderen leuk opge-
pakt. Het enthousiasme is groot tijdens de ‘judoles’ van Erik de Kort van Ben Rietdijksport. ,,Hokus, pokus, we zijn 
allemaal krokodillen,’’ roept hij en de peuters kruipen grommend over de grond. Ondertussen worden bij de baby-
groep de kindertjes uitgedaagd met ballonnen en tennisballen. Zelfs de allerkleinsten bewegen, al is het maar met 
de oogjes. (Karin Dekkers)

Nieuw succes in ‘Patserproject’
25.000 euro en auto’s
in beslag genomen
Velsen-Noord - Op woensdagoch-
tend 26  maart heeft de politie Ken-
nemerland, in samenwerking met de 
Belastingdienst,  de Sociale Dienst 
Velsen en het Openbaar Ministerie, 
25.000 euro aan contant  geld en drie 
auto’s in beslag genomen. De eige-
naar van de goederen, een  24-ja-
rige man uit Velsen-Noord, is in zijn 
woning aangehouden op verdenking  
van het witwassen van geld verkre-
gen uit criminele activiteiten. De man 
had ook twee vuurwapens in zijn wo-
ning liggen. Deze zijn eveneens in 
beslag  genomen. De verdachte is 
voor nader onderzoek ingesloten in 
het politiebureau.  
De man werd aangehouden nadat 
politieagenten van het basisteam 
Velsen hadden geconstateerd dat 
hij er een weelderige levensstijl op 
nahield, terwijl hij geen werk of uit-
kering had. Na een kort onderzoek 
bleek al snel dat de man zich bezig 
hield met criminele activiteiten. Een 
29-jarige man uit Velsen werd even-

eens aangehouden. Hij had een van 
de auto’s van de 24-jarige verdachte 
op zijn naam staan. Deze zogeheten 
katvanger is na verhoor weer heen-
gezonden. 
De man is aangehouden in het  kader 
van het ‘Project Ongebruikelijk Bezit’, 
ook wel het Patserproject genoemd. 
Dit project richt zich op mensen die 
dure of luxe bezittingen hebben, die 
ze eigenlijk niet kunnen betalen. De-
ze mensen laten hun luxe graag zien 
en  zijn zo een verkeerd voorbeeld, 
vooral voor jonge mensen in hun om-
geving. Het  uiteindelijke doel van het 
project is de ontneming van deze du-
re goederen uit  handen van hun ei-
genaren, de zogenaamde ‘patsers’. 
In dit project, dat op 5 juli  2007 of-
ficieel van start is gegaan, werken 
de politie Kennemerland, de elf ge-
meenten in de regio Kennemerland 
(waaronder de Sociale Diensten), 
de  Belastingdienst, het Openbaar 
Ministerie en de Koninklijke Mare-
chaussee samen.

Twee  van de auto’s die in beslag genomen zijn (foto: Politie Kennemerland)

Full Count in 
Witte Theater
IJmuiden - Op zondag 6 april is er 
in de foyer van het Witte Theater 
aan de Kanaalstaat in IJmuiden een 
spetterend optreden van de band 
Full Count. De band bestaat uit ne-
gen ervaren muzikanten uit Haar-
lem en Velsen en speelt een breed 
genre: soul, rock, Nederlandstalig 
en huidige hits.
De band is ooit ontstaan bij honk- 
en softbalclub Sparks Haarlem. 
Voorzitter Edwin van Vliet was voor 
de strijd om de Europacup 1 soft-
bal, die werd gehouden in Haarlem, 
op zoek naar live-muziek. Hij be-
sloot uiteindelijk om met een aantal 
vrienden zelf een bandje op te rich-
ten. Dit verklaart ook de naam; Full 
Count is een honkbalterm en bete-
kent ‘volle bak’ (twee slag, drie wijd). 
Full Count bestaat uit Natascha Klo-
bedanz (zang), Ton Adriaansz (zang, 
gitaar, mondharmonica), Christi-
aan de Bouter (gitaar, achtergrond-
zang), Edwin van Vliet (gitaar, zang) 
Mees Witteman (basgitaar), Fred 
Witteman (drums), Marielle Bonfrer 
(saxofoon), Peter Oudendijk (trom-
pet, trombone) en Gertjan Huijbens 
(trombone, achtergrondzang).
Het optreden is om 17.00 uur en de 
toegang is gratis.

IJmuiden - Zondag 6 april is er 
weer koopzondag in het winkel-
centrum van IJmuiden van 12.00 tot 
17.00 uur. De koopzondag zal wor-
den georganiseerd in combinatie 
met de Rabo Clubdag.
Alle verenigingen in en om IJmui-
den kunnen zich deze dag promo-
ten door middel van een kraam. 
De kramen zullen over het IJmui-
dens winkelcentrum worden ver-
deeld. Deze zondag zullen natuurlijk 
ook de meeste winkels in het IJmui-
dens centrum open zijn. 

De bedoeling van de Rabo Clubdag 
is de consument kennis te laten ma-
ken met wat IJmuiden en omstreken 
op sportief gebied en verenigingle-
ven te bieden heeft. Uiteraard wor-
den er diverse activiteiten door de 
aanwezige verenigingen georgani-
seerd zoals penalty schieten, korf-
bal werpen, schaakwedstrijden en 
dergelijke. 

Als extra publiektrekker zal er een 
heuse klimwand in het winkelcen-
trum worden gezet, voor het aan-
wezige publiek. Voor de mensen die 
houden van een sportieve uitdaging 
en even hogerop willen. 
De vereniging die zich deze dag het 
leukst of op de meest originele wijze 
presenteert, kan een bon winnen ter 
waarde van 100 euro en een van 50 
euro die kan worden besteed aan 
sportprijzen, beschikbaar gesteld 
door Swier Sportprijzen.
Kortom het is zeker de moeite waard 
om deze zondag richting centrum 
IJmuiden te komen. 

Meer informatie over deze koopzon-
dag of de Rabo Clubdag is te vinden 
op www.stadscentrumijmuiden.nl.

De teamleden van beide teams van Schaakclub Santpoort

Tweede plaats voor
Schaakclub Santpoort
Santpoort-Noord - Op 30 maart 
werd in Krommenie het kampi-
oenschap van de Noord-Holland-
se schaakbond (NHSB) voor club-
teams t/m tien jaar gespeeld. Veer-
tien schaakverenigingen hadden in 
totaal achttien teams voor dit kam-
pioenschap ingeschreven. Gestre-
den werd om de NHSB titel, de zes 
plaatsen die verdiend konden wor-
den voor deelname aan het Neder-
land Kampioenschap en de prijs voor 
het beste tweede team.
Schaakclub Santpoort had twee 
teams ingeschreven. Het eerste team 
wilde proberen één van de NK plek-
ken te veroveren, voor het tweede 
team  was deelnemen belangrijker 
dan winnen.
Het tweede team kwam niet goed uit 
de startblokken, en verloor de eerste 
twee wedstrijden met 3-1. Doordat de 
teams tijdens het toernooi op sterkte 
worden ingedeeld, werd in ronde drie 
gelukkig een iets minder sterk team 
getroffen. Deze ronde werd met 2.5-
1.5 gewonnen, waarbij het winnen-
de halfje door Marco werd gescoord 
die op een heel aparte wijze pat werd 
gezet. Ronde vier werd met 1.5-2.5 
verloren, waarna het herstel volgde 
in de vijfde ronde tegen het tweede 
team van Caissa uit Hoorn die met 
3.5-0.5 werd gewonnen. De voorlaat-
ste ronde werd met 1.5-2.5 verloren 
waarna de laatste ronde beslissing 
moest brengen welk team de ‘kam-
pioen van de reserveteams’ werd. 
SC Santpoort speelde 2-2 gelijk en 
naaste concurrent Chesscool 2 ver-

loor, waardoor Santpoort eindigde 
op een veertiende plek en ook het 
beste tweede team werd. Het eerste 
team begon wat weifelend met 3-1 
winst en een 2-2 gelijkspel. De laat-
ste partij in de derde ronde werd op 
tijd beslist: 3-1 winst.
In de vierde ronde werd vlot met 4-0 
gewonnen, waarna in ronde vijf favo-
riet Heerhugowaard wachtte. Cheryl 
won al vlot van Luke, Sjoerd wist het 
niet te redden tegen Colin, de num-
mer vijf van het NK t/m tien. Deon 
stond op bord vier lange tijd goed, 
maar wist het uiteindelijk niet te win-
nen. 
Patrick speelde tegen Maaike, de vier-
de van het NK meisjes, en kwam ma-
terieel voor. Een matdreiging dwong 
hem dat materiaal weer terug te ge-
ven en een remise was het gevolg. 
Ronde zes en zeven werden weer 
soepel met 3-1 en 4-0 gewonnen, zo-
dat met elf matchpunten een onge-
deelde tweede plaats werd gehaald. 
Op 10 mei mag dit team in Naaldwijk 
deelnemen aan het Nederlands Kam-
pioenschap voor clubteams. 

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank 
introduceert 
de Rabo 
Opbouwhypotheek.

Zie advertentie elders in deze krant

Ruzie om paarden
Santpoort - Zondagavond rond 
19.45 uur werd gemeld dat een 
groep mensen het met elkaar aan 
de stok had bij de manege aan het 
Groenelaantje. Het bleek dat er on-
enigheid was ontstaan over de ver-
zorging van paarden. Een man 
dreigde daarbij met een mes.

Koopzondag 
in IJmuiden

LCD schermen vanaf 399,-
Internet prijzen!!!

U betaalt bij ons niets meer 
dan bij onze collega’s

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

uw audiospecialist!

Deze week

Woonspecial
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Voor de planontwikkeling van de locatie 
Grote Buitendijk/ Hofgeest is het college van 
burgemeester en wethouders op 25 maart jl.  
akkoord gegaan met de uitgangspunten, die zijn 
opgesteld voor de modellenontwikkeling voor het 
gebied. Deze zijn bepaald op basis van een actuele 
gebiedsinventarisatie en gesprekken die zijn 
gevoerd met belanghebbenden.
De nota wordt besproken in de raadscaroussel 
van 10 april a.s. en daarna  ter besluitvorming op 
24 april voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
belanghebbenden hebben de nota deze week 
toegestuurd gekregen. Hierin is te lezen hoe de, 

soms al bekende kaders voor de Structuurvisie en 
het Streekplan zijn geactualiseerd en aangevuld. De 
nota bevat een globale planning en een toelichting 
op de uitgangspunten.

Het college heeft verder besloten om in de fase van 
modelontwikkeling voor de planlocatie 
samen met de belanghebbenden in en rond het 
gebied te werken aan de ontwikkeling van de 
modellen (vlekkenplan(nen)). Daarna zal het college  
het vlekkenplan toetsen aan de  uitgangspunten en 
dit vervolgens ter besluitvorming voorleggen aan de 
gemeenteraad.

Planontwikkeling grote 
Buitendijk/Hofgeest

In de afgelopen weken zijn er weer veel jonge geiten– 
en schapenlammeren geboren op de kinderboerderij 
van Velserbeek. De kinderboerderij ligt er deze lente 
weer prachtig bij en het gaat prima met de veestapel. 
Zo zijn er van drie geitenrassen: de witte melkgeit, 
de bonte geit en de dwerggeit, lammeren geboren. 
Ook drie schapenrassen: de swifter, zwartbles en de 
solognote hebben al jongen. Er zijn nu zwarte, witte en 
bruine schapenlammeren op de kinderboerderij. 
Behalve lammeren zijn er ook kuikens en jonge 
konijntjes geboren. Na een kraambezoek aan al dit 

jong leven op de kinderboerderij kan men eventueel 
nog een wandeling maken langs de volière, het 
hertenkamp, de speeltuin en de weiden in het park.
Tussen 1 april en 31 oktober is de doordeweekse 
openstelling verlengd met een half uur, dus van tien 
tot half vijf. Ook kan men tot eind oktober in het 
weekend terecht op zowel zaterdag als zondag van 
half één tot half vijf .
Adres; Kinderboerderij Velserbeek -  Park Velserbeek 
aan de  Parkweg in Velsen -Zuid

Lente op de kinderboerderij 
van VelserbeekIn het Witte Theater zijn vrijdag 28 maart alle 

genomineerde sporters voor de categorieën 
Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg. 
Talent, Master en Coryfee 2007 gehuldigd tijdens 
het sportgala. In totaal zijn 32 personen en 8 
teams aangemeld. Het Witte Theater was tot 
de laatste stoel bezet toen presentator Frank 
Snoeks, sportverslaggever van Studio Sport,  
de namen bekend maakte van de winnaars. 
Voorafgaande aan de bekendmaking stond een 
optreden gepland van Jamai. Helaas was hij 
wegens ziekte verhinderd maar de zangeres 
Glennis Grace was een geweldige vervanger. 

Sportman van het jaar 2007
Elco van der Geest (judo)
Nederlands Kampioen -100 kg tijdens het 
Nederlands Kampioenschap in Rotterdam

Sportvrouw van het jaar 2007.
Femke van der Meij (atletiek)
Als lid van de atletiekvereniging Suomi werd 
zij vorig jaar in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam Nederlands Kampioene op 100 
meter horden. En in Gent een gouden medaille 
tijdens de indoorkampioenschappen op de 60 
meter horden. 

Sportploeg van het jaar 2007.
Dames 1 Terrasvogels. (softbal)
Het team behaalde de titel Nederlandse 
kampioen na winst viade Holland Series op 
Sparks Haarlem en zilver tijdens de Europese 
Kampioenschappen in Praag 

Talent van het jaar 2007.
Gudo Slotboom. (judo)
Hij is lid van de Velserbroekse sportschool 
Ben Rietdijk Sport en won vorig jaar zowel 
Europees brons -17 jaar klasse als brons tijdens 
de Nederlandse Kampioenschappen – 20 jaar. 
Verder behaalde hij een 2e plaats tijden het 
Jeugd Olympisch festival in Belgrado. 

Huldiging sporters tijdens Sportgala 

Uitslag verkiezing sporters 
van het jaar 2007

Als je woont of werkt in de gemeente Velsen, een 
goede conditie hebt en tussen de 18 en 40 jaar 
oud bent, is de brandweer Velsen op zoek naar 
jou!
Wil je interessant en uitdagend vrijwilligerswerk 
doen binnen een enthousiast team? De vrijwillige 
brandweer Velsen heeft plaats voor meerdere 
nieuwe vrouwelijke en mannelijke collega’s. Bij de 
brandweer Velsen zijn zowel beroepsmedewerkers 
als vrijwilligers in dienst. Deze vrijwilligers hebben 
hun uitrukbasis op twee kazernes; één in Velsen 
Zuid en één in IJmuiden (Zeewijk). De naam 
vrijwilliger wordt gebruikt, maar dit betekend zeker 
geen vrijblijvendheid! Nadat je bent aangenomen 
krijg je een opleiding en neem je deel aan 
oefeningen. Naast een vaste onkostenvergoeding 
per maand wordt je betaald voor de uren waarop je 
werkelijk actief wordt ingezet. 

Voorlichtingsavond

Als je geïnteresseerd 
bent, kom dan naar 
de voorlichtingsavond 
op woensdag 9 april 
om 19.30 uur in de 
brandweerkazerne 
aan de ’s Gravenlust 35
in Velsen-Zuid. 

Je kunt je opgeven via 
afd.brandweer@velsen.nl.
Een sporttest zal 
plaatsvinden op dinsdag 
22 april om 16.00 uur 
in het Polderhuis in 
Velserbroek.

Vrijwilliger bij de brandweer Velsen

Vooruitlopend op de baggerwerkzaamheden die dit 
najaar door de gemeente Velsen uitgevoerd gaan 
worden, is de watergang langs de Dammersweg 
gebaggerd. Deze werkzaamheden zullen deze week 
worden afgerond. Aansluitend aan de Dammersweg 
wordt de watergang langs de Joke Smitkade 
gebaggerd. Daarvoor zal de aannemer volgende 

week zijn materieel aanvoeren en de werkzaamheden 
starten. Net als langs de Dammersweg wordt 
ook langs de Joke Smitkade de bagger met 
vrachtwagens afgevoerd. Naar verwachting zullen de 
werkzaamheden aan de Joke Smitkade ongeveer vier 
weken in beslag nemen.

Baggerwerkzaamheden 
Dammersweg en Joke Smitkade

Op woensdag 16 april 2008 wordt in de Petrakerk 
te IJmuiden een inspraakavond gehouden over 
de gemeentelijke plannen voor de Spaarnestraat/
Merwedestraat. Aanvang van deze avond is 19.30 
uur. Tijdens deze avond zullen medewerkers 
van de gemeente een toelichting geven op de 
voorgestelde aanpassingen en de mogelijke 
gevolgen voor de inrichting van deze wegen. Er is 
zowel de mogelijkheid om vragen te stellen als om 
uw inspraakreactie te geven. 

De herontwikkeling van het gebied rondom 
het voormalige KPN-gebouw is de aanleiding 
om ook de wegen in dit gebied opnieuw in te 
richten. In 2009 zijn werkzaamheden gepland 
voor de Spaarnestraat en Merwedestraat. Dit 
betekent dat de planvorming en voorbereiding 
van deze werkzaamheden nu gestart worden. 
Een essentieel onderdeel hiervan is inspraak en 
besluitvorming over de gewenste verkeersstructuur 
en, hiermee samenhangend, de bepaling van 
de maximumsnelheid op deze wegen (30 of 50 
km/uur). 

De Spaarnestraat en de Merwedestraat vormen nu 
gezamenlijk een schakel tussen de Heerenduinweg 

en de Lange Nieuwstraat in de vorm van twee 50 
km/uur éénrichtingswegen. Het voorstel is het 
doorgaande verkeer samen te brengen op één 50 
km/uur weg (met tweerichtingsverkeer), waarbij 
de Merwedestraat de meest wenselijke keuze is. 
Tevens wordt voorgesteld de aansluiting op de 
Heerenduinweg te verplaatsen naar een locatie 
in het verlengde van de Merwedestraat. Zo wordt 
het mogelijk het verkeer geheel ten westen van de 
strook tussen het Marktplein en de duinen te laten 
plaatsvinden (Merwedestraat-Marktplein). 
De Spaarnestraat zal dan minder verkeer 
verwerken en kan worden ingericht als 30 km/uur 
straat.

Meer informatie over het voorstel is te vinden 
in het inspraakdocument “Verkeersstructuur en 
wegcategorisering Spaarnestraat/Merwedestraat”, 
dat tot 1 mei 2008 ter inzage ligt bij de receptie 
van het stadhuis en in de centrale bibliotheek te 
IJmuiden. Het inspraakdocument is tevens in te 
zien op de website www.velsen.nl. 

Inspraakreacties kunt u tot 1 mei 2008 per brief 
sturen naar het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 

Inspraakavond 
verkeersstructuur en 
wegcategorisering 
Spaarnestraat/Merwedestraat

Master van het jaar 2007.
Nico Struijs (zwemmen)
Diverse gouden plakken op 7 persoonlijke 
zwemnummers tijdens het CSIT “Master 
Swimming Championship 2007” in Brazilië. 
Confédération Sportive Internationale du Travail 
(CSIT): een wereldomvattende sportorganisatie 
waarbij 29 landen zijn aangesloten. 

Coryfee van het jaar 2007 
Ruud Geels (voetbal)
Velsenaar Ruud Geels was gedurende vele jaren 
topvoetballer bij Ajax, PSV en Feyenoord en bij 
de Belgische clubs Anderlecht en Club Brugge. 
Hij scoorde in totaal 1026 doelpunten waarvan 
11 keer voor het Nederlands elftal waarvoor hij 
20 keer uitkwam. 

Wethouder Baerveldt overhandigt sportvrouw 
Femke v.d. meij de sportprijs

Alle Velsense sportkampioenen (foto: Reinder Weidijk)
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RAADSPLEIN

Donderdag 10 april 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad 
weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Sessie 1-1
19.00 - 19.55 uur  Richtinggevende notitie Kunst- en Cultuurbeleid 

Gemeente Velsen 2009-2012
 Locatie: raadzaal
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur  Uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest
 Locatie: raadzaal
Sessie 2-1
19.00 - 19.25 uur  Uitwerking structuurvisie voormalige NOVA-locatie, 

Roos en Beeklaan
 Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-2
19.30 - 19.55 uur Financiële Verordening
 Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-3
20.00 - 21.00 uur Terugblik 2007; uitvoering WMO
 Locatie: commissieruimte 1

Over alle agendapunten kan worden ingesproken met uitzondering van 
punt 1-1 (Richtinggevende notitie Kunst- en Cultuurbeleid Gemeente 
Velsen 2009-2012). Om te kunnen inspreken moet u zich uiterlijk woens-
dag 9 april a.s. 16.00 uur melden bij de Griffie, telefoon (0255) 56 75 02 
of via email: griffier@velsen.nl.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een 
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan  via 
email: griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd.

Raadsvergadering
Aanvang 21.15 uur
Locatie: Raadzaal

Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 

27 maart 2008
3R Afhandelen lijst van aan de Raad gerichte brieven
4R Vrijgeven gereserveerd budget ten behoeve van realisatie van 

de Westelijke Randweg
5R Grenscorrectie Haarlem-Velsen
6R Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en wethouders
7R WMO uitvoeringsprogramma 2008
8R Nota investeren en afschrijven
9R Verantwoording fractieondersteuning 2007
10R Visie op regionale samenwerking
Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook schriftelijk een 
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook 
via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf worden vanaf 
19.00 uur live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda 
en een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen bij 
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

De raad heeft in zijn vergadering van 27 maart 2007 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:
- Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 

i.v.m. vastgesteld evenementenbeleid
- Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 

i.v.m. de door het college vastgestelde beleidsregel inzake uitstallingen
- Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 

i.v.m. de afschaffing van de Wet op de Openluchtrecreatie
- Herziening Reglement John van Dijk Fonds
- Regionalisering Brandweer
- Vrijstelling voor aanleg paardenbak Groenelaantje Santpoort-Noord
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl.

INSPRAAK VERKEERSSTRUCTUUR EN 
WEGCATEGORISERING SPAARNESTRAAT/
MERWEDESTRAAT

Naar aanleiding van de herontwikkeling van het gebied rondom het 
voormalige KPN-gebouw worden ook de wegen in dit gebied heringericht. 
In 2009 zijn werkzaamheden gepland voor de Spaarnestraat en Merwede-
straat. Dit betekent dat de planvorming en voorbereiding van deze werk-

zaamheden momenteel worden opgestart. Een essentieel onderdeel 
hiervan is inspraak en besluitvorming over de gewenste verkeersstructuur 
en, hiermee samenhangend, de wegcategorisering van deze wegen 
(30 of 50 km/uur).
De Spaarnestraat en Merwedestraat vormen nu gezamenlijk een schakel 
tussen de Heerenduinweg en de Lange Nieuwstraat in de vorm van twee 
50 km/uur eenrichtingswegen. Het voorstel is het doorgaande verkeer 
samen te brengen op één 50 km/uur weg (met tweerichtingsverkeer), 
waarbij de Merwedestraat de meest wenselijke keuze is. Tevens wordt 
voorgesteld de aansluiting op de Heerenduinweg te verplaatsen naar 
een locatie in het verlengde van de Merwedestraat. Op deze wijze is het 
mogelijk de verkeersafwikkeling geheel ten westen van de strook tussen 
het Marktplein en de duinen te laten plaatsvinden (Merwedestraat-
Marktplein). De Spaarnestraat zal minder verkeer verwerken en kan 
worden ingericht als 30 km/uur straat.
Informatie over het voorstel is te vinden in het inspraakdocument 
‘Verkeersstructuur en wegcategorisering Spaarnestraat/Merwedestraat’, 
dat tot 1 mei 2008 ter inzage ligt bij de receptie van het stadhuis en in 
de centrale bibliotheek te IJmuiden. Het inspraakdocument is tevens 
in te zien op de website www.velsen.nl.
Inspraakreacties kunt u tot 1 mei 2008 per brief sturen naar het college 
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Op woensdag 16 april 2008 wordt in de Petrakerk te IJmuiden een inspraak-
avond gehouden. Aanvangstijd is 19.30 uur. Tijdens deze avond geven 
medewerkers van de gemeente een toelichting op de voorgestelde 
aanpassingen en de mogelijke gevolgen voor de inrichting van de weg. 
Vragen kunnen worden gesteld en er is mogelijkheid tot inspraak.

BEKENDMAKING

De raad van de gemeente Velsen heeft in zijn vergadering van 27 maart 
2008 besloten om de Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 
te wijzigen respectievelijk uit te breiden in die zin dat:
- in hoofdstuk 1 een nieuw artikel 1.8 is ingevoegd, waarin algemene 

weigeringsgronden terzake van vergunning of ontheffing;
- in hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 een nieuw artikel 2.1.5.1 is 

opgenomen inhoudende een verbod tot het plaatsen van voorwerpen 
op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg, met 
de mogelijkheid voor het college van Burgemeester en Wethouders 
om terzake nadere regels te stellen;

- in hoofdstuk 2, een nieuwe afdeling 2 inzake toezicht op evenementen 
is opgenomen, waarin ook de mogelijkheid van een melding voor 
bepaalde evenementen;

- in hoofdstuk 4, na afdeling 6 een nieuwe afdeling 7 is ingevoegd 
inhoudende een verbod op het kamperen buiten kampeerterreinen, 
waarin de mogelijkheid voor het college van Burgemeester en 
Wethouders plaatsen aan te wijzen waarop het verbod niet geldt en 
hieraan nadere regels te stellen.

De verordening treedt op 4 april 2008 in werking. De verordening ligt 
gedurende vier weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de 
volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening

kapvergunning
Van Maerlantlaan 2 1 den 1 april 2008
’t Kaetie 14 1 berk 1 april 2008
Dotterbloem 20 1 es 1 april 2008
Dijckmansstraat 2 3 meidoorns 1 april 2008
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt 
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, 
telefoon (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-67-2008 James Wattstraat 2 te IJmuiden; het veranderen van een 

bedrijfsgebouw (gevel)
BP-68-2008 Wijkerstraatweg 193 te Velsen-Noord; het veranderen 

van de voorgevel van een kapsalon
BP-69-2008 Ruysdaelstraat 29 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een dakopbouw
BP-70-2008 Kennemerlaan 46 te IJmuiden; het legaliseren van een 

uitbouw (achtergevel)
BP-71-2008 Hagelingerweg 149 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-72-2008 Heuvelweg 6 te Velsen-Zuid; het oprichten van logies- en 

sanitairgebouwen (tijdelijk)
BP-73-2008 Rooswijkweg 191 te Velsen-Noord; het oprichten van 

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

BOUWAANVRAAG FASE 1

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-3-2008 Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de 2e verdieping van een woning
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-84-2008 Linie 9 te Velserbroek; het legaliseren van 3 zeecontainers 

en een hekwerk
BL-85-2008 Wieringer Aak 121 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-86-2008 Van Speijkstraat 2 te IJmuiden; het veranderen van de 

achtergevel van een woning
BL-87-2008 Molenstraat 19 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw
BL-88-2008 Geelvinckstraat 85 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging
BL-89-2008 Da Costalaan 6 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw en het oprichten van 
een berging

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

ONTWERP VRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-236-2007 Zuiderdorpstraat 4 te Velsen-Zuid; het oprichten van een 

berging/prieel
BP-12-2008 Smidt van Gelderstraat 31 te Velsen-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 1e en 2e verdieping van een woning
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 4 april t/m 15 mei 2008.
Schriftelijke of  mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de 
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.

Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97

Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register 

van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde 
rechten

- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke 
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.

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

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

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

bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties.

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

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde, 
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burger-
zaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om 
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij 
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burge-
meester, telefoon (0255) 56 72 48.

Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur. 
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht 
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.

Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders 
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van 
de desbetreffende wethouders, onder vermelding van naam, adres, 
telefoon nummer en het onderwerp waarover men wil spreken.

Voor vragen over:  
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten 

Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u 
zich wenden tot

 wethouder AnneMieke Korf,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.

- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer, 
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugd-
zorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot

 wethouder Annette Baerveldt,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.

- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid, 
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, 
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot

 wethouder Arjen Verkaik,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.

- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken, 
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot

 wethouder Carel Ockeloen,
 secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.

- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid, 
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid,  UMTS-masten 
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot

 wethouder Margo Bokking,
 secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl

RIJKSMONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft monu-
mentenvergunning verleend voor:
MO-27-2007 Duin- en Kruidbergerweg 60 te Santpoort-Noord; onder-

houd/renovatie van een rijksmonument

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken 
ingaande op de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Bij verzending van het beroepschrift per post moet 
het beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn bezorgd. Dit 
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van 
artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering van 4 t/m 17 april 2008 ter inzage.
BL-21-2008 Johan Maurits van Nassaulaan 19 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een woning met een 
erker (voorzijde) en het verplaatsen van een garage

BL-29-2008 Platbodem 36 te Velserbroek; het plaatsen/vernieuwen 
van een erfafscheiding

BP-13-2008 Meeuwenlaan 9 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-15-2008 Planetenweg 271 te IJmuiden; het plaatsen van 10 licht-
masten

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-336-2007 L. Zocherplantsoen 31 te Velserbroek; het plaatsen van 

een erfafscheiding (groendrager)
BL-7-2008 Stelling 46 te Velsen-Zuid; het oprichten van een garage/

berging
BL-37-2008 Sportlaan 7 0025 te Santpoort-Zuid; het vergroten van 

een blokhut
BL-40-2008 Broekbergenlaan 42 te Santpoort-Noord; het plaatsen 

van gevelreclame
BL-51-2008 Roggeland 12 te Velserbroek; het plaatsen van twee dak-

kapellen (voor -en achterzijde)
BL-52-2008 Wolff en Dekenlaan 21 te Driehuis; het plaatsen van een 

dakkapel (voorzijde)
BP-358-2007 Wijk aan Zeeërweg 22 RD te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van een bovenwoning
BP-365-2007 Deutzstraat 1 0011 te IJmuiden; het plaatsen van een 

dakopbouw
BP-34-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van 

45 stacaravans
BP-35-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van 

50 stacaravans
BP-36-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van 

50 stacaravans
BP-37-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van 

105 stacaravans

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-13-2008 Loggerstraat 7, 9 en 11 en Indusriestraat 2 te IJmuiden; 

het slopen van een bedrijfsgebouw en woningen
SL-29-2008 Rondweg 14 te IJmuiden; het verwijderen van restanten 

asbesthoudend plaatmateriaal uit koelcel
SL-30-2008 De Olmen 11 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 

asbesthoudende materialen
SL-31-2008 Zeewijkplein 290 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 

asbesthoudende materialen
SL-32-2008 Lange Nieuwstraat 291 te IJmuiden; het verwijderen van 

diverse asbesthoudende materialen
SL-35-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het slopen van 

een gedeelte van de buitengevel en binnenwanden van 
een bedrijfsgebouw (2C)

SL-36-2008 Tussenbeeksweg 11 te IJmuiden; het slopen van een woning
SL-38-2008 Gildenlaan 249 te Velsen-Noord; het verwijderen van 

diverse asbesthoudende materialen
SL-40-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het verwijderen 

van asbesthoudende componenten uit de installaties 
van de gloeiovens Koudbandwalserij 1 (4H-15)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

Donderdag 3 april
Vrijdag 4 april

Zaterdag 5 april 
Maandag 7 april

Dinsdag 8 april
Woensdag 9 april

Nog 6 dagen open 

KORTING TOT 70%
Open van 09.00 tot 18.00 uur

PINNEN MOGELIJK

TOTALE 
leegverkoop
Loggerstraat 29 IJmuiden

The Bike Guru 
Robert Egthuijsen

Planetenweg 40, IJmuiden, 
0255-515290

• REPARATIE 
• VERKOOP 
• SCOOTERS 
• FIETSEN 
• ACCESSOIRES

VANAF NU OP MAANDAG 
WEER OPEN!

(7 APRIL T/M 29 SEPTEMBER)The Bike Guru

S
E
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C
T
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Te koop:
Set caravanspiegels, be-
vestiging zijscherm, 2 jr. oud 
35,-. Tel: 0255-513537
Gevraagd:
4-Pits gasstel en een overhead-
pojector. Tel: 0255-532708

Te koop:
15-del. theeservies, puntgaaf 
jaren 30 35,-. Tel: 0255-522648
Te koop:
Boek ‘Hart van Kenne-
merland’ in uitst. staat 
25,-. Tel: 0255-512311

Te koop:
Mooie tv Sony, 68 cm 20,-
. Tel: 0255-520774
Gevonden:
29-3-2008 kinderportemon-
neetje omg. Huis ten Biltstraat 
Santpoort. Tel: 023-5395368

Te koop:
Nette zwarte opoefi ets 
75,-. Tel: 0255-523297
Te koop:
Mooie eiken tv-kast-
je 15,-, eiken lectuurbak 
10,-. Tel: 0255-510024

Te koop:
Groene tuintafel, 3 stoe-
len, 4 nieuwe kussens 75,-
. Tel: 0255-530079
Te koop:
Bosch keukengeiser, 2,5 ltr. 3 
jaar oud 20,-. Tel: 023-8926290

Te koop:
Meisjesfi ets 5/7 jr. 40,-
, step 15,-, glijbaan Mo-
by 10,-, paardenschom-
mel 15,-. Tel: 023-5400582
Gevraagd:
Hometrainer. Tel: 0255-532568

Te koop:
Nw. poetsmach. 10,-, statief 
voor video’s 15,-, caravan op-
zetspiegel 7,-. Tel: 023-570615
Gevraagd:
Ronde tuintafel, geen 
wit. Tel: 0255-523593

Te koop:
Philips ktv mono, 51 cm met text 
en afst. bediening echt 100%, 
kl. zwart 75,-. Tel: 023-5365300
Te koop:
Orgelbankje 10,-. 
Tel: 023-5375715
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Wat is
er te 
doen

Lezing over Haarlemse molens 
in De Adriaan, Papentorenvest in 
Haarlem door Frits Breen. Aanvang 
11.00 uur. Toegang 5,-.
Koopzondag van 12.00 tot 17.00 
uur in winkelcentrum van IJmuiden.
IVN Zuid-Kennemerland: Excur-
sie Thijsse’s Hof. De natuurwande-
ling vindt plaats van 13.00 tot 16.00 
uur. Start bij ingang Thijsse’s Hoff, 
Mollaan in Bloemendaal.
Optreden Rock Rekked van 13.00 
tot 15.00 uur. Informatieboerderij 
Zorgvrij Velsen-Zuid.
Salsamatinee van 14.00 tot 17.30 
uur op Station Haarlem, Perron 3a, 
wachtkamer 2e klasse.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Earth. 
14.30: De verloren schat van de 
Tempelridders II 8+. 16.00/19.30: 
Lady Chatterley. 16.45/19.15: You, 
the Living. 21.15: Empties.
Lodewijk Schommel Dansorkest 
in het Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Van 15.00 tot 17.30 uur. 
Toegang 35,-.
Optreden Fleur Bouwer, klarinet, 
Martijn Willers, piano en Maria Mil-
stein op viool in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort, 15.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Stin-
zenplantenwandeling. Vertrek 15.00 
uur parkeerplaats Linnaeushof, Bin-
nenweg Bennebroek. 
Jamsessie Zeewegbar, Zeeweg 
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur, zaal 
open vanaf 15.00 uur.
Ode aan de Haarlemse muziek. 
Jubileumconcert Haarlems Symfo-
nisch Blaasorkest 15.00 uur in de 
Philharmonie in Haarlem.
Ontmoetingsdag Kerk Zonder 
Grenzen. Vanaf 15.00 uur spreekt ds. 
Aart Mak in de Vijverkerk in Bloe-
mendaal. ‘s Avonds om 18.50 uur is 
er een kerkdienst m.m.v. het Zaans 
Interkerkelijk Mannenkoor.
Witte Theater, Kanaalstaat 257 
IJmuiden: Foyerconcert, optreden 
Fullcount, 17.00 uur. Toegang gratis.
The Bowmans in de Waag, Dam-
straat/Spaarne Haarlem. Aanvang 
17.00 uur.

Maandag 7 april

Filmschuur Haarlem: 19.15: 
C.R.A.Z.Y. MovieZone. 19.30: Lady 
Chattterley. 21.45: You, the Living.
PvdA presenteert de uitkomst van 
de enquête in een bijeenkomst in 
Delftwijk met participanten, waar-
onder de winkeliersvereniging en de 
wijkraadsleden. Aanvang 20.45 uur.

Dinsdag 8 april

Inloopochtend voor rugpatiënten 
in Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. 
Van 10.30 tot 12.30 uur.
Papierinzameling voor Parnassia-
school te Santpoort. Container staat 
van 16.00 ot 16.30 uur op het gras-
veld bij de kerk, Dingrevelaan.
Filmschuur Haarlem: 19.15: You, 
the Living. 19.30: Lady Chatterley. 
21.15: Empties.
Bijbelstudie van Frank Ouwenaal in 
de Levend Woord Gemeente Haar-
lem, Parklaan 21 Haarlem. Aanvang 
19.30 uur.
Leing Hans Croiset over zijn boek 
‘Badhisweg’ in de Kennemer Boek-
handel, Kleverparkweg 3 Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Le Dindon.

Woensdag 9 april

Filmschuur Haarlem: 14.30: De 
verloren schat van de Tempelrid-
ders II 8+. 15.00: Lady Chatterley. 
16.45: Empties. 19.15: You, the Li-
ving. 19.30: Lady Chatterley. 21.15: 
Empties.
Activiteitenmiddag op zoek naar 
kikkers voor kinderen van 6 tot 12 
jaar in het Natuurinformatiecen-
trum Schalkwijk, Boerhaavelaan 
Schalkwijk/Haarlem. Van 14.30 tot 
16.00 uur. Kosten 1,-.
Culturele middag in de Janskli-
niek, Ridderstraat 32 in Haarlem. 
Van 14.30 tot 16.30 uur. Toegang 
2,- incl. koffie of thee. Kaartverkoop 
aan de zaal.
Papierinzameling voor Parnassia-
school te Santpoort. Container staat 
van 18.30 ot 19.30 uur op het gras-
veld bij de kerk, Dingrevelaan.
Informatiebijeenkomst over alco-
hol en opvoeding in de Stadsbibli-
otheek Haarlem, Gasthuisstraat 32 
Haarlem. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Die Falscher’. Aan-
vang 20.30 uur.
Komedie Jan Klaassen en Katrijn in 
het Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 10 april

NVVH-Vrouwennetwerk. Muzika-
le ochtend in De Herberg, Wester-
houtpark 46 in Haarlem. 
Avondexcursie IVN Zuid-Ken-
nemerland ‘Bomen en vogels op 
Schapenduinen en Caprera. Ver-
trek 18.30 uur, Brederodelaan 145 
in Bloemendaal. Wandeling is niet 
geschikt voor kinderen. Aanmelden 
niet nodig. Deelname gratis.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Emp-
ties. 19.30: Lady Chatterley. 21.00: 
You, the Living.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Starring #11: Drie, twee, één...!
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Annette Speelt ‘Malpens’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 3 april

Kledingbeurs op baisschool St. 
Theresia, Dennenweg 14 Bloemen-
daal. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.15: You, 
the Living. 19.30: Lady Chatterley. 
21.15: Empties.
De heer Kromhout uit Ede houdt 
een presentatie bij Groei & Bloei 
over Viburnum (sneeuwbal) en Hy-
drangea (Hortensia’s. Tinholt, Vrij-
burglaan 17 in Overveen. Aanvang 
20.00 uur. Toegang niet-leden 2,-.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Elvis’ 
in concert. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Die Falscher’. Aan-
vang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Burgerlijke Ongehoorzaamheid Ne-
derlandse Première. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: The Dads. Aanvang 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 4 april

Open dag bij Fit4Lady, Paul Kruger-
kade 22 Haarlem, 09.00-15.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 16.30: Earth. 
16.45/21.15: Empties. 19.15: You, the 
Living. 19.30: Lady Chatterley. 
Benefietdiner Tunesische Vereni-
ging Haarlem van 19.00 tot 22.00 
uur. Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122 Haarlem.
Klaverjassen bij StormvogelsTel-
star, Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
SwingSteesjun Feestje, Station 
Haarlem, wachtkamer 2e klasse, 
perron 3a. Van 20.00 tot 01.00 uur. 
Toegang 6,50 tot 21.00, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
J6. 20.30 uur: Stillen.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: Pianist Leonard 
van Lier. Aanvang 20.15 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Die Falscher’. Aan-
vang 20.30 uur.
Jam in De Sluizen, Noordersluisweg 
1 in IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 5 april

PvdA enquêteert tussen 10.00 en 
12.200 uur op en rondom het Mars-
manplein in Haarlem. PvdA wil 
graag weten hoe het winkelcentrum 
wordt gebruikt en hoe de omgeving 
wordt ervaren.
Bijeenkomst voor mensen met een 
Indisch verleden in wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 
98 in Haarlem/Schalkwijk. Aanvang 
10.30 uur. Kosten leden 5,-, niet-le-
den 8,-.
Open huizen route in Velsen van 
11.00 tot 14.00 uur.
Stiltekring voor de vrede op de 
Breestraat t.h.v. C & A in Beverwijk. 
Van 12.00 tot 12.30 uur.
Excursie Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid door J.J.H. Hoekstra. Aan-
vang 14.00 uur. Kosten 4,- incl. kof-
fie of thee.
Schilderen in het Frans Hals Mu-
seum voor kinderen van 7 t/m 11 
jaar. Kosten 10,- per keer. 
Filmschuur Haarlem: 14.00/19.30: 
Lady Chatterley. 14.30: De Veloren 
schat van de Tempelridders II 8+. 
16.45/19.15: You, the Living. 17.30: 
Earth. 21.15: Empties.
SwingSteesjun Dance Classics, 
Station Haarlem, wachtkamer 2e 
klasse, perron 3a, 20.00-01.00 uur. 
Toegang 6,50 tot 21.00, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
J6. 20.30 uur: Stillen.
Haarlemsch Koor Lokaal geeft 
‘krenten’-concert in de Dorpskerk 
in Santpoort-Noord. Aanang 20.30 
uur. Kaarten 8,-.
Israëlische Dansinstuif bij ORO, 
Vereniging voor Werelddans, Ka-
merling Onnesstraat 83 in Haarlem. 
Van 20.30 tot 23.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstaat 257 
IJmuiden: Kingfisher Sky. Aanvang 
21.30 uur.
Tweede voorronde IJmond Pop-
prijs in de Lageweg in Wijk aan Zee. 
Aanvang 21.30 uur, zaal open 20.30 
uur. Uitslag jury rond 00.45 uur.

Zondag 6 april

Open voorjaars klootschiettoer-
nooi bij Full Speed, Tolsduinerlaan 
8b (achter de kantine van VV IJmui-
den). Aanvang 09.45 uur. 
Klaverjastoernooi speeltuinvereni-
ging DVS, Clovissstraat in Haarlem. 
10.00 tot 18.00 uur.
Lezing door Marianne IJspeet in de 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Thema: ‘De Bijbel bekeken door een 
Quaker-bril’. Aanvang 10.30 uur. 
Poppentheater de Zilveren Maan 
speelt ‘Rupsje Nooitgenoeg’ in de 
aardappelkelder, Landgoed Elswout 
in Overveen. Aanvang 11.00 uur.

Informatieavond voor 
starters op woningmarkt
Santpoort-Noord - Starten op de 
woningmarkt lijkt niet makkelijk, 
maar is vaak goedkoper in vergelij-
king met huren. Er zijn wel degelijk 
mogelijkheden voor starters. Alle in-
formatie is te verkrijgen op de bin-
nenloopavond op woensdagavond 9 
april, van 19.30 tot 21.30 uur in Café 
Brasserie de Wildeman aan Hoofd-
straat  142 in Santpoort-Noord.
Fortis Velserbroek organiseert de 
informatieavond in samenwerking 
met Veldhuis Makelaars en De Kie-
wit Buijsman Wientjes Notarissen 
te Santpoort-Noord. Tijdens deze 
avond zullen de deelnemers u uitge-
breid informeren over alle aspecten 
die aan de orde komen, wanneer u 
voor het eerst een woning gaat ko-
pen. Oriënteert u zich momenteel 
voor het eerst op de woningmarkt of 
overweegt u dit te doen, dan krijgt u 
tijdens deze avond een helder stap-
penplan gepresenteerd om u op de 
goede weg te helpen. Ook bestaan-
de huizenbezitters die zich willen 
heroriënteren op de woningmarkt 
zijn natuurlijk van harte welkom.
Tijdens de inloopavond wordt u op 
informele wijze in de drie informa-
tiecorners over aankoopadvies, hy-
potheekvormen en fiscale gevolgen 

geïnformeerd. U kunt in gesprek 
gaan met de notaris, makelaar of fi-
nancieel adviseur. Zowel starters als 
heroriënteerders zijn van harte wel-
kom.
Veldhuis Makelaars is een gerenom-
meerd NVM-kantoor met drie vesti-
gingen in de regio. Speciaal voor de 
starters op de huizenmarkt hebben 
zij een actie, waarin de starter vol-
ledig begeleid wordt tegen een zeer 
aantrekkelijk tarief, namelijk een 
rente aanbod van 4,85 procent, voor 
20 jaar vast.
Voor meer informatie over deze 
avond kunt u uw gegevens door-
geven aan kantoor.3304@nl.fortis.
com U kunt natuurlijk altijd even 
langskomen bij Fortis aan Velser-
broeksedreef 5-7, Velserbroek, 023-
5131200; Veldhuis Makelaars aan 
Hagelingerweg 181 in Santpoort-
Noord, 023-5202250 of De Kie-
wit, Buijsman Wientjes Notarissen 
aan Hoofdstraat 236 in Santpoort-
Noord, 023-5383434.  3-5202250 of 
fax 023-5372244. Veldhuis Make-
laars is momenteel nog druk bezig 
met de inrichting van haar pand, u 
kunt ook contact opnemen via e-
mail: info@veldhuismakelaars.nl Zie 
ook  www.veldhuismakelaars.nl

2Contact biedt haar diensten aan vanuit het Prins Hendrikhof.

2Contact gevestigd
in Prins Hendrikhof
Haarlem - Sinds enkele weken zijn 
de deuren van het Prins Hendrikhof 
weer geopend. Vanuit deze voor-
malige meisjesschool biedt 2Con-
tact momenteel haar diensten aan. 
Meer dan 500 medewerkers uiteen-
lopend van studenten, herintreders, 
scholieren en commerciële carrière-
makers werken zowel parttime als 
fulltime samen in deze voormalige 
meisjesschool.
De voormalige meisjesschool is ge-
bouwd in 1881 door architect J. Le-
ijh in de zogenaamde klassieke stijl 
neoclassicisme. Deze stijl is kenmer-
kend aan de symmetrie, strakheid 
en in zekere zin saai en niet speels. 
Klassiek is bijvoorbeeld overduide-
lijk de entree van het pand; alsof 
je een Griekse tempel binnenkomt. 
2Contact heeft weinig veranderd 
aan de stijl en het uiterlijk van het 
pand. De gezelligheid heeft 2Con-
tact teruggebracht door de aankle-
ding en het meubilair. 
2Contact heeft met de nieuwe loca-
tie het aantal belplekken uitgebreid 

naar 240. Voorheen was 2Contact 
gevestigd in twee panden in Haar-
lem maar door de verhuizing vinden 
alle bedrijfsactiviteiten weer onder 
één dak plaats. De verhuizing heeft 
vooral bijgedragen aan de goede 
sfeer binnen 2Contact. 2Contact 
blijft een jong, informeel contact-
center gespecialiseerd in het ver-
kopen van producten en diensten 
over de telefoon aan consumenten 
en bedrijven. 2Contact staat bekend 
om zijn gezellige werksfeer waar de 
medewerkers centraal staan. 
De onderneming 2Contact is in 
1998 opgericht en begon als een 
klein callcenter met slechts der-
tig werkplekken. Nu 10 jaar verder 
heeft 2Contact een behoorlijke staat 
van dienst. Naast de groei die ge-
realiseerd wordt in Haarlem opende 
2Contact vorig jaar december een 
nieuwe vestiging in het centrum van 
Den Bosch. Met de twee nieuwe 
vestigingen behoort 2Contact tot de 
top 3 in de telesalesmarkt van Ne-
derland. 

De beide deelnemers met het spandoek

Grapje van Paviljoen Noordzee
Europese kampioen-
schappen Paalhangen
IJmuiden aan Zee - Door Frans 
Koks van Paviljoen Noordzee werd 
op dinsdag, 1 april het Europese 
kampioenschap Paalhangen geor-
ganiseerd.  Een traditie die, met de 
éénwording van Europa, is komen 
overwaaien uit de Oostbloklanden. 
Hoewel er, volgens hem, flink wat 
aanmeldingen waren van kampi-
oensploegen uit Slowakije, Polen, 
Tsjechië en Hongarije, bleef het 
aantal deelnemers mede ten ge-
volge van het slechte weer, slechts 
beperkt tot twee (eigen medewer-
kers).
Ondanks de harde wind en regen 

werd toch besloten om te starten, 
mede in verband met de aanwezig-
heid van medewerkers van de red-
dingsbrigade en een opname team 
van RTV Noord Holland.
Eenmaal aangekomen op de paal-
hangplek, waar door Frans Koks 
en medewerkers een aantal enor-
me palen in het zand waren gezet, 
moest het evenement helaas wor-
den afgeblazen ten gevolge van de 
harde wind.
Met veel moeite kon uiteindelijk 
nog een spandoek worden uitgerold 
met daarop de tekst: ‘Ha, ha, 1 april’. 
(Joop Waijenberg)

Haarlem - Voor de vierde keer or-
ganiseert de Dance & Ballet Com-
pany een dansmarathon en wel op 
zondag 20 april. Het doel is veel geld 
bij elkaar te krijgen voor een liefda-
digheidsinstelling, die de dansers 
zelf mogen uitkiezen. Vorig jaar was 
er 4300 euro bij elkaar gedanst. Dit 
jaar willen ze natuurlijk weer een 
dergelijk be-
drag bij elkaar 
dansen! Om 
10.00 uur bijt 
Christine Tim-
mer de spits 
af met klas-
siek ballet voor 
kinderen tot 12 
jaar. Het wordt 
een technische 
les met aan het 
eind een stuk-
je repertoire. 
A a n s l u i t e n d 
voor dezelfde 
leeftijdsgroep 
een les moder-
ne dans door 
Natasja Bode. 
Modern is wei-
nig te krijgen voor kinderen van de-
ze leeftijd maar absoluut een must 
om mee kennis te maken! De les 
sluit goed aan bij de beleving van 
kinderen en geeft een hoop positie-
ve energie. Serieuze ouders mogen 
meedoen!  
Om 13.00 is er hiphop/streetdance 
door Daan de Kogel. Level is inter-
mediate dus een uitdaging voor ie-
der. Hippe muziek, strakke moves 
afgewisseld met de relaxte bounce. 
Om 14.30 danst Chantal Hazelaar, 
voormalig cheerleader bij de Am-
sterdam Admirals en haar genre is 
showdance. Showdance is vrolijk en 
de leerling leert zich goed te pre-
senteren. Leela stokholm  geeft om 
16.00 Totaly Body Dance, een uitda-
ging voor volwassenen met een lief-
de voor moderne dans. In Totaal Bo-
dy Dance gaat Leela voor de speelse 
plezier van het dansen, want lijf en 
expressie hoort samen in een ge-
heel.  Gebaseerd op moderne dans-

techniek met oefeningen van fysiek 
theater, gaan we aan de slag om te 
ontdekken wat allemaal mogelijk is, 
met expressie, lijf en ruimte. Het is 
dans, maar een beetje anders. 
Trix van der Vleuten komt om 17.30 
uur met hiphop/streetdance voor 
de dansers die meer uitdaging zoe-
ken. Maurice Berger geeft om 19.00 

uur klassiek ballet 
op advanced level. 
Zijn lessen ken-
merken zich door 
een goede balans 
te vinden in de 
klassieke ballet-
techniek en dan-
sante aspecten, 
zoals ruimtege-
voel, een correcte 
ademhaling, dy-
namiek in bewe-
ging en muzika-
liteit. Hij hanteert 
de Russische Va-
ganova methode 
als basistechniek, 
maar heeft in de 
loop der jaren ook 
daarin persoon-

lijke visie ontwikkeld.  Maurice zijn 
lessen geven je vertrouwen en goe-
de energie!
Susan Lodder sluit de marathon om 
20.30 uur af met Idanza, bioritmi-
sche dans. Voor iedereen die in ver-
binding met zichzelf en anderen wil 
zijn. Via dans in balans komen met 
jezelf en spelen met de elementen 
van het leven. Maak plezier maken 
en voel je vrij in deze bijzondere les.
Kosten zijn 17,50 (1 les),  35 euro (2 
lessen) en 40 euro (3 lessen). Ook 
de baromzet gaat naar het goede 
doel dus koffie en thee mag ge-
dronken worden! De marathon vind 
plaats in de nieuwe studio van de 
Dance & Ballet Company in Haar-
lem, Lorentzkade 56. 

Iedereen is welkom om met de 
dansmarathon mee te dansen, erva-
ren of niet. Wil je een passend ad-
vies of gewoon snel opgeven? Dat 
kan via www.dans-nu.nl.

Dansmarathon op 20 april
Topdocenten geven les 
voor het goede doel

Telemarketing, mailings en meer
Telemar en u, samen op weg
Velserbroek - Telemar is gevestigd 
in Velserbroek en werkt vanaf huis 
op bij de cliënt op kantoor. Wilt een 
klant een prospect na laten bellen? 
Dan geeft deze Telemar de te bena-
derde adressen en zij zorgen dat sa-
lesafdeling van de cliënt volop aan 
het werk kan. 
Wie interesse heeft om een product 
op de markt te brengen, staat Te-
lemar bij en in overleg kan er een 
script worden opgesteld om poten-
tiële klanten te benaderen. Telemar 
werkt outbound zowel als inbound 
B2B en B2C en heeft de ervaring 
in huis om ieder script te schrijven 
of te herschrijven. Mailings verstu-
ren, afspraken realiseren voor sales, 
niets is onmogelijk. 
Telemar helpt met het realiseren 
van een groter klantenbestand waar 
producten kunnen worden afgezet 

en heeft referenties in de zakenreis-
wereld. Telemar kan, in de toekomst 
kijkend, uitgroeien naar een bedrijf 
met vijftien arbeidsplaatsen zowel 
parttime als fulltime. Om die reden 
heeft Telemar startende, gevestig-
de of bekende ondernemers nodig 
om haar naam in de IJmond waar 
te maken. De beveiligde computers 
van Telemar Telemarketingbureau 
zijn geschikt voor het telewerken.
Voor meer informatie: zie de adver-
tentie in deze krant. Telemar is ge-
vestigd aan de Westbroekerweg 
57, in Velserbroek, telefoon: 023-
5388937, e-mail; yoman@planet.nl. 
Telemar laat zich ook zien op de 
Promz in de Jaarbeurshallen te 
Utrecht. Via www.promz.nl kunnen 
kaarten worden besteld. In Utrecht 
zal Telemar zich presenteren met 
flyers en visitekaarten. .

Fit4Lady Haarlem 
overgenomen
Haarlem - Fit4Lady Haarlem, aan 
de Paul Krugerkade 22, krijgt een 
nieuwe eigenaar. De eigenaar An-
neMarie Dijkman uit Castricum zal 
vanwege verhuisplannen Fit4Lady 
Haarlem vanaf één april 2008 over-
dragen aan Elly en Roel Koblens uit 
Heemskerk. Elly en Roel zijn al de 
eigenaren van Fit4Lady Heemskerk, 
maar wilden graag uitbreiden. Elly 
zegt over de overname:’ ,,We heb-
ben fit4Lady Haarlem overgenomen 
omdat we dit als een enorme kans 
zagen. Ook hebben we vroeger zelf 
in Haarlem gewoond, dus we ken-

nen de buurt en de mensen. Het is 
een soort tweede huis voor ons. En 
dan de kans om hier te kunnen star-
ten is geweldig! Bovendien is het in 
de buurt, dus we kunnen goed aan-
sturen.’’ Uiteraard heeft AnneMarie 
Dijkman altijd met veel plezier Fit-
4Lady Haarlem aangestuurd. 
Fit4Lady Haarlem houdt een open 
dag op 4 april van 09.00 uur tot 
15.00 uur en van 16.30 tot 21.00 uur. 
Wie in de maand april lid wordt mag 
de hele maand april gratis sporten. 
En wie op 4 april lid wordt betaalt 
óók geen inschrijfgeld! 

Nieuwe vorm van snelrecht 
door politie en justitie
Regio - In samenwerking met het 
Openbaar Ministerie gaat de po-
litie in Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Velsen met ingang van 1 
april sneller recht spreken. Daarbij 
maakt de politie gebruik van het zo-
genaamde  Eenvoudig Dossier Mis-
drijf (EDM). Dit betekent dat de po-
litie bij eenvoudig bewijsbare zaken 
sneller een dossier kan aanmaken, 
en dit vervolgens direct voorlegt aan 
het OM. Bij eenvoudige zaken moet 
je denken aan winkel- en andere 
vormen van diefstal, geweldpleging, 
inbraken. Dit geldt bijvoorbeeld ook 
voor het in bezit hebben van drugs 
en wapens. Maar ook mensen die 
zijn doorgereden na een aanrijding 
kunnen op deze wijze worden ver-
volgd.
Vervolgens beoordeelt justitie of de 
aangemelde zaak daadwerkelijk in 
aanmerking komt voor snelrecht. Als 

dit het geval is wordt de verdachte 
meteen ter plaatse een dagvaarding 
overhandigd. Hierin staat de datum 
van de zitting vermeld waarop de 
zaak voorkomt. Voordeel voor justi-
tie is dat er sneller recht kan worden 
gesproken. Voor de politie betekent 
dit dat zaken eenvoudiger en sneller 
kunnen worden afgehandeld. Voor 
slachtoffers betekent dit dat zij ge-
leden schade sneller vergoed kun-
nen krijgen.

Onder de naam AU, een afkorting 
voor Aanhouden en Uitreiken, gaat 
deze nieuwe vorm van snelrecht 
vooralsnog van start tussen politie 
en Openbaar Ministerie in Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen. Als de samenwerking succes-
vol verloopt, zal deze vervolgens ook 
worden geïntroduceerd in de rest 
van de politieregio Kennemerland.  
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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 buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent 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 levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkda-
gen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag 
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apo-
theek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
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 Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@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 Gezond-
heidszorg 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, verzor-
gingstehuis, 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 dienstver-
lening: 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-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie 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 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Rein, Remco, Damian en Ismahan bij de tentoonstelling

Leerlingen Tender College
maken beeldgedichten
IJmuiden – De leerlingen van de 
groepen één en twee van het Ten-
der College hielden zich bezig met 
een bijzonder project. Dit gebeurde 
onder leiding van Annette van de 
Kraan, docente Nederlands.
Ze maakten gedichten die onder-
steund werden door kunstwerken, 
zo werden het beeldgedichten. De 
afgelopen weken waren die tentoon-
gesteld in de aula van de school.
Dit is een jaarlijks terugkerend pro-
ject en iedere keer opnieuw denken 
de leerlingen dat ze het niet kunnen, 
gedichten maken. Om er al doende 
steeds meer lol in te krijgen. 
,,Ik dacht eerst: getverderrie, ge-
dichten’’, vertelt Remco (14). ,,Maar 
het was hartstikke leuk om te doen.’’ 
Hij liet zich inspireren door een 
boot, die al bij houtbewerking ge-
maakt was. Remco maakte daar-
bij het gedicht ‘Zinkend schip’. Da-
mian (13) maakte een gedicht over 
het verantwoord afsteken van vuur-

werk en maakte daar een vuurpijl 
bij. Ismahan (14) maakte een ge-
dicht over Joran van der Sloot. ,,De 
dood inspireert mij, ik hou niet van 
dat zoete gedoe over de liefde en 
zo. Ik bedenk nooit iets van te vo-
ren, ik ga achter mijn toetsenbord 
zitten en dan komt het vanzelf’’, ver-
telt Ismahan (14). ,,Later wil ik de 
journalistiek in als misdaadverslag-
gever.’’ Rein (16) gebruikte een gi-
taar voor zijn kunstwerk. Hij haalde 
eerst de snaren er af en plakte toen 
allerlei gedichten op het muziekin-
strument. Er prijken ook een casset-
tebandje en een langspeelplaat op, 
die dingen zijn niet echt van nu. ,,Ik 
hou van dingen van voor mijn tijd, 
van muziek uit de jaren ’60 bijvoor-
beeld’’, verklaart Rein. 
Eén van zijn gedichten eindigt 
met: ‘Leef verder als u doet, dan 
komt alles wel goed’. Vertrouwen 
in de mensheid heeft hij wel. (Car-
la Zwart)

Voorzitter Hans Rozemeijer en burgemeester Cammaert

IJmuider Reddingsbrigade
viert 75-jarig jubileum
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 29 
maart werd in Paviljoen Noordzee 
ter ere van het 75-jarig jubileum van 
de IJmuider Reddingsbrigade met 
een receptie de eerste van een aan-
tal feestelijkheden gehouden die de 
komende periode nog zullen plaats-
vinden. Er volgde nog een feest-
avond voor de actieve leden en op 
zondag, 30 maart een reünie van zo-
wel leden als oud-leden.
Ook zullen er voor leden, in mei en 
juni, op het strand en in het zwem-
bad nog de nodige activiteiten wor-
den georganiseerd. Het jubileum-
jaar hoopt men in september/okto-
ber af te sluiten met de presentatie 
van een boek over 75 jaar IJmuider 
Reddingsbrigade.
De drukbezochte receptie van af-
gelopen zaterdag vond plaats in 
de feestzaal van Paviljoen Noord-
zee waar vele leden, oud-leden, 
belangstellenden en gemeentebe-
stuurders, waaronder burgemeester 
Cammaert in een zeer geanimeerde 
sfeer acte de présence gaven.
Burgemeester Cammaert bena-
drukte in zijn toespraak nog eens 

het grote belang van goed functio-
nerende hulpdiensten waarvan de 
IJmuider Reddingsbrigade er zeker 
één is in onze regio.
Voorzitter Hans Rozemeijer bena-
drukte in zijn dankwoord het belang 
van (financiële) ondersteuning door 
bedrijven, sponsors en overheid. 
Sinds 1985 bestaat er een overeen-
komst met de gemeente Velsen voor 
wat betreft een financiële bijdrage. 
Maar, zo benadrukte hij, iedere keer 
als een bepalend ambtenaar of bur-
gemeester vertrekt moeten we on-
ze positie als Reddingsbrigade weer 
heroveren. Ook Mark de Winter, 
voorzitter van de Reddingsbrigades 
Nederland (een overkoepelende or-
ganisatie van de meer dan 180 red-
dingsbrigades in ons land) sprak in 
zijn dankwoord zijn grote waarde-
ring uit voor het werk van de IJmui-
der Reddingsbrigade.
Op de website van de stichting de 
Waecker (www.dewaecker.com) 
kunt u nog terecht voor bijzonde-
re verhalen en gebeurtenissen van 
de afgelopen 75 jaar. (Joop Waijen-
berg)

De plechtigheid op Duinhof met de erewacht van de Nationale Reserve, bur-
gemeester Cammaert en Stef Wolthuizen

Herdenking Oud-Indiëgangers
Herdenken, moet dat nog?
IJmuiden - De regen stopte maan-
dagochtend rond 11 uur even met 
neervallen. Familieleden, oud-In-
diëgangers, burgemeester en wet-
houders van Velsen en andere be-
langstellenden konden de herden-
king van de oud-Indiëgangers bij 
het monument op begraafplaats 
Duinhof meemaken zonder te wor-
den gehinderd door regen.
De oud-Indiëgangers en het colle-
ge van B&W legden kransen bij het 
monument dat sinds 1995 op Duin-
hof te vinden is, ter ere van de veer-
tien gevallen Velsense kameraden, 
die nooit meer terugkeerden. Stef 
Wolthuizen, woordvoerder namens 
de oud-indiëgangers spreekt over 

de Nederlandse vredesmissie in In-
donesië. De namen van de veertien 
Velsenaren, allen jonge mannen, 
worden stuk voor stuk genoemd. 
Dan volgen twee minuten stilte mu-
ziek van Soli, The Last Post en het 
Wilhelmus dat plechtig wordt mee-
gezongen. Het gedicht dat wordt 
voorgedragen door Jacob Bragt ge-
tuigt van respect voor allen die op 
vredesmissie worden gezonden.
,,Herdenken, moet dat nog?’’ vraagt 
Stef Wolthuizen zich af. ,,Herden-
ken is stilstaan bij toen en ook na 60 
jaar is dat nog nodig. De namen van 
de veertien gevallen, staan naast 
die van alle anderen, geschreven in 
Gods hand.’’ (Karin Dekkers)

Rommelmarkt
Velserbroek - De gezelligste rom-
melmarkt in de gemeente Velsen-
komt er weer aan en wel op zondag 
6 april van 10.00 uur tot 16.00 uur 
in het Polderhuis. Door verbouwing, 
verhuizing of schoonmaak zullen er 
weer leuke spulletjes op de kramen 
liggen, zoals kleding, boeken, speel-
goed, aardewerk en kleine meubels. 
Het Polderhuis bevindt zich achter 
het winklcentrum in Velserbroek, er 
is voldoende parkeergelegenheid. 
De entree bedraagt twee euro, kin-
deren tot en met zes jaar hebben 
gratis toegang. Voor inlichtingen is 
het telefoonnummer 023 5374218 
bereikbaar. 

Bazaar Petrakerk
IJmuiden - Op zaterdag 12 april is 
er weer de bekende bazaar in de 
Petrakerk. Er zijn vier grote zalen vol 
met kramen waarop verschillende 
mooie, leuke of nostalgische spul-
len staan uitgestald. Ook voor tech-
niek, boeken, kleding, knuffels en 
veel ander speelgoed kunt u daar 
terecht.. En voor de lekkere trek is 
er een speciale zithoek, waar de be-
zoeker kan genieten van een heer-
lijk kopje koffie of thee met koek, 
voor frisdrank of soep. Dan is er 
ook nog overheerlijke haring, met 
of zonder broodje. Bij het Rad van 
Avontuur zijn leuke prijsjes te win-
nen. Ook voor de kinderen is er van 
alles te doen`; spelletjes, schmin-
ken, te veel om op te noemen. Kom 
naar de Petrakerk (ingang Spaar-
nestraat) op 12 april, van 10.00 uur 
tot 16.00 uur.

Excursie Engel-
munduskerk
Velsen-Zuid - Zaterdagmiddag 5 
april zal ds. J.J.H. Hoekstra een rond-
leiding verzorgen in de oude En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid. De 
aanvang is om 14.00 uur, verzame-
len aan Kerkplein 1 in Velsen-Zuid 
om 13.45 uur. De Engelmunduskerk 
heeft een rijke en bewogen histo-
rie. Blijkens een archiefstuk van de 
Abdij van Echternach in Luxemburg 
dateert de oorspronkelijke kerk uit 
het begin van de achtste eeuw (± 
722). De  kerk, die door Willibrordus 
gesticht werd is een der oudste ker-
ken in westelijk Nederland en be-
hoort tot de vijf moederkerken van 
Holland. Kosten van de excursie, in-
clusief koffie of thee 4 euro. Con-
tactpersoon voor het aanmelden is 
G.T. Pieters-van Genderen, via tele-
foonnummer 023-5380927. 

Getuigen 
gezocht
IJmuiden - Afgelopen zondag werd 
ontdekt dat de wielen van een aan-
hangwagentje, die geparkeerd 
stond in de poort van Plein 1945/
Strengholtstraat, ontvreemd waren. 
De eigenaar roept getuige op die 
misschien iets gezien hebben van 
dit gebeuren. Zij kunnen zich dan 
melden bij de politie Velsen.

Parnassiaschool zal 
hersteld worden
Santpoort-Noord - Binnenkort zal 
gestart worden met het herstellen 
van de door brand getroffen Par-
nassiaschool. 
a een intensief proces waarbij de 
technische aspecten door meerde-
re specialisten zijn beoordeeld, blijkt 
dat de schade kan worden hersteld 
binnen de huidige contouren en 
dat de school niet opnieuw hoeft te 
worden gebouwd.
De gemeente Velsen en het school-
bestuur hebben regelmatig overleg 
gehad over de ontstane situatie. Nu 
duidelijk is geworden wat het ver-
volg moet zijn, zal de gemeente Vel-
sen het schoolbestuur opdracht ge-
ven om de benodigde werkzaamhe-
den te laten uitvoeren. Het school-

bestuur benut de gelegenheid om, 
aanvullend op de herstelwerkzaam-
heden, ook de reeds geplande uit-
breiding van de school met twee lo-
kalen, een nieuwe speelzaal en een 
aantal technische aanpassingen di-
rect uit te voeren.
Totdat de school is hersteld, zullen 
de kinderen van de Parnassiaschool 
nog verblijven in de voormalige MTS 
aan de Roos en Beeklaan. Op zeer 
korte termijn zal daar door betrok-
kenen gesproken worden over de 
invulling van het speelterrein rond 
deze school.
Dit naar aanleiding van de succes-
volle actie waarbij geld is ingeza-
meld voor speeltoestellen bij deze 
tijdelijke locatie. 

Jamsessie in
De Sluizen
IJmuiden - Vrijdagavond is in 
Feestcafé De Sluizen weer een ge-
zellige jamsessie. Deze zal worden 
geopend door Be Rude, een band 
uit Akersloot. Be Rude bestaat uit 
een paar enthousiaste rockers. Zij 
spelen met veel overgave nummers 
van onder andere Thin Lizzy, George 
Thorogood, Van Halen, Golden Ear-
ring, Lit en The Beasty Boys. Voor 
de muzikanten is de backline aan-
wezig, zij hoeven alleen hun instru-
menten mee te nemen. Be Rude zal 
om 21.00 uur beginnen, u bent al 
vanaf 20.00 uur welkom. Het adres 
van Feestcafé de Sluizen is Noor-
dersluisweg 1, bij het gemaal.

Beekvliet rent 
voor KiKa
Velserbroek - Woensdag 16 april 
zullen de kinderen van de Beek-
vlietschool in Velserbroek gaan ren-
nen voor KiKa, Kinderen Kanker-
vrij, de organisatie die opkomt voor 
kinderen met kanker. Deze kinde-
ren kunnen door kanker niet alles 
wat andere kinderen wel kunnen. 
Middels, van te voren afgesproken 
sponsorbedragen per ronde, zullen 
de Beekvlietkids op de Galle Prome-
nade proberen zoveel mogelijk geld 
op te halen voor KiKa. Hoeveel geld 
weten de Beekvlietkids bijelkaar te 
lopen voor het goede doel? Kom kij-
ken en moedig deze kanjers aan. 
Voor informatie: e-mail: info@de-
beekvliet.nl of bel 023 - 5378273.

Aanrijding 
met letsel
IJmuiden - Maandag rond 16.30 
uur heeft de politie geassisteerd bij 
een aanrijding met letsel op de krui-
sing van de Kalverstraat en Engel-
mundusstraat waarbij een 16-jarig 
bromfietser uit Haarlem gewond is 
geraakt.
Een 51-jarige automobilist uit Vel-
sen verleende geen voorrang aan 
de rechtdoor rijdende bromfietser. 
De bromfietser heeft bij de aanrij-
ding een gebroken been opgelo-
pen. Hij is voor behandeling overge-
bracht naar het ziekenhuis. De au-
tomobilist wordt verhoord. De po-
litie stelt een onderzoek in naar de 
oorzaak van het ongeval.

Bedreiging met 
vuurwapen
Regio - De politie heeft in de nacht 
van zaterdag op zondag omstreeks 
01.45 uur een 25-jarige man uit 
IJmuiden en een 26-jarige vrouw 
uit Beverwijk aangehouden. De 
man wordt ervan verdacht eerder 
die avond een medewerker en een 
klant van een uitgaansgelegenheid 
aan de Zeestraat in Beverwijk be-
dreigd te hebben met een vuurwa-
pen.
De aangehouden verdachten  zijn 
voor nader onderzoek ingesloten in 
het politiebureau. Het tweetal werd 
aangehouden, nadat zij uit een auto 
stapten. Deze werd bestuurd door 
de mannelijke verdachte. Aangezien 
de man onder de invloed van alco-
hol verkeerde  (305 ugl / 0,7 promil-
le) heeft hij voor deze overtreding in 
ieder geval een proces-verbaal ge-
kregen.

Hennepkwekerij 
ontmanteld
IJmuiden - De politie heeft zater-
dag omstreeks 19.30 uur een hen-
nepkwekerij ontmanteld in de Bel-
latrixstraat. Er werden 136 planten 
aangetroffen. Ook bleek er illegaal 
stroom te worden afgetapt. Alle 
planten en de benodigde kweekap-
paratuur zijn in beslag genomen en 
worden vernietigd. Er is een onder-
zoek ingesteld naar de eigenaar van 
de kwekerij. 

Teut achter ‘t stuur
Santpoort-Noord - Politieagenten 
hebben in de nacht van vorige week 
dinsdag op woensdag rond 01.05 
uur een 50-jarige man uit Haarlem 
aangehouden.
De agenten zagen de man in zijn 
auto rijden op de A208 en zij ver-
moedden dat hij alcohol gedronken 
had. Dit vermoeden werd bevestigd, 
bij controle had de man een promil-
lage van 1,67 (725 ugl). 
Tegen de man is proces-verbaal op-
gemaakt en zijn rijbewijs werd inge-
vorderd.

Werkzaamheden Zeeweg 
een week uitgesteld
IJmuiden - In tegenstelling tot eer-
dere berichtgeving starten de werk-
zaamheden aan de Zeeweg op 
maandag 7 april. 
Voor het verplaatsen van een tele-
communicatiepunt voor de nieuw-
bouw op het terrein van de Bin-
nenhaven (voormalig Kg-terrein) is 
het noodzakelijk dat aan de west-
kant van de Zeeweg, tussen de Lo-
rentzstraat en de Groeneweg, werk-
zaamheden in de weg worden uit-
gevoerd. 
In verband met het uitvoeren van de 
bovengenoemde werkzaamheden 

wordt in opdracht van KPN telecom 
op maandag 7 april 2008 een tijdelij-
ke verkeersregelinstallatie geplaatst. 
Tevens zal de aansluiting Tussen-
beeksweg op de Zeeweg tijdelijk 
worden afgesloten. De voetgangers 
aan de westzijde worden tijdelijk via 
een noodtrottoir omgeleid.
Aansluitend wordt er een strook as-
falt van 1 meter over een lengte van 
50 meter opgebroken waarna de 
nieuwe kabels gelast worden.

De werkzaamheden duren naar ver-
wachting drie weken.
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Deze mevrouw eet in alle rust een broodje op haar eigen kamer

Velserduin verhuist
naar nieuwe locatie
IJmuiden – Vorige week woensdag 
en donderdag verhuisde Velserduin, 
het centrum voor verpleeghuiszorg, 
naar de nieuwe locatie. Dat ging van 
de Nicolaas Beetslaan in Driehuis 
naar de Scheldestraat, hoek Rijn-
straat. Op deze locatie was vroeger 
het Visserhuis gevestigd.
Alleen de bewoners en hun per-
soonlijke bezittingen gingen over, 
de bedden en het meubilair ble-
ven achter in Driehuis. In IJmuiden 
wordt een geheel nieuwe start ge-
maakt. In totaal gingen er 150 men-
sen over naar de nieuwe locatie, 75 
bewoners bleven achter in Driehuis. 
Zij zullen straks een plek krijgen in 
de nieuwe locatie aan de Binnen-
haven, de plek van het voormalige 
Zeewegziekenhuis.
De nieuwe locatie ziet er heel licht 
en ruim uit. De hal oogt nog wat 
rommelig, werklieden lopen af en 
aan. Het geluid van een boormachi-
ne klinkt en het personeel is druk in 
de weer met sopemmers. Op de af-

delingen heerst rust. Alle bewoners 
hebben een eigen kamer en er is 
een gezamenlijk huiskamer op elke 
afdeling. 
Geheel vlekkeloos verloopt de nieu-
we installatie niet. Zo werkt het 
nieuwe sleutelsysteem nog niet, de 
software is nog niet op orde. Dit 
duurt nog twee weken, tot die tijd 
moet het handmatig gebeuren en 
dit vraagt geduld van zowel het per-
soneel als van de bewoners en be-
zoekers. In het winkeltje werkt de 
generator van de koeling nog niet, 
dus die kan ook nog niet in gebruik 
worden genomen. ,,Verder kregen 
we het bericht dat de leverancier 
van een deel van de meubels failliet 
is’’, vertelt directeur Ben Peters. ,,Zo-
doende staan onze eetkamerstoelen 
nu onder curatele.’’
Maar geen enkele verhuizing ver-
loopt vlekkeloos en dat zal in de toe-
komst ongetwijfeld allemaal in orde 
komen. De officiële opening zal in 
mei plaatsvinden. (Carla Zwart) 

De piraten van kapitein Haak tijdens een dans (foto: Marcel Reimer)

Tien jaar Musicalkids Velsen
Eigenwijs op eigen wijze
IJmuiden - ,,Laat ons bij het be-
gin beginnen’’, zo klinkt het do-re-
mi-lied uit The Sound of Music. Niet 
alleen op het podium wordt gezon-
gen, ook de mensen in de zaal zin-
gen het bekende lied uit volle borst 
mee. Vrijdag en zaterdag was in de 
Stadsschouwburg ‘Eigenwijs, een 
musical’ te zien. Regisseur Mar-
ja Lindhout schreef de verbinden-
de teksten van deze compilatie 
van eerdere musicals die Eigenwijs 
bracht, Peter Lunow had de muzi-
kale leiding en Patty Boeske teken-
de voor de choreografie. De musical 
was speciaal gemaakt om het tien-
jarige bestaan van Eigenwijs te vie-
ren. En een feestje om te zien en te 
horen was het.
Allerlei bekende musicalfiguren ont-
moeten elkaar in deze musical. Het 
begint met de von Trapjes uit The 
Sound of Music. Peter Lunow zingt 
op prachtige wijze en verkleed als 
non het lied ‘Spreid nu je vleugels’. 
Daar is heel vernuftig het lied ‘One 
day I’ll fly away’ door heen gevloch-
ten. Het publiek ziet een auditie voor 
de rol van Maria, die veel van Idols 
weg heeft. De Maria’s duwen elkaar 
weg om maar zelf zo goed mogelijk 
in beeld te zijn.
De Leeuw uit The Wizz sluit vriend-
schap met het eendje Honk. Veel fi-
guren die elkaar ontmoeten gaan op 
een gemeenschappelijke zoektocht. 
Oliver Twist gaat samen met Annie 
op zoek naar ouders, Miss Hanni-
gan van het weeshuis waar Annie 

woonde gaat op zoek naar liefde. En 
Dorothy is samen met de Leeuw, de 
Blikken Man en de Vogelverschrik-
ker op zoek naar de Gele Weg. On-
derweg wordt onder andere aan 
Tinkerbel de weg gevraagd, maar ze 
raken hopeloos verdwaald. Op een 
gegeven moment belanden ze zelfs 
in de rimboe.
Dan besluiten ze in drie groepen tot 
een stappenplan. De eerste groep 
gaat naar rechts, de tweede groep 
gaat naar links en de derde groep 
blijft in het midden. Zo zal er wel 
een groep zijn die op de juiste weg 
uitkomt. In hun zoektocht worden ze 
op allerlei manieren dwars gezeten, 
er worden valkuilen voor ze gegra-
ven en ze krijgen vergiftigde cake 
aangeboden. Maar ze overwinnen 
alle hinderlagen en dan is de con-
clusie: vertrouw op jezelf (en daar 
mag je best een beetje Eigenwijs 
voor zijn), dan kom je altijd op de 
juiste weg terecht.
Sommige mensen in het publiek 
moesten wennen aan deze, best wel 
gewaagde vorm. Zij zijn immers ge-
wend aan een kant-en-klaar ver-
haal. Maar wie in de zaal achterover 
leunde en het allemaal over zich 
heen liet komen, had een geweldige 
avond. Zang en dans waren prima 
in orde. Decor, belichting, kostuums: 
het was een plaatje. Maar het groot-
ste compliment verdienen natuurlijk 
de spelers van Eigenwijs zelf, die 
stuk voor stuk stonden te stralen op 
het podium. (Carla Zwart)

De kandidaatvrijwilligers in De Halve Maan zijn afgewezen, hoofdzakelijk van-
wege een teveel aan ‘barkrukzitvlees’. De jacht op vrijwilligers gaat dus door...

Kandidaatvrijwilligers op 1 april in de rij

Oranjevereniging Santpoort 
jaagt op vrijwilligers
Santpoort-Noord - Op de oproep 
van vorige week in deze krant om 
je aan te melden als vrijwilliger voor 
Koninginnedag 2008 heeft Sant-
poort-Noord massaal gereageerd. 
Een lange rij kandidaten stond klaar 
om zich met hun CV te melden bij 
de bestuursleden. Omdat vrijwilli-
ger zijn een serieuze aangelegen-
heid is, werd met elke kandidaat 
een heus sollicitatiegesprek gehou-
den. Dit kwam de doorstroming niet 
altijd ten goede, maar de wachten-
den hielden de moed er goed in en 
bespraken hun kansen aan de toog 
van Cafe De Halve Maan. Op grond 
van de gekozen locatie en de uit-
straling van de bestuursleden mag 
worden verondersteld dat een vro-
lijke instelling en een hang naar ge-
zelligheid belangrijke eigenschap-
pen zijn om mee te mogen doen aan 
het organiseren van een Koningin-
nedag. De voorzitter bevestigde dit 
en was na enig aandringen bereid 
nog een aantal belangrijke eisen 
welke aan de kandidaten worden 
gesteld te onthullen. In de eerste 
plaats moeten zij over een grote do-
sis humor en creativiteit beschikken. 
Op dat punt viel menig kandidaat 
helaas al af! Daarnaast zijn energie 
en inzet belangrijk om met zijn al-
len de kar te trekken.  Mensen die 
‘s avonds het liefst thuis op de bank 
zitten komen niet in aanmerking. En 
hoewel veel kandidaten aangaven 
niet graag thuis op de bank te zitten, 
beschikten zij toch over te veel zit-
vlees. Het bleek hier om een groep 
notoire ‘barkrukzitters’ te gaan. Ui-
teraard zijn organisatietalent, een 
kindvriendelijke instelling en een 
neus voor leuke feestjes andere be-

langrijke eigenschappen. Aan het 
eind van de lange avond bleek dat 
geen enkele kandidaat aan de se-
lectiecriteria kon voldoen. Het be-
stuur is daarover natuurlijk teleur-
gesteld, maar wanhoopt zeker nog 
niet. De ideale vrijwilligers voor de 
Oranjevereniging Santpoort-Noord 
bestaan en wonen in ons dorp! Zij 
beschikken immers al jaren over 
een grote groep mensen die de se-
lectie wel hebben gehaald en zich 
ook in 2008 weer beschikbaar heb-
ben gesteld om mee te werken aan 
een feestelijke dag voor alle inwo-
ners. Voor deze vrijwilligers wordt 
elk jaar in april de speciale vrijwil-
ligersavond georganiseerd om on-
der het genot van een hapje en een 
drankje in de blokhut van scouting 
St. Radboud uitleg te krijgen over 
hun rol bij de verschillende activitei-
ten en het sluimerende enthousias-
me tijdig wakker te schudden.
Verder kunnen potentiële kandida-
ten die zich herkennen in de sfeer 
en het enthousiasme van deze club 
en zich graag op Koninginnedag 
willen inzetten voor het in goede 
banen leiden van de feestelijkhe-
den zich per e-mail aanmelden bij 
secretaris Michael van Baekel via  
m.vanbaekel@quicknet.nl. En twij-
fel je toch nog, dan kun je natuur-
lijk altijd het fotoboek op de web-
site www.ovsn.nl raadplegen om de 
sfeer van een Koninginnedag in ons 
dorp op te snuiven. Hier staat ook 
informatie om lid of sponsor te wor-
den. Want ondanks de inzet van vrij-
willigers kost zo’n dag toch nog het 
nodige en is financiële steun van de 
inwoners en bedrijven is onontbeer-
lijk voor het voortbestaan.

Nabucco van Verdi, een prachtige historische opera, uitgevoerd door het Vel-
ser Operagezelschap Bel Canto met begeleiding van het groot VU-orkest

Schooljeugd en Verdi
Velsen - Dat de schooljeugd behal-
ve hip-hop en rap ook belangstel-
ling heeft voor opera is duidelijk ge-
worden op het Felisenum College in 
Velsen Zuid.
Hier hebben maestro Andre Kaart 
en regisseur Xander Straat voor on-
geveer 50 leerlingen een lezing ge-
geven over de opera Nabucco. An-
dre Kaart nam uiteraard het muzi-
kale gedeelte voor zijn rekening en 
versterkte zijn uitleg met fragmen-
ten uit de opera.
Xander Straat liet aan de hand van 
een maquette zien wat de bedoeling 
is van de decors die bij de uitvoering 
zullen worden gebruikt.

Dat de lezing en uitleg als zeer boei-
end werden beschouwd bleek uit 
de grote aandacht en de vragen die 
werden gesteld.
Op 9 april zal de generale worden 
bijgewoond door leerlingen van het 
Felisenum- en het Ichtus Colege in 
de Stadsschouwburg Velsen zodat 
ze de opera in zijn geheel kunnen 
beluisteren en bewonderen. Omdat 
wordt gezongen in het Italiaans zal 
een ‘boventiteling’ de Nederlandse 
vertaling weergeven.
Misschien kan de jeugd na afloop 
de ouders warm maken om ook een 
voorstelling te bezoeken op 11, 12 
en 13 april.

Stem op RC de Ruimte 
RC de Ruimte genomi-
neerd voor De Olifant
IJmuiden - RC de Ruimte is geno-
mineerd voor De Olifant Kunst en 
Cultuurprijs van het Haarlems Dag-
blad. U kunt ook stemmen op RC de 
Ruimte (Joop Stoop) op de website 
www.haarlemsdagblad.nl/olifant
De opening van de nieuwe expositie 
‘Under the Surface’ vindt plaats op 
12 april. Tijdens deze expositie ziet 
u werk van Justin Andrews (AUS), 
Daniel Argyle (AUS), René Eicke 
(NL/D), Sebastian Freytag (D), Kuno 
Grommers, Billy Gruner (AUS), Cle-
mens Hollerer (AT), Henriëtte van ‘t 
Hoog, Krijn de Koning, Maike Mei 
Lan, Jan Robert Leegte, Jan Kaem-
merling (D),  Tonneke Sengers, Mi-
chal Skoda (Tsj), Tilman (B/D), Jan 
Maarten Voskuil, Guido Winkler. 
De opening van de expositie is 12 
april om 17.00 uur. De tentoonstel-
ling is van 13 april tot en met 11 mei 
te bezoeken. De officiële openings-
tijden zijn op donderdag, vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur en op afspraak. De tentoonstel-
ling is samengesteld door Jan Maar-
ten Voskuil. Vanaf 24 april doen leer-
lingen van het Vellesan College ook 
mee aan deze tentoonstelling. Deze 
tentoonstelling is mede mogelijk ge-
maakt door de Provincie Noord Hol-
land en de Gemeente Velsen.
In de Trage Ruimte opent ook op 
12 april de tentoonstelling: ‘Aan de 
eene zijde steekt het hard getak-
te over het toegevroren water, aan 
de andere strekt de weide zich uit 
onder de blauwe maanhemel’. Deze 
expositie is van Johan Breuker en 
Harm Hajonides. Ook deze expositie 
wordt geopend op 12 april om 17.00 
uur. De tentoonstelling is tot en met 
8 juni te bezoeken op de genoemde 

openingstijden. Deze tentoonstel-
ling is samengesteld door Jacobien 
de Rooij.  
Ter ere van de kunstenaars orga-
niseert RC de Ruimte twee Multi-
media diners op 12 en 26 april. Het 
tweede multimedia diner is met een 
discussie, geleid door curator Jan 
Maarten Voskuil in samenwerking 
met Tilman. De Multimedia diners 
beginnen om 19.00 uur. De kosten 
bedragen 25,00 euro, inclusief wijn 
en koffie. Deelname alleen na re-
servering.  Reserveren kan per e-
mail:  info@rcderuimte.com of te-
lefonisch via 0255-527435. Kijk voor 
meer informatie over RC de Ruimte, 
het multimedia diner en de routebe-
schrijving op www.rcderuimte.com
RC de Ruimte en alle andere kun-
stenaarsinitiatieven in Noord-Hol-
land staan op de tocht door de ver-
anderende geldstromen. Zij hebben 
dan ook een oproep gedaan om op 
31 maart te komen naar de behan-
deling van de concept cultuurno-
ta van de Provincie Noord Holland.  
Men wilde op deze bijeenkomst be-
grip kweken bij de statenleden en 
hen bereid vinden om mogelijkhe-
den te onderzoeken om toch subsi-
diemogelijkheden te scheppen voor 
de Kunstenaarsinitiatieven. De brie-
ven die het Platform Noord Holland-
se Kunstenaarsinitiatieven en Peter 
de Rooden hebben geschreven kunt 
u vinden onder de knop Nieuws op 
de website www.rcderuimte.com
De actie ‘Zonder Kunstenaars geen 
Kunst’ in de tweede kamer is zeer 
serieus genomen door de grote 
hoeveelheid kunstenaars, die aan-
wezig waren bij het inspreken in de 
Tweede Kamer.

De mensen gaan aan boord van de Eureka I

Varen met de zonnebloem
IJmuiden – Het was druk, afgelo-
pen vrijdag-  en zaterdagmorgen 
op de Loswal. Busjes van het OIG/
IHD en auto’s van vrijwilligers reden 
af en aan. Vrijwilligers van het Ro-
de Kruis brachten de mensen in een 
rolstoel aan boord, en stond een he-
le rij wachtenden bij de loopplank. 
De stuurman stond er als een ver-
keersregelaar: ,,Stop, even wachten. 
Ja, nu mag u de boot op.’’ Een me-
vrouw ontdekt: ,,Kijk nou, ze heb-
ben de rode loper voor ons uitge-
legd.’’ De mensen, die al een plekje 
hadden gevonden keken genietend 
naar buiten. Het was een mooi ge-
zicht, al die blije gezichten achter de 
ramen van de boot.
De Zonnebloem regio IJmond or-
ganiseerde zoals elk jaar een boot-
tocht. Tijdens twee dagen monster-
den bijna 350 mensen aan op de 
Eureka I uit Deventer. De deelne-

mers hebben een lichamelijke be-
perking door ziekte, handicap of 
leeftijd. Zij zijn beperkt en kunnen 
alleen met hulp een uitstapje ma-
ken. Deze boottocht werd dan ook 
bijzonder gewaardeerd.
De Eureka I ging eerst door de sluis 
richting zee en daarna werd er om 
het Forteiland heen gevaren. Daar-
na voer de boot het Noordzeekanaal 
op, richting Amsterdam. Daar aan-
gekomen ging het nog een stukje 
richting Zaandam, alvorens de te-
rugtocht werd ingezet.
Tijdens de vaartocht was er een bin-
go en er werd natuurlijk ook goed 
voor de inwendige mens gezorgd. 
De gasten genoten onder andere 
van een driegangen diner. 
Weer in IJmuiden aangekomen kon 
iedereen terugkijken op een bij-
zonder goed geslaagde dag. (Carla 
Zwart)

Dierenbescherming start statiegeldactie

Dierenopvang zamelt geld in 
voor naderende zomerdrukte
IJmuiden - De Dierenbescher-
ming organiseert in samenwer-
king met diverse supermarkten in 
IJmond een statiegeldactie. In de 
gehele maand april worden in een 
aantal supermarkten groene zuilen 
geplaatst waarin het winkelend pu-
bliek de statiegeldbon kan depone-
ren. De opbrengst van de bonnetjes 
komt geheel ten goede aan het Ker-
bert Dierentehuis. 

Het zomerseizoen nadert. Voor de 
Dierenbescherming en de mede-
werkers van het Kerbert Dierente-
huis wordt de zomer en de vakantie-
tijd de komende maanden duidelijk 
voelbaar. Dit omdat het aantal op te 
vangen zwerfdieren meer en meer 
zal toenemen. Deze dieren worden 
liefdevol verzorgd en herplaatst. Dit 
alles kost veel geld. Om de exploi-
tatie rond te krijgen is het Kerbert 
Dierentehuis totaal afhankelijk van 
donaties, giften en sponsors. Daar-
om organiseert de Dierenbescher-
ming juist nu een statiegeldactie. 
De groene zuilen zijn te vinden bij 
de flessenautomaat van een aantal 
filialen van Albert Heijn en Vomar. 
Iedereen die de dieren een warm 

hart toedraagt, kan zijn statiegeld-
bon in de zuil deponeren. De op-
brengst wordt direct besteed aan 
het Kerbert Dierentehuis.

Een asielkat bij de statiegeldactiezuil

Verwarring rond
sluiting postkantoren
Velsen-Noord - Door de op han-
den zijnde sluiting van 250 post-
kantoren blijkt er bij de consument 
nog al enig misverstand te zijn.
Ons ‘Servicepunt Concessie’, in de 
Totaal Gemak winkel van Rozing in 
Velsen Noord, zoals dat tegenwoor-
dig genoemd wordt, blijft gewoon 
bestaan.
Toen wij negen jaar geleden het 
postkantoor in Velsen-Noord over-
namen werden wij omgedoopt tot 
postagentschap.
Na vijf jaar werden toen ook bijna 
alle diensten van de giro wegge-

haald en werden wij een service-
punt genoemd. Omdat we ook nog 
postbussen hebben kwam er een 
toevoeging ‘concessie’ bij.
We hebben onlangs van TNT een 
brief ontvangen waarin gemeld 
werd dat het servicepunt in deze 
vorm blijft bestaan en dat ook de 
geldservice
(geld opnemen voor klanten van de 
giro) gehandhaafd blijft.
Voor alle duidelijkheid zal het in de 
IJmond gaan om de sluiting van de 
postkantoren van Heemskerk en 
Beverwijk.

Ingezonden brief

Stiltekring voor de vrede
Regio - Zaterdag 5 april is er op de 
Breestraat in Beverwijk, ter hoogte 
van C & A, een stiltekring voor de 
vrede van 12.00 uur tot 12.30  uur.
De organiserende groepen zijn: het 
Vredesplatform  IJmond, de Raad 
van Kerken IJmond en de Werk-
groep Moslims/Christenen. De ac-
tie ‘Stilstaan voor de vrede’ draagt 
nog steeds het motto: ‘In plaats 
van  geweld ruimte voor dialoog’. 
Het geweld, dichtbij en veraf, laat 
veel mensen niet onverschillig. De  

waardigheid en de veiligheid van de 
wereld-burger zal uiteindelijk verder 
reiken door het voorkomen van ge-
weld, dan het te bestrijden met nog 
meer geweld.
Ben je ongerust of maak je je zorgen 
om het  geweld in de wereld? Kom 
dan en doe met mee. Na de stilte-
kring zal er gelegenheid zijn ge-
dachten uit te spreken en met an-
deren te communiceren.
Bel voor meer informatie T. Kruiden-
berg-Boon, telefoon 0251-222270.
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De veran-
da’s vallen 
op door hun 
functionali-
teit en de-
sign

Maak uw eigen tuinkamer
Regio - Met de veranda van Select Windows creëert 
u uw eigen tuinkamer. Een veranda is ideale aanvul-
ling op uw terras. Hij beschermt u niet alleen tegen 
gure weersomstandigheden, maar het is ook een 
echt sieraad.
De veranda’s vallen op door hun functionaliteit en 
design. U kiest voor wit of een van de vele RAL-
kleuren. Daarnaast is praktisch iedere breedte mo-
gelijk. De diepte gaat tot 5500 millimeter en afhan-
kelijk van het type dak is een helling van 5 tot 35 
graden mogelijk.
In combinatie met een onderbouw van glazen pane-
len zit u helemaal uit de wind en kunt u vele maan-
den langer per jaar van uw terras genieten. Om het 

Santpoort-Noord - Bij tuincentrum 
Groenrijk van Duijn kunt u nu de 
kwaliteit van uw grond laten testen. 
De vruchtbaarheid van de grond is 
van levensbelang voor alle planten 
in uw tuin. De planten nemen via 
de wortels, vocht en voeding op uit 
de grond. Wanneer de zuurgraad 
van de grond niet goed is, en er 
geen voeding aanwezig is zullen de 
planten een slecht resultaat geven.
Om te kijken hoe de toestand van 
uw grond is kunt u via Groenrijk 
van Dijn een grondtest laten uitvoe-
ren. Zo kunt u zien wat u aan voe-
ding moet geven voor een stralend 
resultaat.  Voor de grondtest dient u 
een potje grond mee te nemen! 
De grondtest wordt als volgt 
uitgevoerd: de vloeistofbeker wordt 
met circa drie eetlepels grond 
aangevuld tot het maatstreepje. Na 
30 seconden schudden kunnen de 
twee meetstaafjes (waarvan 1 in 
een zilverkleurig fi lterzakje) worden 
toegevoegd. Na weer 30 seconden 
geeft het meetstaafje in het zilver-
kleurige fi lterzakje een verkleuring 
aan welke op de meegeleverde 
kleurenschaal een bemestings-
waarde aangeeft. Na vijf minuten 
geeft het tweede meetstaafje 
een verkleuring aan waarmee de 
PH-waarde afl eesbaar is op de 
kleurenschaal.
Op de computer worden de waar-
den voor meting ingevoerd en ver-
volgens kan uw DCM-adviseur  op 
basis hiervan een bemestingsadvies 
geven. Er is een plantenkaart in de 
computer aanwezig, zodat er speci-
fi ek voor uw gewas een bemesting-
advies kan worden gemaakt

Martine Schubert en Dirk 
Tromp van ‘t nieuwe Tuin-
leven

Het voorjaar begint
bij ‘t nieuwe Tuinleven
IJmuiden – ’t Nieuwe Tuinleven aan 
de Willemsbeekweg 78G bestaat 
sinds 15 maart één jaar en steeds 
meer mensen weten de weg naar 
deze leuke zaak te vinden. 
Hoewel dat best een beetje lastig 
is: de winkel van Martine Schubert 
en Dirk Tromp ligt niet direct aan 
de weg. Het ligt aan het pad rechts 
naast basisschool de Boekanier, op 
de hoek staat en antieke transport-
fi ets geparkeerd.
Wie er binnenstapt, komt ogen te 
kort en zal steeds iets nieuws ont-
dekken. Er is veel mooi tuinmeubi-
lair, zowel nieuw als gebruikt. Ook 
inruilen is mogelijk. Dirk is heel 
handig en verandert oude spul-
len in nieuw. Er is een uitgebreide 
collectie potterie, er zijn veel beel-
den, vazen, windlichten en wateror-
namenten. Gewoon heel veel leuke 
hebbedingetjes die vaak ook binnen 
fantastisch staan. Er zijn diverse ca-
deauartikelen verkrijgbaar, ook een 

cadeaubon behoort tot de mogelijk-
heden. De leistenen huisnummers 
die gemaakt worden bij ’t nieuwe 
Tuinleven zie je nergens anders. Ook 
is deze zaak de enige dealer in de 
regio van Nesling Coolfi t schaduw-
doeken, die houden de UV-straling 
tegen. Deze vervangen de parasols 
en zijn een stuk praktischer, ze zijn 
eenvoudig te installeren en gemak-
kelijk in het onderhoud. 
De artikelen met een oranje stic-
ker gaan weg met een korting van 
30 tot 50 procent. De decoratieve 
kastjes gaan zelfs voor de helft van 
de prijs weg. Dirk en Martine kopen 
vaak restvoorraden op bij de groot-
handel, waardoor ze een veel goed-
koper prijskaartje aan de artikelen 
kunnen hangen. Zoals een prachti-
ge etagi�re, die nieuw 79 euro kost 
maar nu voor slechts 49 euro te 
koop is.
Er zijn ook diverse zelfgemaakte 
artikelen te koop. Dirk en Marti-
ne zijn handig en creatief en weten 
de mooiste dingen van bijvoorbeeld 
een boomstronk te maken. Marti-
ne geeft ook creatieve workshops, 
waar met natuurlijk materiaal ge-
werkt wordt. Wie op de hoogte wil 
blijven kan zich opgeven voor de 
nieuwsbrief via info@tnieuwetuinle-
ven.nl. Dirk is in te huren voor het 
snoeien en kappen van bomen, het 
plaatsen van een schutting of voor 
de bestrating van een terras. Dit stel 
heeft van ’t nieuwe Tuinleven een 
leuke zaak weten te maken, waar 
veel aparte dingen verkrijgbaar zijn 
en dat een bezoekje zeker de moei-
te waard is. Openingstijden zijn op 
maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur 
en van dinsdag tot en met zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. ’t Nieuwe 
Tuinleven is te vinden aan de Wil-
lemsbeekweg 78G.

Pand Bonlite vernieuwd
IJmuiden – Bonlite is een er-

kend zonweringbedrijf, dat vol-

gend jaar alweer 25 jaar be-

staat. Onlangs is de winkel ver-

nieuwd, er is meer presentatie-

ruimte bijgekomen. Zo kan de 

klant op zijn gemak rondkijken 

wat de zaak allemaal te bieden 

heeft. En dat is heel veel,
op het gebied van zowel bin-

nen- als buitenzonwering. Er 

zijn verschillende rolluiken, rol-

gordijnen, vouwgordijnen, la-

mellen, luxafl ex en plissés. Zon-

neschermen voor buiten zijn er 

ook in diverse vormen, zoals 

schermen die uitvallen of met 

een knikarm. Er is ook speciale 

zonwering voor de serre en de 

veranda. Die kunnen bij zomer-

se temperaturen nogal warm 

worden door al dat glas. Het is 

prettig als je dan door de juis-

te zonwering de zon buiten kunt 

houden en in huis een heerlijk 

koel plekje hebt. De nieuwe col-

lectie zonneschermdoeken van 

Swela en Dickson is net binnen. 

Er is keuze uit maar liefst 800 

kleuren.
Bonlite is dealer van luxafl ex, B 

& C en het sinds jaren vertrouw-

de merk Velux. Dit laatste merk 

comfort nog meer te verhogen kunt u 
verwarming, verlichting en een zonne-
scherm, alle te bedienen met slechts 
één afstandbediening, laten monteren. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Select Windows/Van der 
Vlugt of een bezoek brengen aan de 
showroom, Vondelweg 540 in Haarlem, 
telefoon 023-5382277, info@vander-
vlugt.nl. Zie ook www.vandervlugt.nl.
De openingstijden van de showroom 
zijn van maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.30 uur, donderdag van 19.00 
tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Het pand van Bonlite aan de 
Kennemerlaan is vernieuwd

geeft nu binnen 100 dagen de ‘niet goed, geld terug’-actie. Nieuw van Velux 

zijn de plissés, die zowel naar boven als naar beneden geopend en geslo-

ten kunnen worden. Ook nieuw is het knikarmscherm Olivia van antraciet 

structuurlak. Dit scherm is bijzonder goed afgewerkt en heeft een mooie 

uitstraling. Bonlite heeft een eigen montage- en servicedienst. Alles wordt 

vakkundig opgemeten, op maat gemaakt en geplaatst. Uiteraard altijd met 

garantiebewijs.  Bonlite is een degelijk en deskundig zonweringbedrijf, met 

uitsluitend vakmensen in dienst en met tevreden klanten. Loop voor een 

vrijblijvend advies eens binnen, aan de Kennemerlaan 39. Telefonische in-

formatie is verkrijgbaar via 0255 531324. Kijk ook eens op www.bonlite.nl

Grondtest 
voor uw 
tuin

Bij tuincentrum Groenrijk van Duijn 
kunt u nu uw tuingrond testen

Bouw- en aannemingsbedrijf 
Sieraad/De Wit samen beter!
Haarlem - Aannemersbedrijf Marc 
de Wit bv en Bouwbedrijf Sieraad/
Sondermeijer ‘timmerde’ al jaren 
aan de weg voor dat zij één jaar 
geleden hun krachten bundelden.
De plannen tussen de twee vrien-
den, Marc de Wit en Rob Sieraad, 
begonnen tijdens hun ontmoetin-
gen steeds vastere vormen aan te 
nemen waardoor Bouw- en aanne-
mingsbedrijf Sieraad/De Wit ont-
stond.

De grote drijfveer achter deze fu-
sie is om nog beter de klanten van 
dienst te kunnen zijn. Sneller en 
fl exibeler te kunnen reageren op 
vragen en opdrachten. Met als uit-
gangspunt een optimaal resultaat 
met een hoog kwaliteitsniveau. 
Bouw- en aannemingsbedrijf Sie-
raad de Wit is gevestigd aan de 
Jan Tademaweg 33 in Haarlem en 
is bereikbaar via telefoonnummer 
023-5424140.

Profi teer van wet Banksparen
Rabobank introduceert 
Rabo OpbouwHyptheek
Velsen - Bij het kopen van een huis is de fi nanciering een belangrijk on-
derdeel. Wat kan ik kopen? Wat kan ik lenen? En hoeveel ga ik betalen? 
Dankzij de nieuwe wet Banksparen is het mogelijk bij banken te profi teren 
van belastingvoordeel voor het opbouwen van vermogen. Rabobank haakt 
daar als eerste op in.
De grootste hypotheekverstrekker van Nederland komt met een inzichtelij-
ke hypotheek waarmee je eenvoudig kunt handelen en altijd het overzicht 
houdt. En niet onbelangrijk, tegen een scherp tarief.

Een hypotheek is voor bijna ie-
dereen de grootste lening die 
men ooit afsluit. Daarom is het 
belangrijk dat u ook tijdens de 
looptijd inzicht houdt en betrok-
ken bent bij de opbouw van dit 
vermogen. De nieuwe hypo-
theek van de Rabobank, de Op-
bouwHypotheek, is een inzichte-
lijke hypotheek tegen een aan-
trekkelijk tarief. U weet precies 
wat u heeft opgebouwd en wat 
u betaalt aan lening, kapitaalop-
bouw en eventuele overlijdens-
risicoverzekering, doordat u via 
Rabobank Internetbankieren al-
tijd inzage heeft in uw vermogen 
met behulp van een overzichte-
lijk schema. Daarnaast heeft u 
de mogelijkheid het bedrag dat 
u belegt of spaart aan te passen. 
Uiteraard in overleg met uw hy-
potheekadviseur van de Rabo-
bank.
Als u nu een Rabo (Opbouw) 
Hypotheek afsluit bij Rabobank 
Velsen en Omstreken, dan be-
taalt u de eerste twee maanden 
geen rente! Wilt u meer weten? 
Kom dan langs bij Rabobank 
Velsen en Omstreken, bel met 
023-5133540 of stuur een e-mail 
naar Hypotheken&Vermogen@
velsen.rabobank.nl. Vraag naar 
de voorwaarden. Voor dit pro-
duct zijn twee Financiële Bijslui-
ters opgesteld. Deze kunt u vin-
den op www.rabobank.nl/hypo-
theken of vraag er naar bij uw 
Rabobank.

Woningstoffeerderij 
Evert de Ronde
IJmuiden - Ruim twee maanden geleden heeft Evert de Ronde de nieuwe winkel aan de IJmuiderstraatweg 45 (voorheen kringloop-winkel De Kring) geopend.
In deze winkel kunnen zij de klanten een veel beter idee geven van hun uitgebreide collectie op interieurgebied. Denk hierbij aan uw vloerbedekking en raambekleding. Over het as-sortiment gesproken, deze is vele malen uitgebreider geworden. Vol trots kunnen zij u sinds kort ook houten vloeren van hoge kwaliteit aanbieden.
Om deze vloeren onder de aandacht te brengen leggen zij de gehele maand april deze houten vloeren vanaf 20 m2 gratis! Is uw trap toe aan nieuwe bekleding? Ook dan is april de maand om langs te komen bij woningstoffeerder Evert de Ronde. Zij bekleden uw dichte trap namelijk de gehele maand april voor 99 euro, zie voor de actievoorwaarden de advertentie elders in deze krant.Voor de nieuwste trends wat raambekleding betreft bent u ook op het juiste adres. 

Door de ruime collectie is er altijd iets te vinden naar uw smaak en wensen. Om zeker te zijn van uw keus is het uiteraard altijd prima om het één en ander mee naar huis te nemen en op uw gemak te kun-nen beslissen. Vanzelfsprekend is dit vrijblijvend. Graag tot ziens aan de IJmuiderstraatweg 45 waar de koffi e altijd klaar staat!
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij voor de open tafel. 
Aan het eind van de maaltijd altijd 
een kopje koffie. Kosten 4,50 euro. 
Opgeven uiterlijk 2 dagen van te vo-
ren. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwezig 
zijn).
U kunt genieten van een 3-gangen 
a la carte menu inclusief drankje 
voor 6,-.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor op-
geven. Kosten 15 eurovoor het hele 
seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). De 
allochtone medemens kan op don-
derdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur terecht.
Expositie olieverfschilderijenm van 
IJmuiden van Gerard Dalman. Ex-
positie is te zien tot 29 april Open 
09.00 tot 17.00 uur, weekend 13.30 
tot 16.30 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur.
De kosten bedragen 2,40 euro per 
keer. Gaarne wel even vooraf aan 
melden bij de receptie of het res-
taurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel. Vrijdag 11 april: groen-
te- en tomatensoep, doperwten met 
worteltjes, aardappelen en gehakt-
bal, vla met vruchten en slagroom 
en koffie toe. Aanvang 12.30 uur.  
Aanmelden maandag 7 april tus-
sen 11.00 en 12.00 uur. Dinsdag 8 
april: kip/kerrysoep, nasi compleet 
met saté en vinetta ijs met slagroom 
toe. Aanvang 17.30 uur. Reserveren 
op donderdag 3 april.
Bridge. Deze activiteit op donder-
dagavond zoekt nog nieuwe deel-
nemers. De Computerles is vol-
geboekt.
Expositie Jeanne van der Ham tot 
en met 12 mei. Toegang gratis. Open 
maandag t/m vrijdag 09.00 tot 16.30 
uur, zondag 11.00 tot 13.30 uur.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren 
dat bij het woon- en zorgcentrum 
wil zij een creatieve middag orga-
niseren. Met bijvoorbeeld figuurza-
gen, schilderen enz. Deze middagen 
zullen plaats gaan vinden elke eer-
ste dinsdag van de maand van 14.00 
tot 17.00 uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Kienen zondag 13 april. Kaartver-
koop start vrijdag 28 maart om 10.00 
uur bij de bar.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. 
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.

Klaverjassen iedere zaterdagavond 
om 19.00 uur. Entree bedraagt 2,-. 
Info: 023-5316423 of 023-53
Open tafel, ieder woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-.
Vanaf 16.00 uur bent u welkom. Op-
geven maandagmorgen tussen 9.00 
en 10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Dagreis vliegveld Hilversum, rond-
rit Hilversum en Museum de Ronde 
Venen. Dinsdag 8 april. Kosten 35,50 
euro.

WF Visserhuis, Houtmanstraat 1 
IJmuiden.

Woensdag 2 april, menu van de 
dag, vissticks met gebakken aar-
appels en rauwkost. Aanvang 12.30 
uur.
Kienen en loterij, woensdag 9 april. 
Aanvang 14.30 uur.
Lasagne met rauwkost, donder-
dag 10 april om 12.30 uur. 
Bollentocht, donderdag 10 april. 
Vertrek 13.00 uur. Kosten 17,50 eu-
ro.
Woensdag 16 april stamppot 
raapstelen met spekjes. Aanvang 
12.30 uur.
Freddy’s decoratieverkoop om 
09.00 en om 12.30 uur.
Optreden Boerenschot Kleden-
dracht en dans. Aanvang 14.30 uur.
Jachtschotel eten op donderdag 
24 april. Aanvang 12.30 uur. Om 
14.30 uur Oranje Quiz. 
Maandag 28 april om 17.30 uur 
filmavond over de Koninklijke fami-
lie.
Woensdag 30 april koninginne-
dagmenu om 12.30 uur. Vanaf 14.40 
uur koninginnedagviering met op-
treden van Guus van de Berghe.

Ouderennieuws

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Rommelmarkt zondag 6 april van 11.00 tot 15.00 uur. Toegang gratis.
Dinsdag is de fietsclub van start gegaan. Houdt u van fietsen? Dan kunt u 
elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur (behalve als het regent) mee fietsen. 
U neemt zelf brood en koffie mee voor onderweg. Circa 15.00/15.30 uur 
bent u weer terug. Aan deze fietsclub zijn geen kosten verbonden.
Voorjaarskienen op woensdag 9 april. Aanvang 20.00 uur. Kosten voor 
vijf rondes 7 euro. Vijf loten kosten slechts 2,50 euro.

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

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Expositie Jordy Palm. De expositie is te bezichtigen in de maanden april 
en mei van 09.00 tot 17.00 uur. De opening vindt plaats op zaterdag 5 april 
van 15.00 tot 17.00 uur.
Cursus digitale fotografie op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 
En gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Kosten 78 euro exclusief 
materiaal ± 10 euro.  

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Rommelmarkt zaterdag 12 april van 09.00 tot 12.30 uur. U kunt een 
kraam reserveren op maandag 7 april vanaf 08.00 uur bij mevrouw 
Wilmink, telefoon 0255-515395.

De Veste, Vestingplein in Velserbroek

Nieuws uit de
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Scoutinggroep Michiel Adriaenszn de Ruyter bracht een bezoek aan Rijks-
waterstaat.

Bedankje Rijkswaterstaat
Velsen - Door de herindeling van 
zijkanaal B in Velsen-Zuid heeft 
scoutinggroep Michiel Adriaenszn. 
de Ruyter een nieuwe ligplaats ge-
kregen. Van een plek aan het eind 
van het kanaal zijn ze verhuisd naar 
een schitterende plek aan het Kleine 
IJ tegenover de sluizen van Spaarn-
dam. 
Dit heeft geweldig veel voorde-
len; nu kunnen de kinderen direct 
het open water op om te zeilen en 
heeft de groep meer ruimte gekre-
gen voor activiteiten. De aak, waar 
in de zomermaanden veel gebruik 
van wordt gemaakt, heeft een mooie 
nieuwe thuishaven. Het terrein is nog 
niet helemaal af zo komt er nog een 
onderkomen en de grond moet nog 

verbeterd worden. Rijkswaterstaat 
heeft veel in het werk gesteld om 
deze nieuwe ligplaats te realiseren 
en daarom hebben de kinderen van 
de scoutinggroep als dank voor hun 
inspanning een presentje gemaakt, 
een fotocollage met handtekenin-
gen. Afgelopen woensdag hebben 
drie scoutingleden; Teodoro, Sander 
en Matthijs samen met staflid San-
der dit presentje, feestelijk aan de 
heer Van Gellekom van Rijkswater-
staat overhandigd. Hij beloofde dit 
geschenk een mooi plaatsje te ge-
ven in zijn kantoor.  
Voor meer informatie betreffende 
de nieuwe ligplaats en de scouting-
groep verwijzen we u naar de web-
site: www.de-ruyter.nl.

Cursisten mbo Techniek 
begeleiden leerlingen vmbo
Velsen - ROC Nova College werkt 
samen met het Technisch Colle-
ge Velsen, het Kennemer College 
en een aantal metaalbedrijven aan 
‘IJzersterk Opleiden’. Het doel van 
het project is om vmbo-leerlingen te 
laten kennismaken met mbo Tech-
niek. Op 19 maart hebben de cur-
sisten de resultaten gepresenteerd 
op de locatie Laurens Baecklaan in 
Beverwijk. 
In dit project krijgen vierdejaars vm-
bo begeleiding van eerstejaars mbo 
Techniek van het Nova College. De-
ze mbo-cursisten doen dit om de 

vaardigheid ‘nieuwe medewerkers 
begeleiden’ te leren, een onder-
deel van hun opleiding. De vierde-
jaars cursisten hebben bijna veertig 
vmbo’ers en zestien mbo’ers bege-
leid bij het maken van onder andere 
stoelen, kachels, waterinstallatie en 
fietsenrekken. 
Op woensdag 19 maart hebben de 
cursisten de resultaten van het pro-
ject gepresenteerd aan hun ouders 
en docenten. 
Voor meer informatie, telefoon 023- 
5302010 en website www.novacol-
lege.nl.

Op de foto: Wim Bakker, Chantal Dolfing, Linda Vogel, Kristy Timmers, Nicolle 
Raadsveld, Jack Euwema, Mariëlle Bok, Lonneke van Kuyeren en Robert Gra-
vemaker (foto: Anja Vogel)

Springwedstrijd op 
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Zuid - Afgelopen zon-
dag konden de leden van RSV Duin 
en Kruidberg weer meedoen aan de 
springwedstrijd op manege Kenne-
mergaarde. De middag begon met 
de oefenrubriek 20 tot 40 centime-
ter waar negen beginnende spring-
combinaties aan meededen.
De eerste prijs werd gewonnen door 
Maartje Metten op Luarca, tweede 
werd Sarah Geysendorpher op Sim-
ba en derde Lara Midjek die ook op 
Simba reed. Alledrie reden zij een 
foutloos parcours, dat werd beoor-
deeld op stijl. Daarna was de rubriek 
40 tot 60 centimeter aan de beurt. 
Dit was de rubriek met de meeste 
deelnemers, maar liefst 18 combi-
naties verschenen aan de start. De 
eerste prijs werd gewonnen door 
Linda Vogel op Radymaire in een 
supersnelle barrage van 22.50 se-
conden, tweede werd Chantal Dol-

fing op Odesteny, met slechts 0.44 
seconden verschil en dus een tijd 
van 22,94, derde Wim Bakker op 
Masada in 24.59 seconden, vierde 
Mariëlle Bok op Navarra in 27.09 se-
conden en vijfde Robert Gravema-
ker op Masada in 27.56 seconden.
De sprongen werden verhoogd naar 
60 tot 80 centimeter en deze rubriek 
werd gewonnen door Lonneke van 
Kuyeren op Orlando met een foutlo-
ze barrage in 23.62 seconden, twee-
de werd Nicolle Raadsveld op Ober 
in 33.64 seconden en derde werd 
zus Sanne Raadsveld op Nikita.
Tot slot konden de deelnemers nog 
meedoen aan de rubriek ‘Kies je lijn’. 
Er deden negen combinaties mee 
en de eerste prijs werd gewonnen 
door Jack Euwema op Jeroen, twee-
de werd Kristy Timmers op Goldie 
en derde Chantal Dolfing op Odes-
teny.

Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulan-
ce Velsen, Kromhoutstraat 54-
12 in IJmuiden, telefoon 0255-
533239, zijn deze week de vol-
gende dieren gemeld. U kunt 
ook kijken op: www.dierenam-
bulancevelsen.nl.
Vermist:
* E.K.H. geholpen Kater. zwart/wit. 
Voo-r en achterpoten wit. Voetzool-
tjes roze. Rug zwart. Buik wit. Staart 
, snoet zwart. Ogen groen/geel. Oren 
zwart. Mist een stukje van oor. Neus 
beetje rozig. Snorharen wit. Omge-
ving Kanaalstraat, IJmuiden.
* E.K.H. 12 jaar. Geholpen poes. 
Zwart/bruin cypers. Voor- en ach-
terpoten witte voetjes. Omgeving J. 
Paxtonstraat, Velserbroek.
* E.K.H. Ongeholpen poes. 7 maan-
den. zwart/bruin/rood/wit. 1 witte 
voorpoot. Tussen de teentjes don-
ker bruin/rood. Achterpoten donker 
bruin/rood. Rug, buik, borst, befje 
bruin rood. Omgeving Pr. Kruger-
straat, IJmuiden
* E.K.H. geholpen poes. 10 jaar. ge-
streept wit met rode vlekken. Te-
kening beetje cypers. Haar, beet-
je pluizig. Voorpoten cypers zwart. 
Rechts beetje rood. Achterpoten 
helft wit helft rood. Voetzooltjes ro-
ze met zwarte vlekjes. Nagels zwart 
transparant. Rug Cypers gedeelte 
en rood. Buik wit/beige. Omgeving 
de Lumeystraat, IJmuiden.
* E.K.H. ongeholpen kater. 7a8 
maanden. Kleur grijs zwart bruin. 
tekening cypers. Voetzooltjes zwart. 
Ogen bruin. Neus zwart. Snorharen 
wit. Omgeving Orionweg, IJmuiden.
* Somatisch, Bakinees. Ongeholpen 
poes. Kleur volledig  grijs gemel-
leerd. Flinke dikke vacht.  Achter-
poten donker oplopend. Buik, roest-
bruin. Snorharen wit. reflecterend 
grijs naamkoker. Omgeving Rijks-
straatweg, Velsen-Zuid.
* E.K.H. geholpen poes. 6 jaar. Kleur 
zwart/bruin. Tekening cypers. Voor- 
en achterpoten cypers. Voetzooltjes 
zwart. Nagels donker. Rug en buik 
cypers gestreept. Staart donker ge-
ringd. Snoet vaal wit. Ogen groen. 
Oren licht bruin. neus roze. Snorha-
ren licht wit. Omgeving Steentuin, 
IJmuiden.
* E.K.H. ongeholpen kater. 4 jaar. 
Kleur zwart. Voorpoten zwart. Ach-
terpoten paar witte haren. Voetzool-
tjes zwart. Nagels zwart. Rug, buik, 
borst en befje zwart. Staart zwart. 
Snoet zwart, spitsig. Ogen geel. 
Oren zwart. Neus zwart. Snorha-
ren zwart. Kat is schuw. Omgeving 
Oranjestraat, IJmuiden.
* E.K.H. geholpen kater. 3 jaar. Kleur 
geheel zwart. Buik een klein wit 
vlekje. Nagels zwart/grijs. Snoet 
zwart. Ogen geel/groen. Oren zwart. 
Rechteroor klein hapje uit. Neus 
zwart. Snorharen zwart. Gebit is een 
beetje bruinig. Omgeving Plancius-
straat, IJmuiden.
* E.K.H. geholpen poes. 2 jaar. Kleur 
grijs/wit. Tekening cypers. Verder 
gegevens onbekend. Omgeving 
Driehuizerkerkweg, Driehuis.
* E.K.H. geholpen kater. 15jaar. Kleur 
zwart. Hier en daar een witte haar. 
Ogen, oude ogen met vlekjes. Geel 
oranje! Omgeving Ladderbeekstraat, 
Velsen-Noord. 
* E.K.H. Poes. 6 jaar. Kleur zwart/
wit. Tekening Felix kat. Haar dikke 
vacht, beetje lang. Voor- en achter-
poten witte sokjes. Voetzooltjes ro-
ze met zwarte vlekjes. Nagels wit. 
Rug zwart. Buik, borst en befje wit-
te streep. Staart zwart. Snoet wit. 
Ogen groen. Oren zwart. Neus roze. 
Snorharen wit. Omgeving Lekstraat. 
IJmuiden.
* E.K.H. geholpen kater. Kleur grijs. 
Tekening cypers gestreept. Voor- 

en achterpoten wit. Voetzooltjes ro-
ze. Nagels wit. Buik, borst en bef-
je wit. Rug zwart/grijs. Staart grijs/ 
zwart. Snoet wit. Oren grijs. Neus 
roze. Snorharen wit. Pastelkleurige 
halsband met visjes erop, met bel-
letje. Kat heeft beetje x achterpoten! 
Omgeving Driehuizerkerkweg, Drie-
huis.
* E.K.H. geholpen poes. 11 jaar. Kleur 
zwart/grijs/wit. tekening gestreept. 
Voorpoten witte tenen. Achterpoten 
witte laarsjes. Voetzooltjes zwart. 
Rug zwart met grijze strepen. Buik 
borst en befje wit. staart zwart grijs 
gestreept. Snoet wit met grijs zwart. 
Ogen donker. Oren zwart grijs. Neus 
roze. Snorharen wit. gebit, last van 
de kiezen! Omgeving Kruidberger-
weg, Santpoort-Noord.
* Hangoor konijn. 2 jaar. Wildkleur. 
Lang haar in de nek. Omgeving 
kruidbergerweg, Santpoort-Noord.

Gevonden:
* E.K.H. Volwassen kater. Geheel 
zwart. Voetzooltjes roze. Snoet 
zwart. Ogen geel. Neus zwart. Snor-
haren zwart. Omgeving Schiplaan.
* E.K.H. Ongeholpen kater. Kleur 
bruin/beige/zwart/grijs. Rug idem. 
Achterpoten rood/bruin. Voetzool-
tjes Zwart. Nagels wit. Buik en borst 
rood/bruin. Befje lichter rood/bruin. 
Staart 4 zwarte ringen, puntje staart 
zwart. Snoet gemêleerd beige/bruin. 
Ogen beige/bruin. Neus roze. Snor-
haren wit. Omgeving IJmuiderstraat-
weg, IJmuiden.
* E.K.H. Volwassen poes. Kleur 
zwart/bruin/rood. Tekening gemê-
leerd. Snoet, op voorhoofd langwer-
pige bruine vlek. Ogen geel. Neus 
zwart. Onder de kin een bruin/rood 
vlekje.
* E.K.H. Kleur zwart/rood. Tekening 
schildpad. Voorpoten, rechts zwart. 
links 3 rode teentjes. Tussen de 
teentjes zwart. Achterpoten links 2 
rode teentjes, ertussen zwart. Na-
gels wit. Rug zwart/rood. Befje rood. 
Staart zwart. Snoet zwart. Ogen 
geel. Oren zwart. Neus zwart. Snor-
haren zwart. Omgeving Rijksweg, 
Santpoort-Noord
* E.K.H. Kater. Kat is geheel antra-
ciet grijs. Verdere gegevens onbe-
kend. Omgeving IJmuiderstraatweg, 
IJmuiden.
* E.K.H. Volwassen kater. Kleur wit/ 
zwart. Tekening zwarte vlekken. 
Voor- en achterpoten wit. Voetzool-
tjes roze. Nagels wit. Rug zwar-
te vlekken. Buik borst en befje wit. 
Staart zwart/wit. Snoet wit. Ogen 
geel/groen. Oren wit met beet-
je zwart. Neus roze. Snorharen wit. 
Omgeving Liggerstraat, IJmuiden.
* E.K.H. volwassen kat. Kleur zwart/
wit. Tekening koe-achtig! Voorpo-
ten wit, in knietjes zwarte vlek. Rug 
zwart/wit. Borst en befje wit. Snoet 
half wit half zwart. Op kin en neus 
een zwart plekje. Ogen geel. Omge-
ving Industriestraat, IJmuiden.
* E.K.H. kater. 4 jaar. Kleur bruin 
zwart. Tekening cypers. Voorpoten 
links alle teentjes wit. Rechts 3 teen-
tjes wit. Rug bruin/zwart. Buik beet-
je wit. Befje wit. Staart bruin/zwart 
geringd. Snoet links bekje beetje 
wit. Ogen geel. Oren bruin zwart. 
Omgeving Halkade, IJmuiden.
* Hond, kruising. Kort haar. Geheel 
blond. Jong teefje van 8 maanden. 
Snoet blond. Ogen donker bruin. 
Oren bond, licht bruin. Neus zwart/
bruin. Snorharen wit. Omgeving, 
tankstation Hammerstein, IJmuiden. 
* Parkiet. Geel/groen/zwart. Staart 
geel/zwart. Parkiet heeft een zilve-
ren ring om potje. Omgeving Bone-
kampstraat, IJmuiden.
* Twee Konijnen. Kleur wit. Tekening 
zwarte vlekjes over hele lichaam. 
Oren kort rechtopstaand. Omgeving 
parkeerplaats Zwembad Heerendui-
nen, IJmuiden.
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HbC-vvH/velserbroek (4e)   - 14.30
vSv (4e)-rCH    - 14.30
turkiyemspor-velsen (5a)   - 14.30
WmC-Waterloo (5a) - 14.30

aDo’20 (hoofdklasse)-Haaglandia  - 14.30
aFC’34-eDo (1a)    - 14.00
alcmaria victrix-De Kennemers (2a)  - 14.00
Dem (2a)-Zeeburgia    - 14.00
Purmersteijn-velsen (2a)   - 14.00
vSv (3b)-WSv’30    - 14.00
ripperda-DSS (3b)    - 14.30
FC velsenoord (4D)-alliance’22  - 14.00
Zandvoort-Schoten (4D)   - 14.00
beverwijk (5C)-beemster   - 14.00
aSv 55-Wijk aan Zee (6b)   - 14.30

vvZ-vSv (3b)     - 19.00

Zondag 6 april

Woensdag 9 april

Ruud Geels luistert samen met zijn vrouw Lida naar de burgemeester

Ruud Geels: Sportcoryfee
IJmuiden – Hij voetbalde van 1965 
tot 1963 voor de clubs Ajax, Fey-
enoord, PSV, Club Brugge, Ander-
lecht, Telstar, Go Ahead, Sparta en 
NAC. In totaal maakte hij 1026 doel-
punten en hij was vijf keer Neder-
lands topscoorder. Dit staat te le-
zen in de autobiografie ‘Altijd raak’, 
dat sportjournalist vorig jaar over 
hem schreef. De in Haarlem gebo-
ren en in Santpoort woonachtige 
Ruud Geels leefde een sober teken 
dat geheel in het teken van de sport 
stond. Hij was wars van ophef rond 
zijn persoon en stond niet graag in 
de publieke belangstelling. 

Toch moest hij er tijdens het Sport-
gala, afgelopen vrijdag in het Witte 
Theater, aan geloven. 
Burgemeester Peter Cammaert hul-
digde daar Ruud Geels als Sportco-
ryfee van de gemeente Velsen. 

,,In jouw tijd bestond het Sportga-
la nog niet, daarom maken we nu 
een inhaalslag’’, zo sprak de burge-
meester. ,,We zijn je dankbaar en we 
zijn trots op je. Na je voetbalcarrière 
stond je voor iedereen klaar en heb 
je velen ondersteund met raad en 
advies. De gemeente Velsen heeft 
veel aan jou te danken’’

VSV mist punten
Velserbroek - Na de teleurstellen-
de wedstrijd tegen ZTS was ieder-
een vol goede moed voor de wed-
strijd tegen Fortuna Wormerveer.
Helaas bleek al snel dat verschillen-
de spelers niet konden brengen wat 
van ze verwacht mag worden. Heel 
veel verkeerde keuzes en een slech-
te passing waren de reden dat For-
tuna op voorsprong kwam.
Toch kwam VSV op een voorsprong. 
Een indraaiende corner van Rick 
Olthof kwam op het hoofd van We-
sley vd Wal en verdween in het doel 
(1-0). Direct daarna kreeg Marcus 
Verdikt nog een goede kans maar 
de bal ging net naast.
Kort daarop kreeg Fortuna enkele 
goede kansen maar twee maal wist 
Germain Ebbeling met de voet red-
ding te brengen en twee maal miste 
de tegenpartij het VSV doel.
Vlak voor rust moest Yilmaz Akin ge-
blesseerd het veld ruimen en werd 
hij vervangen door Roy Schoorl.
Na de rust een iets energieker VSV 
en het leek er op dat de Velserbroe-
kers de wedstrijd onder contro-
le gingen krijgen. Helaas wist juist 
op dat moment Fortuna de tegen-
goal te scoren. Een vrije trap werd 
door Germain Ebbeling niet goed 
verwerkt en de Wormerveerse spits 
wist de bal in het net te deponeren 
(1-1)
Hierna probeerde VSV het initia-
tief te pakken , maar de spelbepa-
lende spelers kregen geen grip op 

de wedstrijd. Alleen aanvoerder 
en aanjager Noureddine Abdelaziz 
haalde zijn gebruikelijke niveau. De 
rest van de ploeg bleef zoekende en 
letterlijk aanmodderen.
Pas toen een kwartier voor tijd Ri-
chard Plug in het veld kwam voor 
de teleurstellende Bob Schol kwam 
er iets meer vaart in de wedstrijd. 
Plug kwam een paar keer gevaarlijk 
door via de zijkant en zijn voorzet-
ten zorgden regelmatig voor gevaar. 
Een keer kopte Henk Swier goed te-
rug op Wesley van de Wal die daar-
na net over mikte. 
Maar de mooiste kans was voor 
Marcus Verdikt die een goede voor-
zet onder zijn voet door liet glijden.
Kortom een wedstrijd om snel te 
vergeten
Zondag a.s. wacht het cruciale du-
el voor de tweede periode tegen 
WSV’30. Deze wedstrijd moet ge-
wonnen worden wil men nog uit-
zicht op de periodetitel houden en 
daarna wacht dan woensdagavond 
het duel tegen VVZ voor dezelfde 
periode. VSV moet zes punten halen 
en is dan nog afhankelijk van duel 
ZTS-HFC. VSV heeft dus verschil-
lende ijzers in het vuur: De twee-
de periode, de tweede plaats in de 
competitie en ook nog de derde pe-
riode. Alleen moet er dan wel uit een 
ander vaatje getapt worden. Dus 
zondag eerst VSV2-Volendam2 om 
11.00 uur en daarna de kraker VSV-
WSV’30 om 14.00 uur

Dames 1 van Terrasvogels is de Sportploeg van het jaar

Vijf titels te verdelen
tijdens Sportgala 2007
IJmuiden – Organisator Simon de 
Weers zal er vrijdag ongetwijfeld 
wat grijze haren bij gekregen heb-
ben. Jamai, die in het Witte Theater 
het Sportgala zou komen opluiste-
ren, cancelde zijn optreden die mid-
dag rond 15.00 uur vanwege proble-
men met zijn stembanden.
Gelukkig bleek Glennis Grace be-
reid te zijn die avond naar IJmuiden 
af te reizen. Met een swingend op-
treden zette zij de zaal op zijn kop. 
,,Je bent de eerste die het publiek in 
beweging weet te krijgen tijdens het 
Sportgala’’, zegt presentator Frank 
Snoeks na afloop. ,,Zelfs Yvonne van 
Gennip lukte dat niet, met al haar 
overtuigingskracht.’’
Als hij de burgemeester, de heer Pe-
ter Cammaert, aankondigt, verklapt 
hij een geheim: ,,De burgemeester 
is aan het trainen voor de Pierloop.’’ 
Cammaert huldigt Ruud Geels als 
Sportcoryfee van Velsen. Dan volgt 
de bekendmaking van de Velsense 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Master en Talent van het jaar 2007. 
De titel Master is voor Nico Struys 
(62), die al sinds jaren zwemt bij de 
IJmuidense Watervrienden. Hij gaf 
zelfs op de hoge duikplank zijn ja-
woord. In de zomer van 2007 deed 
hij in Brazilië mee aan een wed-
strijd die voor alle landen in de we-

reld werd georganiseerd. Nico wist 
daar vier gouden medailles weg te 
slepen. 
De titel Sportvrouw was voor Fem-
ke van der Meij van atletiekvereni-
ging Suomi. Zij werd eerste op de 
100 meter horden in Amsterdam 
en hetzelfde gebeurde in Gent, bij 
de InDoorDames 60 meter horden. 
Sportman werd judoka Elco van der 
Geest. Voor hem was het een jaar 
van triomfen en blessures. Elco werd 
eerste bij de heren tot 100 kilogram 
en had gehoopt op meer, maar dat 
zat er helaas niet voor hem in. 
Ook de titel Talent van 2007 ging 
naar een judoka: Gudo Slotboom 
(16) van BenRietdijkSport. Hij werd 
eerste in de klasse tot 17 jaar. Gu-
do was al eerder in beeld als Talent 
van het jaar en nu is het dan zo ver. 
Sportploeg van 2007 werd Terrasvo-
gels Dames 1. Zij haalden de eer-
ste plaats bij het Nederlandse kam-
pioenschap softbal. Voor de vierde 
keer stonden zij in de finale tegen-
over Sparks Haarlem. Drie keer won 
de tegenstander, dit keer mocht Ter-
rasvogels de beker mee naar huis 
nemen. 
Alle winnaars kregen een beeld van 
het lam zoals dat in het gemeente-
wapen van Velsen staat, ontworpen 
door Ada Leenheer. (Carla Zwart)

De prijswinnaars van mixpoule 6: Marian Verschuren en Jos de Rover

Winnaars wintercompetitie 
tenniscentrum Velserbroek
Velserbroek - Afgelopen week 
vond in Tenniscentrum Velserbroek 
weer een aantal prijsuitreikingen 
plaats.
Dit keer speelden de woensdag da-
mes van poule 6 hun laatste compe-
titiewedstrijden.
De nummer 1 kwam dit jaar nieuw 
in de poule en kon, met 6 punten 
verschil, al niet meer ingehaald wor-
den. Zij gaan volgend winterseizoen 
een poule hoger spelen.
Voor de overige dames was het 
nog even tennissen voor de hoogst 
mogelijke plaats. Na de hapjes en 
drankjes kregen de nummer 1 en 2 
de prijzen uitgereikt.
Vrijdag moesten de dames van pou-
le 1 en 2 aantreden. Tussen de num-
mer 1 en 2 van poule 1zat uiteinde-
lijk slechts 1 punt verschil! De da-
mes zijn zeer aan elkaar gewaagd! 
Van poule 2 wonnen Yvonne en Inge 
met grote overmacht. Volgend jaar 
komen zij dus uit in de hoogste vrij-
dag dames poule. Onderin de poule 
blijft het natuurlijk net zo spannend 

want iedereen wil toch graag in de-
zelfde poule blijven.
Zondag was het de beurt aan de 
mixpoule 3, 4 en 5, de herenpoule 3 
en 4 en de damespoule 3 en 4.
Vanaf 12 uur werd er op alle banen 
gestart met de mixpoules. Na de 
laatste partijen werden de standen 
meteen verwerkt en opgelezen.
’s Middags waren de heren nadruk-
kelijk aanwezig. Naast het uurtje 
tennissen houden de mannen ook 
van het gezellig nazitten. 
Maar aangezien het nog spannend 
was wie er uiteindelijk nummer 1 
zou worden, werden de mannen 
luidt aangemoedigd vanuit de bar.
De dames sluiten de competitie 
rond 20.00 uur af. Elk jaar schrijven 
hier meer dames voor in waardoor 
we nu uiteindelijk 4 poules hebben. 
De dames zaten nog gezellig na te 
praten toen ook hun prijzen werden 
uitgereikt. Nu nog de afsluiting van 
de dames vrijdag poule 3 en 4 en we 
kunnen allemaal  weer op de buiten 
parken verder tennissen.

AZ en Telstar gaan samenwerken
Velsen - Woensdagavond is een 
akkoord bereikt tussen Telstar 1963 
NV en AZ Alkmaar over de geza-
menlijke jeugdopleiding. In een re-
gionale voetbal academie zal deze 
opleiding onder leiding van AZ en 
met medewerking van de KNVB ge-
realiseerd worden. Voor de samen-
werking met AZ op dit gebied moet 
nog  goedkeuring verleend worden 
door de Vereniging StormvogelsTel-
star Combinatie. 
Ook werd bekend gemaakt, in aan-
wezigheid van AZ-directieleden, 
Marcel Brands en Toon Gerbrands, 
dat AZ Alkmaar en Telstar 1963 NV 
een intentieverklaring hebben gete-
kend. Na de realisatie van de nieu-

we westtribune met faciliteiten in 
het seizoen 2009/2010 zullen AZ 
en Telstar vergaand samenwerken 
op (voetbal)technisch gebied. In het 
komende seizoen 2008/2009 wordt 
hierop vooruitlopend al op deelge-
bieden samengewerkt.
Met deze wapenfeiten is het start-
schot gegeven voor het uitrollen van 
een commercieel plan. Telstar wil 
op korte termijn fondsen realiseren 
voor de bouw van de nieuwe west-
tribune, voor het verder professio-
naliseren van de organisatie én het 
optimaliseren van de selectie.
Het bedrijfsleven zal benaderd wor-
den om in dit ambitieuze plan deel 
te nemen.

Voorbereiding nieuwe seizoen
Noord-Hollandse derby 
AZ–StormvogelsTelstar
Regio - Op woensdag 30 juli (aan-
vang 19.00 uur) zal AZ aantreden 
tegen StormvogelsTelstar op het 
Wateringcomplex in Wormerveer. 
(normaliter complex van Fortuna 
Wormerveer).
Deze wedstrijd worden georgani-
seerd door kupa en wordt gezien 
als opening van een unieke voetbal-
week in Zaanstad. Ed en Lex Kuijper 
zijn de heren achter kupa. 
Zij organiseren 5 tot en met 9 au-
gustus voor de zevende keer het 
enige Europese voetbaltoernooi 
voor spelers onder 21 jaar, de Ta-
lents Cup onder 21. Deelnemers 
zijn belofteteams van Ajax, AZ, Es-
panyol, Bayer ’04 Leverkusen, Atle-
tico Mineiro (Brazilië) en het natio-
nale team van Chili.
Al jarenlang organiseren Ed en Lex 

Kuijper, handelend onder de naam 
kupa, op het Wateringcomplex van 
Fortuna Wormerveer het inmiddels 
gerenommeerde voetbaltoernooi 
‘Talents Cup onder 21’. 
Dit is het enige Europese voetbal-
toernooi voor spelers tot 21 jaar. 
Doel hiervan is om in de Zaan-
streek een toernooi te organiseren 
met een uitstraling van hoog niveau. 
Een voetbalevenement dat de echte 
voetballiefhebbers de gelegenheid 
geeft de toekomstige wereldsterren 
te aanschouwen en wellicht zelf te 
ontdekken.
De loting van de Talents Cup zal tij-
dens een officiële perspresentatie 
op 20 mei  plaatsvinden met on-
der andere medewerking van Mar-
cel Brands, Directeur Voetbalzaken 
van AZ.

VV IJmuiden knokt 
zich naar remise
IJmuiden - De theorie dat IJmui-
den beter presteert tegen hoger ge-
plaatste- en veel punten laat liggen 
tegen lager op de ranglijst geplaats-
te clubs, werd ook deze zaterdag 
weer bevestigd. Nadat de heenwed-
strijd op 3 november in Wormerveer 
2-2 werd, kwam deze uitslag ook nu 
weer op het wedstrijdformulier te 
staan.
Aan het gehavend IJmuiden - met 
invallers voor Dennis Binkhorst, 
Ewout Blom, Dennis Visser en Bart 
Visserman - moest al na enkele mi-
nuten ook de geblesseerd geraak-
te Johan Biskanter worden toe-ge-
voegd. Nadat - nog voor de thee 
- Stefan Timmers zich eveneens 
moest laten vervangen bleef er van 
de standaard-elf maar weinig (5 
spelers) over. Met inzet wilden de 
invallers Amar Aziz, Pascal van der 
Pol, Paul Bourgonje, Marc van Urk, 
Danny de Vendt en Sander Vermeu-
len niet voor de zes afwezigen on-
derdoen waardoor de equipe uitein-
delijk ook loon naar werken kreeg. 
De 80 toeschouwers zagen soms 
wel een individueel sterker- en be-
ter combinerend Blauw Wit maar 
dit sportief voordeel werd door het 
zwaar gehavend IJmuiden dan weer 
gecompenseerd door heel hard te 
werken. 
In de openingsfase was het Blauw 
Wit dat domineerde en nadat aan-
voerder Marco Wiegman in de 15e 
minuut - van de doellijn - onheil 
nog had weten te voorkomen kwa-
men de bezoekers in dezelfde min. 
alsnog verdiend op voorsprong, 0-

1. Onverwacht kwam IJmuiden - na 
een half uur - weer naast hun gas-
ten omdat spits Ronald Borst vanaf 
20 meter - met wind mee - hard uit-
haalde 1-1. In de 50ste minuut kwa-
men de Wormerveerders weer  - op-
nieuw als schutter Robert Bak - op 
voorsprong en bij deze goal ging de 
- overigens voortreffelijk keepende 
- IJmuidengoalie niet helemaal vrij-
uit, 1-2. 
IJmuiden bleef knokken voor meer 
en het was toen A-junior Amar Aziz 
die in zijn eerste wedstrijd als ba-
sisspeler zijn fraaie kopbal als ge-
lijkmaker zag bekroond, 2-2. In de 
slotfase (met Denny de Vendt voor 
Amar Aziz) kwamen er over en weer 
nog wat  kleinere kansjes. IJmui-
den-keeper Dave de Vendt verde-
digde echter zijn heiligdom met 
verve terwijl de voor IJmuiden spe-
lende Volendammer Dennis Ras de 
winnende net niet achter de Blauw 
Wit-keeper wist te knallen. Opnieuw 
remise dus tegen de - voor de derde 
periode strijdende - club uit de Wor-
merveer die als vereniging heel veel 
overeenkomsten kent met IJmui-
den. Naast het eerste elftal speel-
de op het B-veld IJmuiden tien te-
gen Olympia Haarlem 2. Na een 3-
1 ruststand werd het na 90 minuten 
toch nog 3-3, waardoor het tiende 
wel (onder leiding van scheidsrech-
ter Han de Kooker) voor de twaalfde 
keer op rij zonder nederlaag over-
eind bleef. 
Voor overmorgen is er voor IJmui-
dens vlaggenschip geen competi-
tiewedstrijd vastgesteld.

drukte voor de goal van RKVV Saenden

Velsen 1 zaterdag heeft
kampioenschap in eigen hand
Velsen - Door verschillende punt-
straffen van de naaste belagers, 
maar vooral ook door de eigen con-
stante prestaties heeft het eerste 
zaterdagteam van RKVV Velsen, 
de koppositie veroverd in de vijfde 
klasse A. Met nog drie wedstrijden 
te gaan staat de debutant in ver-
liespunten gelijk met ABN/AMRO 
met nog een uitwedstrijd tegen de 
rechtstreekse concurrent in het ver-
schiet.
Komend weekend kan de promotie 
al een feit zijn als in de uitwedstrijd 
tegen Turkiyemspor minstens een 
punt wordt gepakt, maar het kam-
pioenschap zou een pluim zetten op 
een prima eerste seizoen in de vijf-
de klasse. 
Afgelopen zaterdag moest de RK-
VV Saenden aan de zegekar gebon-
den worden. De eerste helft, met de 
wind in de rug, leek het nog geens-

zins een makkelijke opgave te wor-
den. Na 20 minuten scoorde top-
schutter Peter Gravemaker de ver-
diende 1-0, maar verder kwam Vel-
sen nog niet. 
Met Iddo Hoek in de ploeg en de 
wind tegen kwam Velsen gek ge-
noeg beter uit de verf en liep via 
treffers van Merlijn Menger, Robert 
Verschoor en een eigen doelpunt uit 
naar 4-0. Velsen had het doelsaldo 
kunnen opschroeven maar concen-
tratieverlies en paal en lat stonden 
dat in de weg. In de slotfase moest 
keeper Bas Dortmund zelfs nog ca-
pituleren bij een onhoudbaar inge-
schoten bal. 
Na komende zaterdag zal er al veel 
duidelijk worden over rechtstreekse 
promotie. Trainer Finch heeft er alle 
vertrouwen in. ,,Maar wil de mannen 
wel op scherp hebben en dat begint 
op de trainingen”, aldus Mike Finch.

DKV E1 Kampioen 
IJmuiden - Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, gaat zeker op voor korf-
balvereniging DKV. Zaterdag 29 maart werden de E1 pupillen van DKV 
kampioen. Zij deden dit door in twaalf wedstrijden maar liefst 104 punten te 
scoren. Een prestatie waar je trots op kunt zijn. Onder de enthousiaste lei-
ding van Marieke Steenhoek hebben de kinderen prima korfbal laten zien. 
Dit zaalseizoen waren zij voor alle tegenstanders te sterk en zijn ze een le-
vende reclame voor deze leuke teamsport. 
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LGV stelt vragen over 
Handbalclub HCV’90
Velsen-Noord - Handbalvereniging 
H.C.V. ’90 wil mogelijk Velsen-Noord 
verlaten om naar Beverwijk te ver-
huizen. Voor de de fractie van L.G.V. 
is dat aanleiding om vragen te stel-
len aan het college.
De reden is volgens de L.G.V. duide-
lijk: ‘wat je niet koestert gaat van je 
af’. Al jaren moet de handbalclub zich 
staande houden met een accommo-
datie uit de jaren ‘50. De L.G.V. vindt 
dat de ontstane situatie nog eens 
goed besproken moet worden. De 
L.G.V. vindt dat HCV’90 behouden 
moet blijven voor Velsen- Noord. 
De omstandigheden op Sportpark 
Rooswijk zijn voor de handbalver-
eniging slecht te noemen. In het ka-
der van het project, het verbeteren 
van de leefkwaliteit in Velsen-Noord 
(Frisse Wind in Velsen –Noord) 
moet er snel duidelijkheid komen 
hoe sportpark Rooswijk aangepakt 
gaat worden en of HCV’90 met de 
mogelijke nieuwe herinrichting op 
sportpark Rooswijk kan blijven spe-
len. De L.G.V. vraagt aan de afdeling 
Sport&Recreatie om zich maximaal 
in te zetten voor sportpark Rooswijk. 
Het moet  een aantrekkelijk sport-
complex worden met een kunst-
grasveld dit is belangrijk in verband 

met de eventuele herinrichting. Ver-
der is het wenselijk dat er een kleine 
overdekte hal komt, waar de hand-
balvereniging en andere takken van 
sport terecht kunnen, te denken valt 
aan badminton, zaalvoetbal, koers-
bal voor senioren en sportinstuif. 
Een goed sportcomplex is belang-
rijk in verband met de blijvende in-
geslotenheid van Velsen–Noord en 
het belang van de sociale contacten 
van de bewoners.  Dit project dient 
hoge prioriteit te krijgen.
In Velsen- Noord wil men meer wo-
ningen gaan bouwen, ook in op-
dracht van de provincie. Dit bete-
kent dat de sportfaciliteiten in Vel-
sen-Noord  goed aangepakt moet 
worden. Sportpark Rooswijk dient 
uitstraling te krijgen. Het is zaak 
voor Velsen-Noord om daar vanaf 
de eerste minuut in gehoord te wor-
den.  LGV wil een goede accomo-
datie waar diverse sporten kunnen 
worden uitgeoefend en waar Vel-
sen-Noord trots op kan zijn. Zij wil 
de bewoners van Velsen-Noord mid-
dels de verenigingen en het wijk-
platform er zeer nauw bij betrekken. 
Dit moet een project worden wat op 
sportgebied voor Velsen–Noord al-
les biedt wat het nodig heeft.

DCIJ-nieuws
Harrie van der Vossen 
door het oog van de naald
IJmuiden - In de strijd om het club-
kampioenschap bij de dammers lijkt 
de beslissing wel gevallen. Jesse 
Bos rijgt de overwinningen aaneen 
en heeft een enorme voorsprong 
op de concurrentie genomen. Dit-
maal moest Conall Sleutel het on-
derspit delven. Tot aan het midden-
spel slaagde Sleutel erin om de par-
tij gelijk te houden. Maar toen Bos 
een aanval inzette raakte zijn jonge 
tegenstander de draad kwijt. Zonder 
grove fouten te maken werd Sleu-
tel in het defensief gedrongen en 
moest lijdelijk toezien hoe Bos zijn 
voordeel vergrootte.
In het eindspel was Bos superieur 
en won afgetekend. Veel spannen-
der is de strijd om plaatsing voor 
het eerste tiental. Eén van de kandi-
daten, Harrie van der Vossen, moet 
wekelijks tot het uiterste gaan om 
een felbegeerde plek te veroveren. 
Tegen de geroutineerde Leo Bink-
horst leek hij regelrecht tegen een 
nederlaag aan te lopen. Met een pit-
tige damzet leek Binkhorst de strijd 
in zijn voordeel te beslissen.
Na damafname moest Van der Vos-
sen met een schijf minder proberen 
om nog een punt aan het duel over 
te houden. Na vier uur spelen en 

niet het sterkste spel van zijn oppo-
nent slaagde hij daar alsnog in. 
Wedstrijdleider Cees Pippel is in 
goeden doen een belangrijke con-
current voor Bos. Om uiteenlopende 
redenen haalt Pippel het aantal par-
tijen, dat nodig zijn om mee te din-
gen naar de clubtitel, niet. 
Tegen Paul Smit liet Pippel op over-
tuigende wijze zien dat hij nog altijd 
het spel speelt zo als het moet. Smit 
kwam al niet goed uit de opening en 
in het middenspel werd hij gecon-
fronteerd met een verliesbrengende 
variant.
Berrie Bottelier speelde ronduit 
zwak tegen Nicole Schouten. Met 
een niet al te gecompliceerde com-
binatie Kwam Bottelier twee schij-
ven achter en was daarna natuur-
lijk kansloos. Bram van Bakel en 
Jan Apeldoorn trachtten met een 
onvervalste klassieke strijdwijze el-
kaar het leven zuur te maken. Van 
Bakel bleek deze strijdwijze beter te 
beheersen dan zijn tegenstander en 
won verdiend. 
Overige uitslagen:  M.A. Hühl – P. 
Kok 1-1, J. Schouten – W. Winter 1-
1, H. van Grumbkow – P. Pippel 1-1, 
J. Wind – M. van Dijk 0-2, K. van Nie 
– K. de Vries 1-1. 

Duco Veldhuyzen uit IJmuiden heeft zich rechtstreeks geplaats voor de NK 
finale heren turnen

Duco Veldhuyzen uit 
IJmuiden naar finale NK turnen 
Regio - Zaterdag was de halve finale voor Toss Heemskerk turner Duco 
Veldhuyzen. Hij begon zijn wedstrijd met een fantastische sprong (18,90), 
een nog betere brug (19,10), en tot slot nog een prima ringoefening (17,60). 
Zijn overige punten waren ook goed: vloer 15,45, voltige 17,90 en rek 17,55. 
Dit resulteerde in een mooie tweede plaats. Duco heeft zich hiermee recht-
streeks geplaatst voor de finale NK turen in Bergen op Zoom. Deze worden 
gehouden op 31 mei en 1 juni. Trainer Rob Hartman uit Velserbroek, wordt 
beloont na drie jaar intensief trainen. Nu de schouders eronder voor het ere-
metaal in bergen op zoom!

Heren dubbel

Uitwisseling BC Velsen tegen 
Duinwijck recreactie jeugd
IJmuiden - Afgelopen zondag heb-
ben acht recreatie spelers van BC 
Velsen een uitwisseling gespeeld te-
gen een aantal Duinwijck recreatie 
spelers. Het was vooral een gezel-
lige uitwisseling, de partijen waren 
zeer gewaagd aan elkaar met stan-
den als 18-21, 20-22, 21-17 enz. Er 
werd eerst singels gespeeld en la-
ter dubbels en mixen. De kinderen 
hebben totaal 62 partijtjes gespeeld, 
de uitstand was 31-31. Het was een 
leuke zondag ochtend voor de kin-

deren en de ouders die de kinderen 
aanmoedigden.
Lijkt het je ook leuk om bij BC Vel-
sen te komen spelen dat kan. Kom 
gezellig een keertje meedoen dit 
kost niets en is erg gezellig. Recre-
atie jeugd speelt op zaterdag in het 
Polderhuis van 09.00 tot 10.30 uur 
en van 10.30 tot 12.00 uur. In IJmui-
den in de Zeewijkhal van 11.00 tot 
13.00 uur. Je kunt langskomen of 
voor informatie op de site van BC 
Velsen kijken www.bcvelsen.nl.

Roy Coster verovert Van 
der Wiele wisselbeker
IJmuiden - Omdat de familie van 
der Wiele een nieuwe wisselbeker 
wilde aan schaffen of omdat de be-
ker al te vaak gewonnen was door 
Roy Coster of omdat dochter Da-
na van der Wiele steeds beter gaat 
spelen of omdat het de laatste keer 
was dit seizoen dat het Van der Wie-
le jeugddamtoernooi gespeeld werd 
en misschien wel om al die redenen 
stond deze keer de grote bokaal op 
het spel. Roy Coster was weer onge-
naakbaar en won al zijn partijen. 
De enige die hem zou kunnen be-
dreigen was de IJmuidense crack 
Rick Hartman, maar die had zijn dag 
niet en speelde een teleurstellend 
toernooi. 
Daarentegen was Dana van der 

Wiele ontketend en wist zelfs van 
broer Vince te winnen. Zij werd dan 
ook keurig tweede. 
Dana had zaterdags ook al prima 
gepresteerd in het meisjeskampi-
oenschap van Nederland en vrij-
dagavond stond ze op het podium 
in het Witte Theater, omdat ze geno-
mineerd was in het welpenteam van 
de damclub voor sportploeg van het 
jaar. Derde werd Alex Ketelaars uit 
Soest, die net terug was van het Eu-
ropees kampioenschap in Sint Pe-
tersburg.
De B-groep werd gewonnen door 
Niels Zwemmer uit de Heerhugo-
waard en tweede en derde waren 
respectievelijk Mitchel Mensinga en 
Niels Weel.

Debutante Lara von Wintersdorff begon goed met een remise

Krakkemikkige 
verdediging bij Kijk Uit
IJmuiden - In het schaken is ver-
dedigen een kunst op zich. Een van 
de redenen is waarschijnlijk dat je 
de aanvalszetten van je tegenstan-
der moet doorzien. En dat vergt tijd 
en inlevingsvermogen.
Bij de jeugd van Kijk Uit capituleer-
de al heel snel een aantal spelers. 
Thomas Rebel en Niels Verduijn 
moesten al snel Ingmar Visser en 
Stef Brouwer een hand geven.
Daan Koetzier kreeg een hele le-
lijke paardvork in zijn verdediging, 
koning, dame en toren stonden in. 
Roelof Stikker speelde vanaf dat 
moment een gewonnen partij.
Maurits van Rees won tegen Mark 
Scholten al snel een stuk. Daarna 
verspeelde Maurits zijn voorsprong 
door een bekend motief. Een tus-
senschaakje en weg stuk. In het 
eindspel met een pion meer voor 
Maurits, deed Mark een paar on-
nauwkeurige zetten en haalde Mau-
rits alsnog de buit binnen.
Guido de Waal zit weer in lift naar 
boven. Met secuur spel kwam hij 
met een toren meer tevoorschijn in 
het eindspel. Dit was genoeg voor 
winst tegen Gregory van den Ende.
Jared van der Zee zorgde voor een 

verrassing. Met twee torens werd 
Ben Eppink voor het blok gezet.
Vincent Geschiere won al snel de 
dame van Tom Noordzij en kon op-
nieuw een zege bijschrijven. Arman-
do Noordzij kon de winst niet vin-
den. In een leuke partij tegen Tho-
mas Otte was Thomas een ietsje 
eerder bij de vijandige koning.
De koning van Roland de Bruin werd 
uit zijn stelling gelokt door de stuk-
ken van Thomas Lichtendaal, die 
daarna de verdwaalde monarch aan 
de zijkant van het bord mat zette.
Debutante Lara von Wintersdorff 
kwam met koning, loper en paard 
tegen de koning van Cory van Bellen 
in het eindspel. Het is dan een lange 
theoretische weg naar de winst, zo-
dat er tot remise werd besloten.
Barry Broek verspeelde een gewon-
nen stelling tegen Marco Wellinga. 
En ook voor Quinten Otte in gewon-
nen stelling tegen Anne Dijkman, 
liep het nog niet goed af.
Overige uitslagen zijn: Erin Lucas-
sen - Boy Wu 1-0, Pieter Rebel - 
Koen van de Velde 0-1 en Fanuel de 
Klark - Gizem Erdogan 1-0.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl. 
Informatie: telefoon 0255-535743.

Dirk Bakker in actie in Purmerend

Open Purmerendse kampioenschappen

Dschen Dui weer met 
veel prijzen naar huis
Santpoort-Noord - Bij de Open 
Purmerendse kampioenschappen 
streden 450 judoka´s in verschillen-
de gewichtsklassen. Bij de jongste 
lichtgewichten werden Roy Zwart, 
Lex Kokkelkoren en Douwe Baert 
van Dschen Dui elk na vier wedstrij-
den tweede. 
Daarna kwamen de judoka’ s uit 
1997 en 1998 de mat op. Celine 
Geurts werd derde in haar poule.  
Sil Schoorl maakte met al zijn vijf te-
genstanders korte metten en had 
de mooiste worp voor de finale be-
waard en werd zo flitsend kampioen 
tot 31 kg. 
Na de middag mochten de judo-
ka’s uit 1996 aan de bak. Dirk Bak-
ker speelde met z’n gele band, na 
een onverwachts verlies in de eer-
ste ronde, met een armklem toch 
een goed toernooi en wist er nog 
twee winnend met een houdgreep 
af te sluiten en werd zo derde tus-
sen judoka’s met veel meer ervaring 
met groene en blauwe banden. Ce-
line Kokkelkoren werd ondanks een 
blessure aan de nek toch nog der-
de.
Bij de senioren kwamen de broers 
Rick en Bart Groen in actie en zij 
werden beide derde na vier zware 
wedstrijden.
Ook gingen beginnende judoka’s  
van Dschen Dui naar het recreatie-
toernooi in Leimuiden. Op zo’n toer-
nooi kunnen de beginnende judo-
ka’s erg veel ervaring opdoen om zo 

op grotere toernooien ook prijzen te 
winnen. Naast het winnen van prij-
zen is het ook heel belangrijk dat 
de judoka’s natuurlijk erg veel ple-
zier in hun sport hebben en houden 
en daar wordt bij deze judoschool 
erg veel aandacht aan besteed. Het 
ging in Leimuiden ook heel goed en 
er gingen weer heel wat medailles 
naar deze judoka’s. 
Bij de eerste groep werden Joost 
Verheij, Lianne Entz, Jordi Pelgrim 
en Jurre van Grieken na vier wed-
strijden kampioen in hun gewichts-
klasse. Daaf Plomp werd, bij zijn 
eerste wedstrijd buiten de club, 
met drie gewonnen partijen meteen 
tweede en Ian Schumacher werd 
met twee gewonnen en twee verlo-
ren wedstrijden derde. 
In de twee groep kwamen de wat 
oudere judoka’s in actie. Bjorn Beu-
kers werd na vier zware wedstrij-
den derde. Hiske Blom werd met 
drie winstpartijen en een verliespar-
tij met een ippon tweede. Job Mer-
tens zat in dezelfde poule als His-
ke en werd derde. Sandy Batten 
werd, door de laatste wedstrijd nog 
te winnen met een koka, toch nog 
derde en grote broer Robin wist na 
zijn laatste partij te winnen met een 
yugo en de derde prijs te halen de 
teller voor Dschen Dui dit weekein-
de op 20 prijzen te zetten. Dit was 
dus weer een erg goed weekeinde 
voor de judoka’s en trainers van de-
ze club.

Nijholt verlaat Telstar
Velsen-Zuid - Luc Nijholt en Storm-
vogelsTelstar hebben, in goed over-
leg, besloten aan het einde van het 
seizoen uit elkaar te gaan. 
Nijholt had al in een eerder stadi-
um te kennen gegeven niet langer 
dan drie jaar bij de Witte Leeuwen te 
willen blijven, maar StormvogelsTel-
star heeft toch een poging gewaagd 
hem te behouden voor de club.
In een gesprek met de directie heeft 
hij te kennen gegeven serieus er-

over na te denken er nog een jaar 
aan vast te knopen, maar trainer Luc 
Nijholt wil graag stappen maken in 
zijn carriere. StormvogelsTelstar kon 
hem niet de kans geven die Nijholt 
voor ogen had.

De Witte Leeuwen zullen zich nu 
gaan mengen in de trainerscarrou-
sel, maar zal geen overhaaste be-
slissingen nemen met betrekking tot 
de nieuw aan te trekken trainer.

StormvogelsTelstar doet na 
net-nietseizoen stapje terug
IJmuiden - Twee wedstrijden voor 
het einde van het seizoen 2007-2008 
is in de uitwedstrijd tegen De Zou-
aven het doek gevallen voor Storm-
vogelsTelstar. In twintig wedstrij-
den wisten de IJmuidenaren slechts 
tweemaal te winnen: thuis met 4-3 
van Chabab en in Alkmaar met 0-1 
van AFC’34. Zes maal werd er ge-
lijk gespeeld en twaalf keer werd er 
verloren. Acht van deze twaalf ne-
derlagen werden met één doelpunt 
verschil afgesloten en bij de mees-
te duels had StormvogelsTelstar het 
geluk niet aan haar zijde. Voor de 
IJmuidenaren is het dan ook een 
net-nietseizoen geworden. 
Tegen De Zouaven was het voor 
StormvogelsTelstar een wedstrijd 
zoals het hele seizoen: veel inzet, 
weinig geluk en uiteindelijk toch 
te weinig kwaliteit (slimheid en er-
varing) op de beslissende momen-
ten. Trainer Jelle Anker had niet de 
beschikking over de geschorste Cor 
Bal en Rick Kluijskens en de gebles-
seerde Tim Binkhorst.
In de derde minuut al een terecht 
afgekeurde goal voor De Zouaven 
(buitenspel). De eerste 20 minuten 
waren daarna weinig kansen over 
en weer te noteren waarbij de IJmui-
dense spitsen te kort kwamen tegen 
de fysiek sterke Westfriese verdedi-
gers. De lange bal van De Zouaven 
leverde eveneens geen gevaar voor 
de StormvogelsTelstar defensie op. 
Halverwege de eerste helft zette 
StormvogelsTelstar de eerste goede 
aanval op over drie schijven en hier-
bij zag Robel Abraha zijn inzet door 
de Westfriese doelman tot hoek-
schop verwerkt. Met nog en kwar-
tier te gaan moest de IJmuidense 
doelman eveneens alles uit de kast 
halen om de nul te houden. Zes 
minuten voor rust moest De Lijzer 
toch nog capituleren. Een lange 

bal van achteren werd doorgekopt 
en het leek op buitenspel, maar de 
scheidsrechter gaf het voordeel van 
de twijfel waardoor ,architect’ Ge-
rard Boon zijn ploeg op voorsprong 
kon brengen, 1-0.
Net voor rust leek StormvogelsTel-
star nog gelijk te komen met haar 
tegenstander toen Martin Wal uit 
een vrije trap keihard de onder-
kant van de lat raakte. Met gebo-
gen hoofden zochten de IJmuidense 
spelers de kleedkamer op.
Bewonderenswaardig was de inzet 
van de spelers van StormvogelsTel-
star in de tweede helft. Doelpunten 
vielen er niet meer ondanks het feit, 
dat er aardig wat kansen over en 
weer waren. De Zouaven raakte de 
paal en belandde een schot van Tim 
Groenewoud op de lat. Ook de wis-
sels tussen de geblesseerd geraakte 
Martin Wal, Michaell Post en Robel 
Abraha, respectievelijk vervangen 
door Michiel Langbroek, Ronald van 
der Lugt en Tim Binkhorsrt, zetten 
geen zoden meer aan de dijk voor 
de IJmuidenaren.
De twaalfde nederlaag van dit sei-
zoen bezegelde het lot van Storm-
vogelsTelstar. De ploeg neemt ver-
plicht afscheid van de eerste klasse 
en gezien het verloop van de com-
petitie is dit geen verrassing.
Assistent-trainer Jelle Anker had de 
afdaling al langer ingecalculeerd: 
,,We verliezen dit jaar bijna alles 
met een doelpunt verschil. Hoewel 
we vandaag een van onze minde-
re wedstrijden speelden, raken we 
twee keer de lat. Het houdt een keer 
op met het tonen van veerkracht. 
Net niet, zo laat het seizoen zich sa-
menvatten. 
Dat we degraderen is niet leuk, 
maar zeker geen ramp. We moeten 
nu weer gaan bouwen aan een goed 
team.”

Zondag 13 april
Strand- & Boulevardloop
IJmuiden aan Zee - Zondag 13 
april organiseert atletiekvereniging 
Suomi de jaarlijkse Strand- & Bou-
levardloop. Er is een wedstrijdloop 
van 10 kilometer, prestatielopen van 
5- en 10 kilometer en een jeugdloop 
van 2,5 kilometer. 
De start van de 2.5 kilometer is om 
10.30 uur en de 5 en 10 kilometer 
om 11.00 uur op de boulevard bij 
Seaport Marina.
Na de start loopt het parcours over 

het strand tot het keerpunt.
Inschrijven kan op de wedstrijddag 
vanaf 09.30 uur tot een half uur voor 
de wedstrijd bij paviljoen Het Vlag-
geschip, kosten 2.50 euro voor de 
2,5 kilometer en 5 euro voor de 5- 
en 10 kilometer. Er zijn ereprijzen 
voor de jeugd en wedstrijdatleten.
Meer informatie krijgt u door een 
een e-mail te sturen naar info@
avsuomi.nl of te kijken op www.
avsuomi.nl.
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Fleurige mode bij Hop & Co en Nell’s

Modeshow Hop en Nell’s
Santpoort-Noord - Vorige week 
werd tijdens een drukbezochte mo-
deshow de nieuwe collectie van 
Hop & Co en Nell’s getoond. Terwijl 
buiten haast winterse temperaturen 
werden gemeten, bekeken de be-
zoekers binnen in de zaak van Hop 
& Co de fleurige voorjaars- en zo-
mermode. Die is heel vlot en zwierig. 
Er worden soepele stoffen gebruikt 
in effen dessins, maar ook vaak met 
een leuke print. Er is veel zwart en 
wit, maar er werden ook veel rode 
accenten gezien, veel geel en ver-
schillende kleuren groen. De kle-
dingstukken hebben soms aparte 
details, zoals bijzondere kragen of 
mouwen. De plissé is ook weer te-
rug, net zoals de ballonrok. Er zijn 
leuke wijde topjes en mode in laag-
jes, waarmee heel goed gecombi-
neerd kan worden. Tijdens de mo-
deshow werden veel jurkjes en rok-
ken gedragen met een driekwart 

legging, wat heel pittig staat. ,,Al-
weer een legging’’, verzucht een 
vrouw. ,,Ik heb helemaal geen benen 
voor een legging.’’ ,,Dan draag jij die 
jurkjes toch gewoon lekker over je 
blote pootjes’’, is het antwoord van 
haar vriendin. Als er een model in 
een prachtige groene combinatie 
verdwijnt en weer een ander in een 
al even prachtige creatie verschijnt, 
fluistert een vrouw haar buurvrouw 
in het oor: ,,Ik word hier toch zo ont-
zettend hebberig van.’’ 
De bezoekers lieten hun mening 
over de getoonde modellen horen, 
er klonken veel enthousiaste reac-
ties. ,,Wat leuk allemaal, wat zijn er 
veel mogelijkheden en alles is zo 
lekker jong’’, zegt een vrouw. Als de 
modeshow is afgelopen, haasten 
veel dames zich naar de kledingrek-
ken, op zoek naar dat ene leuke 
topjes of die aparte jurk, dat ze net 
voorbij zagen komen

Michael Sondorp, Cor de Jong en Els Vos (met kleindochter)

Nieuwe organisator 
voor jamsessie
IJmuiden – Ruim dertien jaar or-
ganiseerden Cor de Jong en Els Vos 
maandelijks op zondag een jam-
sessie. De laatste zes jaar gebeur-
de dat in de Zeewegbar. De sessies 
waren vermaard, er kwamen muzi-
kanten vanuit Zoetermeer, Arnhem 
en zelfs helemaal uit Friesland op af. 
Cor wist altijd de juiste combinaties 
te maken van mensen, die goed sa-
men konden spelen.
Omdat mensen aan het einde van 
de middag de jamsessie onderbra-
ken om thuis te gaan eten, ging Els 
op een gegeven moment hapjes 
aanbieden. Haar soep is onovertrof-
fen en zo hielden ze de mensen bin-
nen. Toch gaat hier een einde aan 
komen. Aanstaande zondagmiddag 
start in de Zeewegbar om 16.00 uur 
de laatste jamsessie, die Cor en Els 
organiseren.
Ze werken allebei in ploegendienst 
en moeten regelmatig op zondag 
werken. Sinds kort zijn ze de trot-
se bezitters van een volkstuin en 
hun vierde kleinkind is op komst. Ze 
wilden ook wel eens een vrije zon-
dag. Toch ging het Cor en Els aan 
het hart, om de succesvolle jamses-
sie te moeten verlaten. Gelukkig is 
er een goede vervanger opgestaan. 
Michael Sondorp speelde altijd mee 
op de jamsessies, hij bespeelt de 

12-snarige gitaar en hij zingt. Mi-
chael is lid van de band Sculpture 
and the Clay en heeft zo een goe-
de ingang, hij kent veel musici. ,,Het 
zou zonde zijn als de jamsessie ver-
loren zou gaan, er heerst altijd zo’n 
goede sfeer’’, vertelt hij. ,,Cor wist al-
tijd de juiste muzikanten bij elkaar 
te zoeken en hij kon het beste uit 
de mensen halen. Daar was hij een 
meester in, ik hoop dat het mij ook 
lukt. Ik doe mijn best.’’
Michael begint met een iets andere 
opzet. ,,De jamsessie wordt de 123-
sessie. Eerst een try out, dan een 
ingestudeerd blok met een thema. 
Bijvoorbeeld muziek uit de jaren ’80 
of Nederlandstalig. Via Internet is 
veel mogelijk’’, vertelt hij. ,,Het derde 
blok wordt dan een set waar ieder-
een spontaan aan mee kan doen. Er 
loopt zoveel talent in deze gemeen-
te rond, dat wil ik bij elkaar zien te 
krijgen. Ik ga in ieder geval voor va-
riatie en verrassingen zorgen.’’
Op zondag 18 mei zal de eerste 
jamsessie onder leiding van Mi-
chael plaatsvinden, dan komt de 
talentvolle Fabiana Dammers zin-
gen. Maar eerst komende zondag 
de laatste jamsessie die Cor en Els 
zullen organiseren. Op 6 april vanaf 
16.00 uur, in de Zeewegbar. (Carla 
Zwart)

Voor een overzicht van de woningen die deelnemen aan de open huizen route 
verwijzen de makelaars naar funda.nl

Open huizen route in Velsen 
Zaterdag 5 april houden
alle makelaars open huis
Velsen - De Velsense Makelaars 
houden zaterdag 5 april van 11.00 
tot 14.00 uur een gezamenlijke open 
huizen route. Dit betekent dat ver-
kopers van bijna alle te koop staan-
de woningen in Velsen op die dag 
hun deuren hebben geopend voor 
potentiële kopers. Bezoekers die op 
zaterdag 5 april woningen willen be-
zichtigen hoeven daarvoor geen af-
spraak te maken bij de makelaar. Ze 
kunnen rechtstreeks aanbellen bij 
een te koop staande woning, waar-
na de verkoper de gegadigden in de 
woning rondleidt. Het is uniek voor 
Velsen dat alle makelaars tegelijk 
op één dag hun woningen via een 

open huis openstellen. Volgens ini-
tiatiefnemer Reinout van Waalwijk 
van Doorn is het voor zowel verko-
pers als kopers zinvol om een open 
huizen route zo groot mogelijk op 
te zetten. Het voordeel voor kopers 
is dat zij in korte tijd zoveel moge-
lijk huizen kunnen vergelijken. Voor 
verkopers is de kans groter dat door 
het vrijblijvende karakter van een 
open huis, er meer kijkers over de 
vloer komen. Voor een overzicht van 
de woningen die deelnemen aan de 
open huizen route verwijzen de ma-
kelaars naar funda.nl, de regionale 
weekbladen en de individuele web-
sites van de makelaars.  

Aris Schutte wint prijs 
met fotowedstrijd ‘Kind’
Santpoort-Noord - Op de Professional Imaging Beurs in Nieuwegein be-
gin maart, heeft Aris Schutte de derde prijs gewonnen met de fotowedstrijd 
‘Kind’. De wedstrijd was uitgeschreven door lijstenfabrikant C&C Lotin uit 
Vianen. Uit de 210 inzendingen zijn 46 nominaties op de beurs tentoonge-
steld. En daaruit zijn de eerste, tweede en derde prijs door een vakjury ge-
kozen. Voor Aris Schutte weer een leuke opsteker en de foto is natuurlijk 
binnenkort in de etalage te bewonderen. Ten Slotte de naam van het foto-
model, Tijn Voetelink.

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

Tijdelijke uitverkoopwinkel

Freriks laat prijzen knallen 
aan Kennemerlaan 131
IJmuiden - Net als in andere jaren 
gebeurde, laat Freriks, na de uitver-
koop, de prijzen nog eens knallen in 
een tijdelijke uitverkoopwinkel. Dit 
jaar is dat het leegstaande pand aan 
Kennemerlaan 131, tegenover Ban-
ketbakkerij Keijzers, waar Sporthuis 
Freriks 33 jaar geleden is begonnen.  
Terug op het oude nest dus. 
De liefhebbers van sportartikelen 
vinden hier tal van sportartikelen 
voor heel kleine prijsjes. Zoals ten-
nisrackets van de grote merken, on-
der andere Wilson, Prince, Head en 
Pro Kennex met 50 tot 80 procent 
korting. En tennisschoenen gaan nu 
ook voor stuntprijsjes. Wilson ten-
nisballen ITF goedgekeurd voor alle 
type banen. Nu per koker van drie 
ballen 3,50 euro, drie kokers 9,95 
euro. En wat denkt u van de vele 
sportschoenen en vrijetijdsschoe-
nen voor groot en klein met grote 
kortingen, zoals Nike, Adidas, Puma 
en K Swiss. Twin Life, prachtige le-

ren schoenen en leer gevoerd voor 
de vrije tijd. Maten van 40 tot en met 
46 en in tien verschillende kleuren-
combinaties. Nu voor 99,95 - 109,95 
euro vanaf 29,95 tot 35 euro. 
Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt. Diverse sweaters en T-shirts, 
lange en korte sportbroeken ook 
kortingen van 50 tot 80 procent. 
Mexx dameskleding voor vrije tijd 
en sportschool 50 tot 70 procent 
korting. Joggingbroeken en swea-
ters in vele maten, kleuren en mo-
dellen gaan voor prijzen die internet 
verslaan. 
Kom gerust langs om uw slag te 
slaan voor heren, dames en kinde-
ren. U vindt de tijdelijke uitverkoop-
winkel aan Kennemerlaan 131, zo-
lang de voorraad strekt, wees er dus 
snel bij.
De winkel is geopend van woens-
dag tot en met zaterdag van 10.00 
tot 17.30 uur. Het is mogelijk met 
PIN te betalen.

Juwelier Ris springt in 
op gestegen goudkoers
IJmuiden - Juwelier Ris krijgt mo-
menteel veel klanten op bezoek die 
gouden juwelen willen verkopen. De 
prijs van goud is naar een record-
hoogte gestegen.
Door de onzekerheid op de finan-
ciële markten kopen veel beleggers 
goud, dat wordt beschouwd als een 
veilige belegging. 
Oude sieraden of gouden muntjes 
zijn nu plots veel meer waard. Ju-
weliers krijgen dan ook veel klan-
ten die gouden sieraden willen ver-
kopen.
Ook Juwelier Ris blijft hierin niet 
achter: ,,Wij krijgen momenteel 
veel sieraden aangeboden”, be-

vestigd Luuk Ris bij navraag. ,,De 
maand april hebben we dan ook be-
stempeld tot ‘gouden maand’. Deze 
maand worden er hoge bedragen 
geboden voor gouden juwelen (óók 
kapotte sieraden). Een ieder die 
wil weten wat deze op dit moment 
waard zijn bij inruil, kan vrijblijvend 
langskomen voor een gratis waar-
debepaling of informatie.” 
Op deze manier wil Juwelier Ris, 
Marktplein 17 in IJmuiden, de klan-
ten een extra service bieden. Mis-
schien is het nu een goed moment 
om uw sieraden eens uit te zoeken. 
Vaak blijft iets jarenlang liggen zon-
der dat het nog gedragen wordt.

Gratis consult bij
gewichtsconsulente
Santpoort-Noord - Misschien hebt 
u al vaker geprobeerd te lijnen. Dit 
lukt vaak vooral in het begin, maar 
blijkt niet zo makkelijk vol te houden 
gedurende een langere periode. Het 
veranderen van uw eetgewoontes is 
immers niet eenvoudig. Het behalen 
en behouden van uw streefgewicht 
is alleen mogelijk als u uw eetge-
woontes op de juiste manier aan uw 
leefpatroon aanpast.
De gewichtsconsulente kan u hier-
bij helpen met een intensieve en in-
dividuele begeleiding, afgestemd op 
uw persoonlijke wensen.
U bent op zaterdag 12 april van 
10.00 tot 14.00 uur van harte wel-

kom in Thuiszorgwinkel Santpoort 
voor een gratis eerste consult. Het 
gratis consult zal ongeveer 30 minu-
ten duren.
In de Thuiszorgwinkel kunt u ook te-
recht voor diverse producten die u 
helpen gezond en fit te blijven, zoals 
een hometrainer, gymbal of een di-
gitale weegschaal met vetmeting.
Bent u geïnteresseerd in een gratis 
consult? 
Geeft u zich dan op via het gra-
tis nummer 0800–2887766 of loopt 
u even langs de Thuiszorgwinkel. 
Thuiszorgwinkel Santpoort, Crocus-
straat 1 in Santpoort-Noord. Zie ook 
www.vegro.info.

Haal energie uit de 
groepslessen bij A&FF
IJmuiden - Wil jij samen met ande-
re mensen sporten of is een team-
sport niets voor jou kom dan naar 
Aerobic & Fitness Factory, aan het 
marktplein nr. 35 in IJmuiden. 
Wij bieden een zeer gevarieerd les-
rooster met daarop verschillende 
soorten groepslessen. Voor elk wat 
wils. Wil je een platte buik, met ge-
wichten stoeien, gestroomlijnde be-
nen, flink zweten, balanceren op 
een grote bal, lekker dansen of toch 
liever snelheid maken op de fiets? 
Alles is mogelijk onder professione-
le begeleiding.
Een aantal lessen zijn van de we-
reldwijde fitness organisatie Les 
Mills. Bij A&FF worden Bodypump, 
BodyAttack, BodyBalance, BodyJam 
en RPM van deze organisatie gege-
ven. Verder bestaat het lesrooster uit 
lessen die door de instructeurs zelf 

samengesteld worden. Alle lessen 
zorgen ervoor dat je moe, voldaan 
en met energie naar huis gaat.
Voor een vaste prijs per maand mag 
je onbeperkt aan de lessen mee-
doen. Kies een les of maak een 
combinatie van verschillende les-
sen, alles is mogelijk. Met als ex-
traatje ook nog eens de beschikking 
over de apparatuur en trainers in de 
fitness zaal. Het deskundige team is 
professioneel en zeer enthousiast 
om jou een energieke les te geven. 
Geniet van de toppers: Billy, Brenda, 
Jos, Marloes, Mathilde, Nadine, Na-
tasja, Nico, Patricia, Priscilla, Sacha, 
Sander, Susan, Yvon en hun nieuwe 
aanwinst Stuart.
Voor meer informatie: telefoon 0255-
516483. Of kom langs op het markt-
plein nr. 35. Zie ook www.Factory-
IJmuiden.nl.

De modeshow was een project van de opleiding Mode Handel

Modeshow ROC Nova College
Regio - Vrijdag 28 maart organi-
seerde de opleiding Mode Han-
del van het ROC Nova College een 
modeshow in de kleine zaal van de 
Philharmonie te Haarlem. 
De modeshow was een project van 
de opleiding en de cursisten kregen 
hiervoor een beoordeling. Een vak-
jury kende groepsprijzen en indivi-
duele prijzen toe. 
De cursisten verzorgden de kleding, 
visagie en choreografie. Ook ont-
wierpen zij de posters, uitnodigin-
gen en toegangskaartjes. Daarmee 

ontwikkelen de cursisten gevoel 
voor mode, stijl en trends, waarmee 
zij klanten in de mode detailhandel 
goed van dienst kunnen zijn. Aan de 
show deden de drie leerjaren van 
de opleiding Mode Handel mee, elk 
met een eigen thema. Het thema 
van de eerstejaars was ‘Tassen’, van 
de tweedejaars ‘Tattoo’ en van de 
derdejaars ‘Belgique Artistique’.
Voor meer informatie over de op-
leiding Mode Handel van het Nova 
College, telefoon 023-5302010 of 
www.novacollege.nl.

‘t Mosterdzaadje
Romantisch Pianorecital 
en topklasse trio 
Santpoort-Noord - Op vrijdag 4 
april om 20.15 uur is de graag gezie-
ne pianist Leonard van Lier te gast 
in ’t Mosterdzaadje. Met zijn prach-
tig spel heeft hij inmiddels vele har-
ten veroverd. Voor dit concert koos 
Leonard van Lier uit het Romantisch 
repertoire, met componisten als 
Schubert, Mendelssohn, Schumann 
en Chopin. Leonard opent het con-
cert met een sonate die Schubert 
componeerde op 20-jarige leeftijd. 
Felix Mendelssohn schreef naast 
liederen ook de Lieder ohne Worte. 
Deze charmante stukken, waarbij 
de pianist zowel de begeleiding als 
de melodie vertolkt, zijn uiterst ele-
gant en de ultieme salonmuziek, in 
de goede zin van het woord. Naast 
deze miniaturen, ook van Mendels-
sohn, de Prelude en Fuga. Na de 
pauze klinkt de cyclus Phantasie-
stücke opus 12 van Schumann. Tot 
slot de Barcarolle van Chopin. Het 
mooiste gondellied uit de muziekli-
teratuur.
Leonard van Lier beëindigde zijn 
studie aan het Brabants Conservato-
rium met het predikaat uitmuntend. 
Hij behaalde landelijk mooie prijzen 
maar ging naast zijn muziekcarrière 
ook  studeren aan de TU te Eindho-
ven. Thans werkt hij op de afdeling 
akoestiek bij het TNO in Delft.
Op zondag 6 april om 15.00 uur tre-
den in ’t Mosterdzaadje op de kla-

rinettiste Fleur Bouwer, de violiste 
Maria Milstein en de pianist Martijn 
Willers. Dit Trio is uitverkoren om 
de komende weken in de serie ‘Het 
Debuut’ op het podium van verschil-
lende concertzalen waaronder het 
Concertgebouw te schitteren. Een 
voorproefje daarvan in het Sant-
poorts concertgebouw waar uitge-
voerd worden Milhaud, Keuris, Bar-
tok, Messiaen, Francaix en Schu-
mann. Deze jonge musici hebben al 
een enorme staat van verdiensten. 
Al in 2001 werd Fleur Bouwer uit-
geroepen tot Jong Muziektalent Ne-
derland en voldoet zij helemaal aan 
de verwachting. Naast haar studie in 
Oxford doet zij in Amsterdam Neu-
ropsychologie. Violiste Maria Mil-
stein ( Moskou) kwam via Italië bij 
Ilya Grubert in Amsterdam terecht. 
Martijn Willers die ook in Amster-
dam studeerde ( Mila Baslawskaja, 
David Kuyken en Ton Hartsuiker) 
specialiseerde zich tevens in kamer-
muziek. Hij won in 2006 de SNS Re-
aal Fonds masterclass prijs in de fi-
nale van de Vriendenkrans van het 
Concertgebouw. 

’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang is 
de zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.
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Gudo Slotboom pakt 
brons in Bremen
Velsen - Gudo Slotboom heeft af-
gelopen zondag een uitstekende 
prestatie neergezet door op de Bre-
men masters als eerstejaars junior (-
20 jaar) het brons te pakken.
Vrijdagavond werd Gudo op het 
sportgala van de Gemeente Velsen 
nog gekozen tot sporttalent van het 
jaar voor zijn bijzondere prestaties 
in 2007. 
Maar ook dit jaar is Gudo weer goed 
op dreef. Bij het sterkste open toer-
nooi van Europa, de Bremen mas-
ters, won de 16-jarige Gudo het 
brons bij de junioren -20 jaar in de 
klasse -81 kilogram.
Winstpartijen waren er achtereen-
volgens op een Engelsman, Duitser, 

Koreaan en Zwitser, waarna Gudo 
in de halve finale verloor van de la-
tere kampioen. Ook in de strijd om 
het brons tegen zijn Japanse tegen-
stander was Gudo prima in vorm en 
scoorde een mooie Ippon.
Door dit resultaat is Gudo door de 
junioren bondscoach aangewe-
zen om deel te gaan nemen aan de 
World cups om hiermee kwalificatie 
af te dwingen voor het EK en WK la-
ter dit jaar.
Eind april gaat dit van start in Sint 
Petersburg, waarna Lyon, Berlijn en 
een toernooi in Polen nog volgen.
Het EK in september is in Polen en 
het WK een maand later in Thai-
land.

Zwemmers in De Heerenduinen mochten dinsdag niet zonder badmuts het 
water in, 1 april!

Zwembad de Heerenduinen 
ontdekt huisluis op 1 april
IJmuiden - Dat was even schrik-
ken dinsdagochtend voor de bezoe-
kers van Zwembad De Heerendui-
nen. Op de draaideur bij de ingang 
was, namens het management, een 
mededeling opgehangen met de 
volgende tekst: ‘In verband met een 
spontane uitbraak van huisluis bent 
u verplicht een badmuts te dragen. 
Heeft u geen privé badmuts, dan 
kunt u een disposable-exemplaar 
van het zwembad gebruiken’.

De leerlingen van het Maritiem Col-
lege, die al vroeg voor de deur ston-
den, reageerden spontaan met de 
mededeling: ‘Ik zet zo’n ding niet op 
m’n kop’. Na overleg met Cor Speel-
man, manager van het zwembad, en 
de betreffende leerkrachten gingen 
ze uiteindelijk toch, met muts, het 
water in.
De jongens en meisjes van de Jan 
Campertschool die om 10.00 uur 
moesten schoolzwemmen, wa-
ren echter al voorbereid op dit na-
re beestje. In onderling overleg met 
Cor Speelman en juf Janna was 
maandag, namens het manage-
mentteam van Zwembad de Hee-
renduinen, een officiële brief ge-
stuurd aan de ouders/verzorgers 
van de leerlingen met een tekst die 
menig ouder de schrik om het hart 
deed slaan: ‘Helaas moeten wij u het 
volgende mededelen. In ons zwem-

bad is huisluis ontdekt. De huisluis 
is net als de hoofdluis een krabach-
tige parasiet die op de hoofdhuid 
voorkomt. De luizen klimmen met 
kleine klauwtjes van de ene haar 
op de andere en springen of vlie-
gen dus niet. Zij kunnen zich echter 
wel razendsnel via het water voort-
bewegen. Een kleine ramp dus voor 
ons zwembad. In verband met deze 
spontane uitbraak willen wij u ver-
zoeken uw kind (tot nader bericht) 
een badmuts mee te geven voor het 
schoolzwemmen. Zo heeft de luis 
weinig kans om zich te verspreiden. 
Maar het klimmen/zwemmen gaat 
betrekkelijk snel, dus bij nauw con-
tact tussen twee personen kunnen 
de luizen ‘overstappen’. Ook kunnen 
luizen via badkleding (zwembroek/
bikini) van de ene persoon naar de 
ander worden overgebracht’.
U begrijpt dat na lezing van de-
ze angstwekkende tekst menig ou-
der zich tot de schoolleiding en het 
zwembad heeft gericht met de vraag 
hoe gevaarlijk dit wel niet was. Ook 
is door menigeen terstond de aan-
schaf van een fraaie rood/witte bad-
muts ter hand genomen.
Tenslotte nog een geruststellende 
mededeling. In het zwembad han-
gen affiches met het opschrift: ‘1 
April! Maar houdt het stil voor hen 
die na u komen zwemmen’. 
Bovendien: de huisluis bestaat niet.

Seaport TV
Sportgala centraal in 
rubriek Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV wordt de-
ze week aandacht besteed aan het 
Velser Sportgala 2008, dat vrijdag 
28 maart in het Witte Theater Thea-
ter in IJmuiden is gehouden. Tijdens 
dit sportgala maakte Studio Sport-
verslaggever Frank Snoeks bekend 
gemaakt wie de beste Velser sport-
vrouw, sportman, sportploeg, talent 
en master van het afgelopen jaar 
2007 geworden is. Van de gekozen 
sporters zullen drie softbalsters van 
Terrasvogels, het judotalent Gui-
do Slotboom, de sportmaster Nico 
Struys en Elco van der Geest (sport-
man van het jaar 2007) aan studio-
tafel zitten met Jac. Zuurbier, de 
eindredacteur van het programma. 
De sportcoryfee van Velsen, de oud-
internationaal en oud-Telstarvoet-
baller Ruud Geels, komt in een la-
tere editie van dit TV-programma 
uitvoerig aan het woord. Opvallend 
was de geringe keuze bij de sport-
mannen. Er waren slechts twee kan-
didaten, waaronder een eerdere uit-
verkorene: de judoka Elco van der 
Geest. De Velserbroeker behaalde 
het Nederlandse kampioenschap bij 
de zwaargewichten. Hij mist tot zijn 
grote teleurstelling zijn uitverkie-
zing voor deelname aan de Olym-
pische Spelen van dit jaar in China. 
De grootste categorie is die van de 
sporttalenten. Daarbij vallen de vele 
judoka’s van de Velserbroeker sport-

school van Ben Rietdijk op. Guido 
slotboom (16) is nationaal kampioen 
in zijn gewichtsklasse, maar ook el-
ders in Europa liet hij van zich spre-
ken. De 62-jarige Nico Struys van 
de Watervrienden in IJmuiden be-
haalde bij de CS-wereldmasterspe-
len in Brazilie vele eerste prijzen in 
zijn leeftijdsklasse op verschillende 
afstanden.
Het studiogesprek start met de drie 
softbalsters van het Santpoortse 
Terrasvogels, die nationaal en eu-
ropees kampioen werden. Werpster 
Dana Dagmar Bloeming, catcher 
Petra van Heijst en derde honk-
vrouw Dana Horeman vertellen van 
het successen en hun voorlopige 
opname in de olympische selectie. 
In het tweede gedeelte van de uit-
zending wordt terug gekeken op de 
sportloopbaan en op de toekomst 
van de judoka’s Elco van der Geest  
en Guido Slotboom. Ook de ervarin-
gen van zwemmer en zwemtrainer 
Nico Struys komen aan de orde. 
Deze en andere onderwerpen zijn te 
zien en te horen in de uitzendingen 
op  vrijdagavond 4 april, zaterdag 5 
april en maandag 7 april om 18.00 
uur. Kijkers kunnen deze uitzendin-
gen van Velsen Centraal onder de 
regie van Edwin Woning zien via de 
Velser TV-kabel op S12++ (frequen-
tie 240 mHz). Nadere bijzonderhe-
den staat op de teletekstpagina 331 
van Seaport TV.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zondag 6 april is het 
open voorjaars klootschiettoernooi 
van Full Speed voor familie, buren, 
vrienden, en bedrijven. Het mee-
doen is gratis, u hoeft alleen voor 
team(s) van drie of vier personen te 
zorgen. Een koud buffet na het gooi-
en is ook gratis, alleen de drankjes 
zijn voor uw rekening, Om de kosten 
te beperken is er een loterij met leu-
ke prijzen, de hoofdprijs is een grote 
levensmiddelenmand, die bijna niet 
te tillen is. De lootjes zijn 0,50 euro-
cent per stuk. 
Het clubhuis van Full Speed bevindt 
zich achter de kantine van v.v. ijmui-
den tussen Stormvogels/Telstar ter-
rein en het Gymnasium Felisenum 
aan Tolsduinerlaan 8b. De aanvang 
is om 9.45 uur. Het toernooi duurt 
tot ongeveer 16.00 uur.
Zaterdag 26 maart  waren 19 leden 
aanwezig voor de wekelijkse wed-
strijd. Na de loting ging men naar 

Spaarnwoude. Het weer was prach-
tig, echt een zonnige dag. Het koei-
enparcours was aan de beurt, daar 
is een record gegooid door team 4 
met Bertus, Jan St. en Dirk, met 62 
schoten en 15 meter, dus 6 punten.
Tweede werd team 2 met Jan Sch.,  
Nico en Bertie, met  68 schoten en 
15 meter, dus 5 punten. Derde werd 
team 5 met Ton, Lia en Bianca, met 
71 schoten en 17 meter, dus 4 pun-
ten. Vierde werd team 6 met Dries, 
Sonja en Elly, met 73 schoten en 14 
meter, dus 3 punten. Vijfde werd 
team 1 met Cor, Cees, Willem en Ina, 
met 78 schoten en 25 meter, dus 2 
punten.  Zesde werd team 3 met Li-
na, Harm en Joke, met 80 schoten 
en 17 meter, dus 1 punt. 
Kijk op www.svfullspeed.nl  of bel 
voor info Nico Prins via telefoon-
nummer 0255– 518648 of Ton Boot 
0255 – 510085  E-mail:   snelboot@
planet.nl

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Vorige week dins-
dag, in de 29ste speelweek van 
Full Speed Darts, moet Mark van 
Loon gedacht hebben dat het ge-
voel weer terug was. Een week eer-
der werd hij nog verslagen door Ard 
de Jong met 4 tegen 0 maar nu wist 
hij in zijn partij tegen Chris Roossien 
de ‘leg’ van de 501 te winnen. He-
laas voor Mark herpakte Chris zich 
en wist de rest van de punten naar 
zich toe te trekken. Eerder op de 
avond was Chris in zijn partij tegen 
Jan Stiemer minder overtuigend en 
wist er met moeite een gelijk spel uit 
te slepen.
Albert Mol, die de week ervoor Henk 
Arisz en Paul Blanken puntloos ach-
ter liet waarbij hij een 180 en de tot 
nu hoogste finish van 156 gooide, 
verloor deze avond van Dennis Ver-
zijlberg met 4 tegen 0. Martin de 
Vreugd wist eenvoudig te winnen 
tegen Henk Arisz en nam 4 punten 
mee naar huis.

Ook Peter Voetman leek een een-
voudige avond te hebben: hij won 
van Ron van der Wel met 4 tegen 
0. Tristan Kluft wist Ard de Jong te 
verslaan in de 501 met 2 tegen 1 en 
pakte ook nog de tac-tic mee. Arend 
van Vierzen leek haast te hebben 
deze avond en versloeg ogenschijn-
lijk met gemak Guido Meijer met 4 
tegen 0.
Wilt U weten of de darts sport wat 
voor U is? Kom dan gerust eens op 
de dinsdagavond vanaf 19.30 uur 
naar het gezellige clubhuis. Kosten 
van het lidmaatschap zijn 32,00 euro 
per seizoen. Clubhuis de Voltreffer is 
gelegen in Velsen-Zuid aan de Tols-
duinerlaan. Full Speed Darts is een 
afdeling van Sportvereniging Full 
Speed waaronder ook de afdeling 
Klootschieten valt. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij: www.sv-
fullspeed.nl, Mark van Loon,  0255-
534876, e-mailadres fullspeedd-
arts@quicknet.nl

Bart van Schendel is klaar om met zijn service het eerste van de LTC Brede-
rode naar grote hoogten te brengen

LTC Brederode is klaar 
voor het gravelseizoen!
Santpoort - Afgelopen zaterdag is 
weer traditioneel de vlag gehesen 
op de tennisclub LTC Brederode. 
Hiermee is de opening van de club 
een officieel feit.
Ditmaal werd de opening niet meer 
gedaan door Kees Nederkoorn, die 
na acht vruchtbare jaren het voor-
zitterschap heeft overgedragen aan 
Hans Demmers. 
Met de opening van het park kan 
ook de competitie weer beginnen. 
Aanstaand weekend gaat de com-
petitie weer in heel het land van 
start. Op het hoogste niveau van de 
LTC Brederode is hiervoor de gehele 
winter hard getraind met als klap-
stuk een driedaagse training op de 
gravelbanen in het Belgische Brug-
ge. Koos Ramakers had als voorzit-
ter Technische Commissie het trai-
ningsweekend ingelast om vroeg in 
het seizoen alvast uren te maken op 
het rode gravel. John Biersteker van 

de TOV verzorgde de trainingen op 
locatie. Aanstaande zondag zal blij-
ken of de selectie hierdoor een voor-
sprong heeft genomen ten opzichte 
van de bezoekende ploegen. In ie-
der geval was de progressie zicht-
baar in de oefenwedstrijden van af-
gelopen weekend te Heemstede. 
Voor het thuispubliek zal komende 
zondag op de centre courts het eer-
ste gemengde team optreden, van-
af 10 uur zal worden gestreden met 
het Rotterdamse Victoria. 
Bij de heren zijn enkele wisselingen 
in de teams ten opzichte van vorig 
jaar, zo is Berend Jonker na jaren 
trouwe dienst naar het eerste he-
renteam gegaan, met in zijn kielzog 
Kelly de Weers. Jairo Seur heeft de 
vacante plek volgens plan ingevuld, 
naast de vorig jaar goed debuteren-
de Bart van Schendel. Zeker het kij-
ken waard! Verdere planning is te 
zien op www.ltcbrederode.nl.

Café Montfort
Tweede darttoernooi succesvol
Velserbroek - Het darttoernooi op tweede paasdag in café Montfort was 
met 17 deelnemers een succes te noemen. In totaal werden er rond de 135 
partijen gespeeld. De finale werd gewonnen door Raymond Klok die in de 
finale Stefan Zaremba versloeg. Voor de tweede achtereenvolgende keer 
werd Rob Hartman derde. De wisselbeker, nu al begeert, werd door Mari-
anne en Dara uitgereikt. Het volgende toernooi zal plaatsvinden op zondag 
27 april. Voor aanmeldingen: Café Montfort in Velserbroek, telefoon 023-
5382001, vragen naar Thomas of Chris. Inschrijven kost 5 euro. Aanwezig 
14.30 uur (tot dit tijdstip inschrijven). Waarna zij om 15.00 uur gaan begin-
nen.

Bike Guru 
zaalvoetbalkampioen
Velserbroek - Afgelopen vrijdag is het team Bike Guru met 40 punten kam-
pioen zaalvoetbal geworden. Na afloop van de wedstrijd vond in de kantine 
van het Polderhuis de prijsuitreiking plaats. Topscoorder was Bob Schol van 
Bike Guru met 64 doelpunten. Tevens werden de scheidsrechters en het 
bestuur in het zonnetje gezet. Het was een zeer geslaagd afscheid van de 
NZH/Connexxion/Tramvogels competitie. Het team van Bike Guru bedankt 
hierbij alle vrijwilligers voor hun bijdrage.

Sponsoravond RKVV
Velsen met Frits Korbach
Driehuis - RKVV Velsen organi-
seert maandag 21 april om 20.00 
uur een sportieve avond met gast-
spreker Frits Korbach in de kantine 
aan Wolff en Dekenlaan 144.
Deze voormalige oefenmeester van 
onder meer FC Twente, Heracles, De 
Graafschap en ook nog Elinkwijk, 
Wageningen, Volendam en heeren-
veen, zal door journalist Eddy van 
der Ley aan de tand gevoeld wor-
den over zijn uitgebreide en kleur-
rijke carrière. Frits Korbach is een 
van de meest markante en kleurrijke 

trainers die Nederland ooit gekend 
heeft. Verwacht dan ook verhalen 
over de vele incidenten en gebeur-
tenissen in zijn lange trainersloop-
baan, waarin hij maar liefst vijf keer 
promoveerde naar de eredivisie. 
Deze sponsoravond begint om 19.30 
uur met een kopje koffie of thee en 
duurt tot circa 21.30 uur. Na afloop 
is er gelegenheid na te praten met 
een hapje en drankje.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hans Hoenderdos via 
jg.hoenderdos@quicknet.nl of tele-

Anneke Metselaar met een aantal dames van de badpakkenshow

Open dag en badpakken-
show bij Heerenduinen
IJmuiden - Woensdag 2 april deed 
zwembad De Heerenduinen mee 
met de landelijke actiedag van het 
Nationaal Platform Zwemzaken/
Nationale Raad Zwemdiploma’s en 
hield een open dag. Deze open da-
gen worden door genoemd platform 
georganiseerd om het sporten en in 
dit geval in het bijzonder het zwem-
men te promoten.
Zwembad De Heerenduinen had 
een badmodeshow voor 50-plus-
sers georganiseerd waarbij zwem-
sters (en zwemmers) ter plekke een 
badpak of zwembroek uit de nieuwe 

zomercollectie konden passen en 
natuurlijk aanschaffen. 
Diverse modellen werden door een 
aantal dames (de heren lieten het 
afweten) tijdens een rondgang door 
het zwembad professioneel ge-
showd.
Anneke Metselaar en haar man, die 
wekelijks op de markten in onder 
andere Heemskerk en Zaandam te 
vinden zijn, hadden een uitgebrei-
de collectie badmode meegenomen 
waarbij diverse modellen, tegen 
aantrekkelijke prijzen, al snel van ei-
genaar wisselden.
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Onderaan op de foto Willem Wonink (links) en Robert Stroet van De Jump

Gezonde spanning bij bridgeclubs
De Jump neemt het op 
tegen Bermuda Bowl 
Haarlem – Brigdeclub de Jump 
uit IJmuiden speelde vorige week 
woensdagavond de finale van de 
Viertallencompetitie in de 1ste klas-
se tegen hun grootste tegenstander,  
Bermuda Bowl uit Haarlem, in denk-
sportcentrum t’ Spaerne.  
,,Als we tegen Haarlem moeten spe-
len ontstaat er altijd een gezonde 
spanning. Die wedstrijd willen we 
dan winnen,” zei Robert Stroet, lid 
van Bridgeclub de Jump. ,,Tijdens 
andere wedstrijden is deze drang 
veel minder.”
Met nog een wedstrijd te gaan stond 
De Jump met  één winstpunt voor 
op de Haarlemmers. In deze laat-
ste ronde moesten beide clubs de-
zelfde 28 wedstrijden spelen tegen 
HNBB uit Heemstede en Josphine 
uit Haarlem. Woensdagavond waren 
er dus ongeveer 100 bridgers te vin-
den in het denksportcentrum. 
Bermuda Bowl stond na de eer-

ste helft met een stand van 25 -24 
winstpunten voor. Dit betekent een 
gelijke score voor de teams, want 
de Jump begon met een punt voor-
sprong. De IJmuidenaren zijn po-
sitief en denken de wedstrijd van-
avond te winnen. In de laatste par-
tijen werden geen risico’s genomen. 
Volgens Stroet is deze speelwijze fu-
nest. 
Na een lange en spannende avond 
waar beide teams gelijk opgingen 
won, tegen de verwachting van de 
IJmuidenaren  in, Bermuda Bowl, de 
bridgeclub uit Haarlem, met 97 te-
genover de 94 winstpunten die de 
Jump die avond behaalde. Hierdoor 
is de eindstand: Bermuda Bowl 97, 
Jump 94, IMP 77, HNBB 65, Josep-
hine 62, Hoofddorp 51.
Brigdeclub de Jump baalt en gaat 
hard trainen om de volgende keer 
wel van hun rivaal Haarlem te win-
nen. (Marjolein Blaauwbroek)

Armoede onder 
65-plussers
Velsen - In het Verslag Werk en 
Inkomen van de gemeente Velsen 
over 2007 is te lezen dat de ambitie 
om het aantal cliënten met een uit-
kering te laten dalen met 90, is ge-
slaagd. Wethouder Verkaik wil die 
dalende lijn graag vasthouden. Vel-
sen heeft met een aantal bedrijven 
afspraken gemaakt over werk voor 
mensen met een achterstand en 
heeft een goede uitstroom. De ge-
meente zet zich extra in voor re-in-
tegratie en handhaving bij de recht-
matigheid van uitkeringen. Ook is er 
extra aandacht voor de groep klan-
ten zonder perspectief op uitstroom. 
Over het algemeen is de uitstroom 
in Velsen hoger dan gemiddeld. 
AOW-ers die een onvolledige uitke-
ring krijgen hebben nu mogelijkhe-
den voor een aanvullende uitkering. 
Mensen die maar een deel van hun 
werkende leven in Nederland heb-
ben doorgebracht krijgen daardoor 
vaak te maken met armoede.

Woningen met 
zorg Santpoort
Santpoort-Noord - Smit’s Bouw-
bedrijf heeft de gemeente verzocht 
om inzage in de mogelijkheden voor 
bebouwing op het Nova College 
terrein aan de Roos en Beeklaan in 
Santpoort-Noord. Het bedrijf heeft 
het terrein met de school twee jaar 
geleden verworven. In de Structuur-
visie is een specifieke tekst opge-
nomen over de ontwikkeling van dit 
gebied. De gemeente wil dat hier 
woningen met zorg worden ontwik-
keld, zoals kleinschalig wonen voor 
dementerenden. 

Straatnamen 
Binnenhaven
IJmuiden - De Commissie Straat-
naamgeving heeft zich gebogen 
over nieuwe straatnamen voor het 
terrein Binnenhaven, het voorma-
lige Kennemergasthuisterrein. Een 
aantal woningen worden doorge-
nummerd aan de Zeeweg, Velser-
duinweg en Tuindersstraat. Wonin-
gen aan de binnenzijde van het pro-
ject krijgen nieuwe straatnamen die 
passen bij de bomenbuurt: Appel-
boompad, Appelboomstraat, Fran-
ciscuspad, Krentenboomhof, No-
tenboomplein, Vijgenboomhof, Olijf-
boomhof, Perenboompad en Prui-
menboomplein.

Sirene geen 
1 aprilgrap
Regio - Dinsdagmiddag even over 
twaalf gingen in de regio Velsen, 
Haarlem en omstreken de sirenes 
af. Het betrof hier geen 1 aprilgrap, 
maar een foutje bij het onderhoud, 
zo liet Veiligheidsdienst Kennemer-
land weten. Inwoners van de ge-
meenten, Haarlem, Velsen en Bever-
wijk belden naar 112 om te vragen 
naar de oorzaak van de melding. 

Renovatie 
speelplekken
Velsen - In het jaarlijkse speelplan 
2008 geeft de gemeente aan welke 
speelplekken in aanmerking komen 
voor vervanging of herinrichting 
wegens veiligheid of ouderdom. In 
het speelplan 2008 zijn de volgen-
de speelplekken opgenomen voor 
renovatie: het Stratingsplantsoen 
in Velsen-Noord, de Schoener, een 
deel van de Lemsteraak, een deel 
van het Zocherplantsoen in Vel-
serbroek en het Hazevlak in Zee- 
en Duinwijk in IJmuiden. Voor het 
speelplan 2008 is een bedrag van 
275.000 euro begroot. De renovatie 
van het Stratingsplantsoen zal groot 
worden aangepakt.

Renovatie 
Langemaad
Velserbroek - Op maandagavond 
7 april is een informatieavond over 
de herinrichting van de Langemaad 
gepland. Deze drukke weg krijgt in 
zijn nieuwe vorm meer langspar-
keervlakken en bovendien speciale 
drempels, die voor vracht- en bus-
verkeer met een bredere wielba-
sis comfortabeler zijn. De snelheid 
moet eruit op de Langemaad, waar 
dagelijks honderden schoolkinde-
ren oversteken en te maken krijgen 
met veel en vaak te snel verkeer. Er 
bestaat de mogelijkheid te reageren 
op het ontwerp tot 25 april. 

Cultuur aan de Kade
IJmuiden - In de uitzending van 
woensdag 9 april ontvangen zij als 
gasten in het programma Cultuur 
aan de Kade Petra Meskers en de 
heer Jan Morren.
Petra Meskers bestuurslid van het 
KunstenaarsCollectief Velsen/Raad-
huis voor de Kunst, Jan Morren 
is amateur-historicus en blijkens 
meerder publicaties van zijn hand, 
uitstekend thuis in de historie van 
Velsen en omgeving. Met hem pra-
ten zij in het eerste uur over het kas-
teel Brederode dat volgens Jan Mor-
ren een van de bekendste en fraai-
ste kasteelruïnes van Nederland is 
Het gesprek met Petra Meskers in 
het tweede uur zal gaan over het 
oude raadhuis van Velsen aan de 

Torenstraat in Oud-Velsen, waar het 
KunstenaarsCollectief reeds gerui-
me onderdak heeft. Daaraan vooraf-
gaand komt Marja Lindhout aan het 
woord. Zij was oprichter en vele ja-
ren voorzitter van musicalvereniging 
Eigenwijs. Met ingang van mei zal zij 
het programma Cultuur aan de Ka-
de mede gaan presenteren.
Cultuur aan de Kade is een pro-
gramma van de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap en is te beluis-
teren tussen 19.00 en 21.00 uur via 
de kabel op FM 89.0 Mhz en via de 
ether op FM 107.8 Mhz.
 Het programma wordt herhaald op 
zaterdag 12 april tussen 08.00 en 
10.00 uur en op zondag 13 april tus-
sen 16.00 en 18.00 uur.  

Witte Theater
Met korting naar 
de film ‘Die Falscher’ 
IJmuiden - Vrijdag 4 en woensdag 
9 april, 20.30 uur draait het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257 de 
film ‘Die Falscher’. 
Berlijn 1936. Sorowitsch is de ko-
ning der valsemunters: al het geld 
dat hij nodig heeft, drukt hij gewoon 
zelf. Op een dag wordt hij verraden 
en naar de concentratiekampen 
Mauthausen en Sachsenhausen ge-
deporteerd. Daar moet   hij tegen 
elke prijs zijn eigen hachje redden. 
Maar het leven biedt hem een laat-
ste kans. Samen met een groepje 
mannen moet hij buitenlands geld 
vervalsen. Het doel van deze opera-

tie is om de economie van de gealli-
eerden te ondermijnen. Dit stelt hen 
voor een ondraaglijk moreel dilem-
ma: meewerken met de vijand be-
tekent de voortzetting van de oorlog 
en kan zelfs tot de overwinning van 
de Duitsers leiden. Ze redden dan 
wel hun eigen leven, maar bren-
gen dat van vele anderen in gevaar. 
Plots gaat het niet meer om overle-
ven maar om geweten.
Dit waargebeurde verhaal is onder 
andere bekroond met Oscarnomi-
natie voor Beste Buitenlandse Film.
Met dit artikel 2 euro korting. Toe-
gang normaal 6 euro.

Kingfisher Sky (ex Within 
Temptation) in Witte Theater
IJmuiden - De geschiedenis van 
het Nederlandse Kingfisher Sky be-
gint eigenlijk al in 2001, als drum-
mer Ivar de Graaf de gothic metal-
band Within Temptation verlaat, die 
op dat moment een grote internatio-
nale doorbraak ervaart.
Ivar wil zich namelijk volledig rich-
ten op de ontwikkeling van zijn ei-
gen muzikale werk. Samen met de 
klassiek geschoolde zangeres Ju-
dith Rijnveld neemt Ivar alle rust en 
tijd om composities te schrijven die 
niet aan een bepaald genre of stijl 
zijn gebonden.
Deze muzikale stijl laat zich las-
tig omschrijven, maar de term pro-
gressive myth-rock dekt de lading 
aardig. Denk aan enerzijds Heart, 
Clannad, Tori Amos, Kate Bush, Pe-
ter Gabriel, Mike Oldfield en Pink 
Floyd - en anderzijds aan progrock 

zoals van Porcupine Tree. Kortom: 
contrasten - zowel sfeervol en hard 
als dromerig en ro(n)ckend. Zie ook 
www.kingfishersky.com 
Het voorprogramma wordt verzorgd 
door TheNAME. Groovy rock/me-
tal met pakkende zang. Zo kan de 
muziek van theNAME het best om-
schreven worden. De dynamische 
muziek van theNAME is behoorlijk 
metal, maar is ook duidelijk onder-
hevig aan pop invloeden. Het eigen 
geluid in combinatie met muzika-
le elementen afkomstig uit diverse 
stijlen zorgt voor een uniek verfris-
send totaalgeluid. Zie ook www.the-
name.nl 
Het optreden vindt op zaterdag 5 
april om 21.00 uur plaats in het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257 in IJmui-
den. De toegang bedraagt 8 euro (6 
euro met kortingskaarten).

Kingfisher Sky

Een foto van het werk van Iris Tonies

Raadhuis voor de Kunst exposeert
‘Een nieuwe Lente’
Velsen-Zuid - ‘Een nieuwe lente’ 
is de titel van een bijzondere voor-
jaarsexpositie van werk van leden 
van het Kunstenaars Collectief Vel-
sen. De expositie is nog tot en met 
10 april te zien in Raadhuis voor de 
Kunst aan de Torenstraat 7 in Vel-
sen-Zuid. Het gaat om heel divers 
werk. Schilderijen, tekeningen, drie 
dimensionale objecten en beeld-
houwkunst van Joke Braam, Net-
tie Veen, Petra C.M. Meskers, Afke 
Spaargaren, Rob Hogenbirk, John 
van den Goorbergh, Rob Daniëls. 
Maria de Jong, Iris Tonies, Henk 
Zwanenburg, Mariska Hofman en 
Annet Verplanke.
Wekelijks stellen zij u één van de 
nieuwste KCV-leden voor. Deze 
week is dat: ‘Zeenomade’ Iris To-
nies.
Iris Tonies studeerde zeer recent 
af aan de Hogeschool der Kun-
sten in Utrecht en is met haar gezin 
sinds december één van de nieuw-
ste scheepsbewoners van Seaport 
Marina in IJmuiden. Zij maakt tot 
de verbeelding sprekende boot- en 
luchtsculpturen. In Raadhuis voor 
de Kunst zijn haar bootsculpturen 
te zien.
Wie kan er beter over haar werk ver-
tellen dan Iris zelf?
,,Mijn werk wordt beïnvloed door 
mijn nomadische levensinstelling 

Ik schep een context waarin ik me 
thuisvoel en van waaruit ik de we-
reld beschouw. De havens waar 
ik aanleg met mijn schip, zijn mijn 
werkplekken. Met het schip waarop 
ik woon, reis ik rond. Aankomen en 
vertrekken zijn begrippen die van 
toepassing zijn op mijn werk.Voor 
mij is creëren: werken, uren maken, 
meters maken. De technieken waar-
voor ik kies zijn vaak arbeidsinten-
sief, sensitief, tactiel en simpel. Lo-
pendebandwerk. Ik houd erg van de 
concentratie van handwerk. 
De bootsculpturen zijn dierlijk: de 
rompen zijn gebouwd van spanten, 
die lijken op de ribben van grote vis-
sen. De wanden bouw ik op uit lat-
ten. Secuur en aandachtig, zodat er 
een ritme ontstaat. De sculpturen 
hangen in beugels aan de wand zo-
als in een winterstalling, in een ha-
ven.”
Het werk van  Iris Tonies en de an-
dere elf deelnemers biedt natuur-
lijk een grote variatie aan inzich-
ten, technieken en benadering. Dat 
maakt deze expositie juist zo boei-
end, een bezoek meer dan waard! 
Meer weten over Iris Tonies: www.
iristonies.nl.
Raadhuis voor de Kunst is geopend 
van maandag tot met donderdag 
van 10.00 tot 16.30 uur. Zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.

Ook de Vullusband is van de partij

Zaterdag 5 april in Wijk aan Zee
Tweede voorronde 
IJmond Popprijs
Regio - Op zaterdag 5 april zal de 
tweede voorronde voor de IJmond 
Popprijs plaats vinden in het De 
Lageweg in Wijk aan Zee. Dit is 
de tweede voorronde in het be-
staan van de IJmond Popprijs want 
dit popconcours voor talent uit de 
IJmond is een nieuw initiatief van 
het jubilerende Beeckestijn Pop en 
de Stichting Kunst en Cultuur Be-
verwijk. 
Dit unieke project wordt onder-
steund door Corus en de gemeen-
ten Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk. Hiermee is het eerste IJmondi-
ale culturele project een feit. Met dit 
de gemeenteninitiatief wil de orga-
nisatie de popcultuur in de IJmond 
ondersteunen door in eerste instan-
tie de muzikanten een podium te 
bieden waar ze kunnen optreden. 
Daarnaast valt er ook nog veel te 
winnen voor de deelnemers en alle 
prijzen kunnen de bands verder hel-
pen in hun ontwikkeling. 
Zo zijn er vele optredens te win-
nen, waaronder optredens op Beec-
kestijn Pop, het Visbakfestival in 
Wijk aan Zee en het Young Art Cir-
cus Festival in Beverwijk. Maar er 
is ook professionele ondersteuning 
te winnen voor het maken en ont-
werpen van een eigen website. Het 

Beverwijkse webapplicatie bedrijf 
Kingsquare levert een site en voor 
de vormgeving wordt de prijswin-
naar  geholpen door ontwerpbureau 
SLEM. Verder is er ook nog studio-
tijd te winnen en een professionele 
fotosessie. Kortom allemaal prijzen 
die een band verder kunnen helpen 
in hun ontwikkeling. 
De deelnemers van de tweede voor-
ronde zijn; De Vullusband, Cellphyll, 
Background, Chapter 9 Syndrome 
en Beertray. Uit dit deelnemersveld 
zal de jury de zware taak krijgen 
twee bands te selecteren voor de 
grote finale, die zal plaats vinden op 
zaterdag 3 mei in het Witte Theater. 
Maar eerst dus de tweede voorron-
de.
De avond begint om 21.30 uur met 
het eerste optreden en de deuren 
gaan om 20.30 uur open. De uit-
slag van de jury wordt verwacht om 
00.45 uur. De volgorde van optreden 
wordt pas op de dag zelf bepaald 
door loting. 
De voorronde data zijn: tweede  
voorronde: 5 april, de Lageweg Wijk 
aan Zee, derde voorronde: 12 april in 
de Nozem en de Non in Heemskerk. 
De Lageweg, Zwaanstraat 26-28, te-
lefoon 0251-374466 in Wijk aan Zee. 
Zie ook www.ijmondpopprijs.nl.

Op de foto: Black Shadow, Cherise, Unique en de jarige Sarah, Birgitte en An-
nemieke met het kado, Billy Jean, Radymaire en Odesteny

Felicitaties te paard
Santpoort-Noord - Vorige week 
was er in de Hoofdstraat in Sant-
poort-Noord hoefgekletter te horen 
van 24 paardenhoeven. Wat bleek: 
Gerda werd die dag 50 jaar! Haar 
collega-ruiters hadden het leuke 
idee om de jarige Sarah te paard 
te feliciteren. Gerda is een zeer en-
thousiaste amazone die altijd voor 
iedereen klaar staat. Zij heeft ook 
alle zes de paarden die haar kwa-
men feliciteren gereden: Billy Jean, 
Black Shadow, Cherise, Odesteny, 
Radymaire en Unique. Na jaren haar 
eigen paard Nancy K te hebben ge-

had rijdt en verzorgt ze nu de leuke 
ruin Unique waarmee ze dressuur 
rijdt en heerlijke duinritten maakt. 
Unique liep daarom verkleed mee in 
de stoet van zes paarden, hij droeg 
een wit laken met de felrode tekst: 
Gerda 50 jaar. 
Na het overhandigen van de ca-
deau’s keerden de paarden weer te-
rug naar stal en gingen de dames 
terug voor een heerlijke brunch. Af-
gelopen zaterdag werd de jarige 
nog eens door de vele vrienden en 
familie tijdens een groot feest uitge-
breid gefeliciteerd. 

Dronken man 
aangehouden
Haarlem - De politie heeft vorige 
week dinsdag omstreeks 23.00 uur 
een 37-jarige Haarlemmer aange-
houden. De man was dronken en 
gedroeg zich zeer vervelend in een 
café in de Lange Veerstraat. Ge-
waarschuwde agenten zagen de 
man uit het café komen. Zij vroegen 
de man om een identiteitsbewijs, 
maar deze weigerde hij te overleg-
gen. Hij bleek zeer onder de invloed 
van alcohol. De agenten besloten 
hierop de man aan te houden. Hij 
verzette zich tegen zijn aanhouding 
en gaf een van de agenten een trap. 
De man werd vervolgens met de no-
dige moeite geboeid en afgevoerd 
naar het bureau, waar hij ter ont-
nuchtering werd ingesloten. Enkele 
uren later is hij, met een proces-ver-
baal op zak, weer heengezonden.  


