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Asperges eten?
Nu in ons maandmenu!
www.villa-westend.nl

Schilder/onderhoud nodig?
ladder op!
Nooit meer zelf de

Geen krant ontvangen?
Bel: 0255-533900

Kijk op www.planbuilding.nl
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Toppers op Sportgala
Velsen - De Velserbroekse Linda Bolder (op de foto naast judoka Ruben Houkes) is Sportvrouw van het
Jaar van Velsen geworden. De judoka werd in december EK kampioen -23 jaar in Zagreb. Dit was haar
derde Europese titel. De 84-jarige Lieuwe Schol werd Master van het Jaar. Hij volbracht in 2008 voor de
zestigste keer de Vierdaagse van Nijmegen. Sportman van het Jaar werd golfer Reinier Saxton. Hij won
vorig jaar het British Open voor amateurs, een prestatie van wereldformaat. Trampolinespringers Milco
Riepma en Jeroen Kaslander werden gekroond tot Sportploeg van het Jaar. De 17-jarige atlete Sharona
Bakker won de titel Talent van het Jaar en sportschoolhouder Jos Kops, werd uitgeroepen tot Sportcoryfee van de gemeente Velsen. De jury van de Sportprijs Velsen bestond wederom uit Hans Demmers, Jac.
Zuurbier, Aris Blok, Netty Struijs, Govert Wisse, Frank Snoeks en Friso Huizinga. (foto: Ko van Leeuwen)
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Aanrijding
Velserbroek - Een automobiliste is dinsdagmiddag rond kwart
voor vijf ernstig gewond geraakt
bij een aanrijding op de Broekeroog. De vrouw reed op de Rijksweg toen zij op de kruising met
de Rijksweg/Broekeroog geen
voorrang kreeg van een bedrijfsauto. De auto van de vrouw
raakte door de botsing die volgde zwaar beschadigd. De vrouw
is met onbekend letsel afgevoerd
naar het ziekenhuis. De politie
heeft een onderzoek ingesteld
naar de toedracht van het ongeval. (foto: Michel van Bergen)

zondag 5 april:
Aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen Westfriezen
Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Prim 7 Stars
Oliehandel Klaas de Boer BV
Vrolijks Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
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Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
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Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.
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Thema-avond CDA Velsen
Velsen - De programmacommissie van het CDA heeft een
aantal thema-avonden georganiseerd onder het motto ‘CDA onderweg naar gemeenteraadsverkiezingen 2010’. Dinsdagavond
vond wederom een bijeenkomst
plaats in de Ichthusburcht aan
de Fahrenheitstraat met deze
keer als onderwerp ‘samen leven, samen werken, samen investeren’. Onder andere burgemeester Cammaert en wethouder mevrouw Edzes maar ook
een aantal raadsleden waren
aanwezig om te luisteren naar
gastspreker, CDA gedeputeerde
Jaap Bond.
Hij was naar Velsen gekomen
om een toelichting te geven op
de huidige economische ontwikkelingen en met name de investeringen die de provincie NoordHolland voornemens is te doen
in de IJmond-regio. Er is een
groot bedrag direct beschikbaar
voor diverse projecten die door
de provincie zijn aangemerkt als
A-, B- en C-projecten. Met A-

projecten zou in principe direct
kunnen worden begonnen omdat hiervoor de meeste noodzakelijke procedures inmiddels zijn
afgerond. In dit verband noemde hij bijvoorbeeld de herstructurering van het Midden-Haven-gebied. Onder de B-projecten zou de aanleg van een nieuwe grote zeesluis kunnen vallen.
Ook hiervoor is een flink bedrag
beschikbaar, maar in dit geval is
men afhankelijk van de definitieve beslissing van het Rijk. C-projecten liggen, qua start, moeilijker omdat in deze gevallen nog
een groot deel van het procedurele proces moet worden doorlopen. Tenslotte kreeg de programmacommissie tijdens de afsluitende discussieronde voor
het ‘programma 2010’ nog een
aantal suggesties van de aanwezigen: Verbetering afslag A9 naar
IJmuiden, inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer, snoeien in
regelgeving, betere regionale samenwerking en afstemmen vergunningenbeleid.

Aandacht voor veiligheid

Overvol Raadsplein
rechtstreeks op TV
Velsen - De lokale zender
Seaport TV doet vanavond weer
integraal verslag van het Raadsplein Velsen. De rechtstreekse uitzending vanuit het stadhuis begint om 18.45 uur met
een voorbeschouwing, waaraan
politiek verslaggever Bart Boele
van de IJmuider Courant zijn medewerking zal verlenen. Tussen
21.00 en 21.30 uur is er een terugblik op de diverse carrouselvergaderingen en zijn er diverse
interviews met politici en betrokken burgers.
Het belooft donderdag een drukke en mogelijk bewogen avond
te worden. De agenda is overvol,
voor de pauze vinden er maar
liefst vijf deelvergaderingen in
drie verschillende ruimtes plaats.
Rechtstreeks uitgezonden wordt
de behandeling van de multifunctionele accommodatie De
Binnenhaven, die op het terrein
van het voormalige Zeewegzie-

kenhuis moet komen. Dat betekent dat de vergaderingen over
andere belangrijke onderwerpen
zoals de Millenniumdoelen, de
Breedtesportimpuls en de Grote Buitendijk in de pauze worden
samengevat.
Na de pauze buigt de gemeenteraad zich over een aantal onderwerpen dat rijp is voor besluitvorming, zoals de Algemene
Plaatselijke Verordening en mogelijk De Binnenhaven, mits de
sessie van voor de pauze daar
voldoende aanleiding toe geeft.
Aan het einde van de raadsvergadering wordt afscheid genomen van het markante raadslid
Zwan Hutte, die jarenlang fractievoorzitter is geweest van de
VVD.
De uitzending van donderdagavond wordt een dag later herhaald. Dit gebeurt op vrijdag 3
april om 16.00 uur. Zie ook www.
velsen.nl.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend 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 SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00
tot 22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot
20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft
dienst: Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (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, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij St. Theresia,
Dennenweg 14 Bloemendaal.
19.00 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Boy
in striped Pyjamas’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Dommelsch zaal: De Dijk. 21.00 uur.
Toegang 20,-. Kleine zaal: Popa
Chubby. Aanvang 21.00 uur.
Toegang 17,50. 23.00-04.00 uur
LOS! met dj Paullie en Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar, studenten gratis. Café: The Death Letters. 21.30 uur. Toegang gratis.
Te koop:

opend van 11.00 tot 18.00 uur.
Ichthus Lyceum schaaktoernooi, Wolff en Dekenlaan in
Driehuis. 11.00 uur. Aanmelden
via www.schaakclubsantpoort.nl
of 06-184496649. Inschrijven tot
10.30 uur.
Nationale Korenfestival in de
Doopsgezinde Kerk in Haarlem.
Met o.a. Seniorenkoor Vitaal.
Reünie BC Velsen van 13.30 ot
17.30 uur in Sporthal Zeewijk in
IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen: Eigenwijs Musicalkids Velsen ‘The
Lady Pirates of Captain Bree’.
Jubileumconcert
Felison
Brass in de Vredevorstkerk,
Laan der Nederlanden Beverwijk. Aanvang 19.30 uur.
Bingo- en loterijavond, speeltuin De Veilige Haven in IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Shinbone Celebrates
Tommy. Aanvang 20.30 uur.
Bluestrain to Thalia. Concert
begint om 21.00 uur, zaal open
20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Kleine zaal:
Het Nieuwe Ding: Daan Hofman,
Lotte van Dijck en Project Wildeman. 20.00 uur. Toegang 9,-. Beide zalen: Pann van 22.00-04.00
uur. Toegang 6,- vanaf 16 jaar.

Vrijdag 3 april

Zondag 5 april

Portproeverij door Slijterij &
Wijnhuis Zeewijck en Kwast
Wijnkopers in Bar Bistro de
Hooimijt, Parc Buitenhuizen
in Spaarnwoude, Velsen-Zuid.
Toegangplaatsen 12,50 te reserveren via info@zeewijck.nl
of telefoon 0255-540331.
Ichthus Lyceum schaaktoernooi, Wolff en Dekenlaan
in Driehuis van start. Toernooi
duurt tot en met zondag. Opening om 19.15 uur. Aanmelden
via www.schaakclubsantpoort.
nl of 06-184496649.
Klaverjassen
Stormvogels,
Zuiderkruisstraat
IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Eigenwijs Musicalkids Velsen
‘The Lady Pirates of Captain
Bree’.
Het Jugendstil Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15
uur. Toegang gratis. Bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Dansgroep Amsterdagm met ‘Fier!’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Kleine zaal: Death by Stereo. 20.30
uur. Toegang 12,50. Café: Thinguma *Jigsaw en Sharron Kruas. 22.00 uur. Toegang gratis.
Dommelsch zaal: Electric Trash:
Brodinski, Zomby e.a. 23.0004.00 uur. Toegang 12,- vanaf
18 jaar.

Klaverjasmarathon bij Otte,
Bik en Arnoldkade 7 in IJmuiden.
Aanvang 10.00 uur, zaal open
09.00 uur. Inschrijven 8,50 incl.
broodmaaltijd en koffie.
Rommelmarkt in het Polderhuis Velserbroek. Van 10.00 tot
16.00 uur. Toegang 2,-, kinderen
t/m 6 jaar gratis.
Klootschiettoernooi om 10.00
uur vanaf de kantine van de vereniging op sportpark Schoonenberg.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Eerste publieksdag Forteiland.
De afvaarten naar het eiland
vanaf de Kop van de Haven zijn
11.00, 12.45 en 15.15 uur.
Concert De Klavierschippers en
Kennemer Harmoniekapel Oud
Goud in Soli-muziekcentrum in
Driehuis. Aanvang 12.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten gewenst.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Huis aan de Amstel
met ‘Annie’. Aanvang 14.30 uur.
16.30: Foyerconcert met The XRay Band. Toegang gratis.
Het MirAnDa Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Jamsessie in de Zeewegbar,
Zeeweg IJmuiden. Aanvang
16.30 uur. Toegang is gratis.
Vesper ‘Op weg naar Pasen’
in de Dorpskerk, burg. Enschedélaan 67 Santpoort-Noord.
Aanvang 19.00 uur.
Zangavond in de Ichthuskerk,
Snelliusstraat IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem

89N9K99?
Donderdag 2 april

Zaterdag 4 april
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Ge-

(www.patronaat.nl): Kleine zaal:
Venetian Snares. 20.30 uur. Toegang 15,-. Café: Roy & The Devil’s Motorcycle. 17.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 6 april
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Dinsdag 7 april
Paas promoteam deelt op de
weekmarkt in Velserbroek codeaubonnen, eieren en nog veel
meer uit.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Inloopuur voor glaucoom-patiënten in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, 13.30-15.30 uur.
Info: 023-8908360.
Informatieavond over drugsverslaving bij de Brijder Stichting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info
en aanmelding: 023-5307400.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Philippe Elan zingt
Brel en Aznavour. Aanvan 20.30
uur.

Woensdag 8 april
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Vertelvoorstelling ‘Bezoek bij
de Vijver’ in Pieter Vermeulen
Museum, Driehuizerkerkweg in
Driehuis. Aanvang 14.00 uur.
Jamsessie in café de Halve
Maan, Hagelingerweg 36 Santpoort-Noord. Van 20.00 tot 23.00
uur. Toegang gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Hetty Heyting. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The Boy in striped
Pyjamas’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Café: De
Broodkast. 20.30 uur. Toegang
gratis. Kleine zaal: Scar Symmetry, Befoe The Dawn en Blind
Sight. 20.30 uur. Toegang 11,-.

Donderdag 9 april
Paas promoteam deelt op de
weekmarkt in IJmuiden cadeaubonnen, eieren en nog veel meer
uit.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Eerste steen wordt gelegd van
de Westtribune van Telstar. Vanaf
15.30 uur is iedereen van harte
welkom op sportpark Schoonenberg. Vanaf 16.00 uur is er mogelijkheid om deel te nemen aan
een rondleiding over de bouwplaats.
Voorlichtingsavond over overgangsklachten in het KG locatie zuid, 20.00 uur. Info en aan-

Handtekeningenactie
RKZ groot succes
IJmuiden - Het comité Handtekeningenactie RKZ in Beverwijk
gaf dinsdag een persconferentie in het Stadhuis, waarbij bekend gemaakt werd dat er op dit
moment ruim 15.000 handtekeningen zijn ingezameld vóór behoud van het ziekenhuis in Beverwijk.
Mevrouw Wil Kramer, die het initiatief heeft genomen voor deze handtekeningenactie en mevrouw Gré Broek van het Belangen Collectief toonden zich uiteraard zeer verheugd over dit
geweldige succes. Het betekent
dat ongeveer één op de twee
huishoudens in IJmuiden, Velsen
en Velserbroek vóór het behoud
van het RKZ in Beverwijk heeft
gestemd. Ook de meeste politieke partijen die met een afgevaardigde aanwezig waren, alsmede wethouder Baerveldt, waren
eveneens blij met dit resultaat.
Zij benadrukte nogmaals dat dit
belangrijke initiatief loopt naast

de stappen die inmiddels door
de gemeente in gang zijn gezet.
Eén van deze stappen is het inschakelen van een externe adviseur die de locatie Wijckerpoort
nog eens op alle facetten gaat
doorlichten. Baerveldt verwees
in dit verband nadrukkelijk naar
het persbericht dat op 31 maart
door de Gemeente is uitgebracht
en waarin wordt toegelicht welke stappen de raad en het college de afgelopen tijd inzake het
RKZ hebben genomen.
Mevrouw Broek kwam tenslotte met de mededeling dat er
binnenkort nog een paar ludieke acties te verwachten zijn. Eén
daarvan is het, symbolisch, slaan
van de eerste paal op de locatie Wijckerpoort. Tevens zal het
handtekeningenpakket officieel
worden aangeboden aan de directie van het RKZ en aan burgemeester Cammaert en wethouder Baerveldt. (Joop Waijenberg)

Paasbrunch bij
Holiday Inn IJmuiden
IJmuiden - Geniet op Eerste Paasdag van een uitgebreide Paasbrunch bij het Holiday
Inn IJmuiden
Seaport Beach!
Naast de heerlijke gerechten
is er veel aandacht voor kinderen. Zij mogen eieren verven, knutselen
en de Paashaas
brengt
ook een bezoek aan het
hotel.
De Paasbrunch
bestaat
onder andere uit
soep, diverse
salades, luxe
broodjes, koude
voorgerechten, warme vis- en vleesgerechten en een heerlijk dessertbuffet. Koffie, thee en melk is in-

clusief.
Sluit de Paasbrunch af met een
wandeling langs de bunkers van
IJmuiden. Een
gids van Stichting WN2000
neemt u mee
en vertelt u
over de rijke
historie
van
het
gebied.
De wandeling
duurt circa 1,5
uur.
De ontvangst
is om 11.30
uur, de brunch
begint
om
12.00 uur. De
kosten bedragen 32,50 euro
per persoon.
Kinderen tot
en met 12 jaar
krijgen 50 procent korting. Deelname aan de bunkerwandeling
kost 6 euro extra. Zie ook www.
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Vrolijk Pasen
op de markt

Cd Frits van der Meij
IJmuiden - Saxofonist, zanger
en liedjes schrijver Frits van der
Meij (1958) overleed op zaterdag, 8 januari 2005 aan de gevolgen van slokdarmkanker. Hij
speelde onder andere in The
Bintangs, Dais, Firelane, FK Band
en in zijn laatste bandje Boystown. Frits was een man die genoot van het leven en vooral van
muziek, zijn passie.
Hij veroordeelde Nederlandstalige muziek die volgens hem, niet
genoeg gevoel en uitdrukkingskracht zou hebben. Wat hij ons
heeft nagelaten bewijst het tegendeel. Frits was Rock and Roll
in zijn doen en laten. Met deze
Nederlandstalige cd laat hij zijn
andere kant horen; een gevoels-

mens die zijn woorden op de
juiste plek in zijn liedjes weet te
plaatsen. Het is een cd vol met
emotie die je meesleept in herkenning. De tapes die in de nalatenschap van Frits werden aangetroffen, zijn door zijn broers
vrijgegeven. Henk Tijbosch en
Paul Freid hebben het initiatief genomen om zijn muziek op
cd uit te brengen. Wout Folmer
heeft de cd met veertien liedjes
samengesteld. De cd wordt uitgebracht zonder winstbejag. De
opbrengst (minus de kosten) zal
worden geschonken aan de KWF
Kankerbestrijding. De cd is vanaf nu te reserveren a 10 euro per
cd via tvz@euronet.nl onder vermelding van ‘Frits vd Meij CD’.

Rabobank reikt
Seniorenprijs uit
Velen - Op donderdagavond
vond bij Rabobank Velsen en
Omstreken aan de Dokweg voor
de eerste maal de uitreiking
plaats van de Seniorenprijs. Koffie met gebak en een toast met
champagne voor de winnaars
gaven aan deze intieme bijeenkomst een speciaal karakter.
De Seniorenprijs, onderdeel van
het Ambitiefonds, heeft als achtergrond het stimuleren van activiteiten en initiatieven van senioren in de regio. Leden van Rabobank Velsen en Omstreken
die hiervoor in aanmerking komen zijn 65 jaar of ouder of niet
langer werkzaam én actief of de
wens actief te willen zijn op het
gebied van sport, studie, kunst of
onderzoek.
De ledenraad van de bank, die
mede betrokken was bij de keuze van de winnaars, gaf aan dat
het moeilijk is geweest om een
keuze te maken uit de, meestal persoonlijk getinte, inzendingen. Uiteindelijk is men gezamenlijk toch tot een eindoordeel gekomen waarbij de eerste
prijs is toegekend aan de heer
J. Borst die een bijdrage ontving van 2500 euro voor het onderzoek dat hij doet naar de geschiedenis van zijn familie. Het
resultaat hiervan wil hij uitgeven

in boekvorm met de titel: ‘Al eeuwen schreeuwen meeuwen in de
lucht boven Stompwijk, Maassluis en IJmuiden’. De gedeelde
tweede prijs ging naar mevrouw
Gutker de Geus-Ploegman en de
heer Van den Beldt uit Spaarndam. Eerstgenoemde gaat haar
bijdrage gebruiken om haar grote hobby quilten te gebruiken om
de geschiedenis van het quilten
over te dragen op belangstellenden. De laatstgenoemde zal
zijn prijs van 750 euro inzetten
om zijn werkzaamheden voor de
Historische Werkgroep Spaarndam te ondersteunen. Het is namelijk zijn ambitie om in 2010
een boekje uit te geven over de
oude huizen in Spaarndam.
De gedeelde derde prijs van 500
Euro ging naar de dames Aalders-Van Groenestijn en SmitVoor de Wind. Directievoorzitter
Franca van Winkel, bijgestaan
door Irene Kan, verantwoordelijk voor Marketing en Communicatie, liet weten dat ook volgend jaar seniorenleden van de
Rabobank kans maken op de
Seniorenprijs. Zij deed dan ook
een oproep aan alle senioren in
de regio Velsen en Omstreken,
die lid zijn van de Rabobank, om
zich begin november in te schrijven voor de Seniorenprijs.

Blij met de Speelhoek
IJmuiden – Zondagmiddag was
de Speelhoek in Zeewijk weer
voor het eerst open in het nieuwe seizoen. Het weer zat mee
en het was gezellig druk in de
speeltuin.
De vrijwilligers hebben hard gewerkt om de speeltuin weer klaar
voor het nieuwe seizoen te krijgen. De speeltoestellen kregen
een nieuw likje verf en werden
nagekeken voor de veiligheid.
Op het terras is het nu helemaal
prima vertoeven: een groot gedeelte wordt beschut door een
overkapping.
Een tijd terug waren Suus en
Bert Kurpershoek twaalf en een
half jaar beheerders van de
Speelhoek. Bij die gelegenheid
werd aan ze gevraagd of ze nog
wensen hadden. Die hadden ze
niet voor zichzelf, wel voor de
speeltuin: ze wilden graag een
overkapping. ,,De peuterspeelzalen sluiten elke zomer het jaar
af met een schoolreisje naar de
speeltuin. Vorig jaar heb ik huilende peuters weer weg zien
gaan, omdat het te nat was in
de speeltuin. Nu kunnen ze blijven en ook de verjaardagsfeestjes kunnen doorgaan als het regent, want de kinderen zitten
droog onder de overkapping’’,
vertelt Suus. Er werd een ver-

zoek ingediend bij het Coöperatiefonds van de Rabobank Velsen en Omstreken, dat bijdragen
aan een leefbare samenleving
ondersteund. Dit fonds financierde de overkapping, die vorige week door Bonlite Zonwering
werd geïnstalleerd.
,,Je zit hier heerlijk uit de wind en
lekker beschut’’, vertelt Jaqueline. ,,Ik ben zelf al uit de kleine kinderen, maar toch kom ik
nog regelmatig in de speeltuin.
Even een bakkie doen bij tante Suus en bijkletsen met oude bekenden.’’ Het echtpaar van
de Linden heeft zojuist een verjaardagsfeestje besproken, hun
zoon Ben werd een dag eerder
vijf jaar. ,,Het is hier overzichtelijk en veilig, prima te doen met
kleuters. Lekker spelen en aan
het eind van de middag patat
eten met elkaar. Als het regent
wordt er binnen bingo gespeeld,
er wordt echt een feest van gemaakt. En het is betaalbaar, ook
niet onbelangrijk’’, zegt de vrouw.
Karim (7) zit met vriendjes in de
draaimolen. ,,In de winter speel
je vaker binnen, nu is het weer
om lekker buiten te spelen’’, vertelt hij. ,,Dat doe ik het liefst in de
speeltuin, daar zijn altijd vriendjes. Ik ben blij dat de Speelhoek
weer open is.’’ (Carla Zwart)

Velsen - De markten in Velsen
krijgen volgende week veel extra sfeer dankzij het Paas Promoteam, dat flink gaat uitdelen. Zo
zijn er voor alle kinderen lekkere
chocolade eitjes, die zullen worden overhandigd door twee echte paashazen. Maar ook volwassenen worden in hogere paassferen gebracht door de cadeaubonnen en meer die door de
langoren zullen worden uitgedeeld. Daarnaast is het natuurlijk
al extra gezellig op de markten
met het aanbod van leuke paasboeketten, plantenbakjes, lekkere chocoladeverrassingen op de
snoepkramen en de nieuwste
voorjaarsmode bij de kledingkramen. De donderdagmarkt in
IJmuiden is bovendien ook gezelliger geworden door een heel
nieuwe opstelling. Ga dus lekker paasshoppen op de paasmarkten. De paashazen komen
dinsdag 7 april naar Velserbroek,
donderdag 9 april in IJmuiden
en vrijdag 10 april in SantpoortNoord.

Gewond na
aanrijding

Informatieavond
over Alcohol en Drugs

Velsen-Zuid - Woensdag omstreeks 22.30 uur vond er op de
A9 bij Spaarndam een aanrijding
plaats tussen twee auto’s, die op
dezelfde rijbaan in dezelfde richting (Amsterdam) reden. De 19jarige bestuurder uit Heemskerk
van een van de auto’s werd afgeleid doordat zijn mobiele telefoon overging. Hij lette daardoor
niet goed op het overige verkeer en raakte de auto die voor
hem reed. De laatste auto raakte
licht beschadigd. Daarna raakte de auto van de Heemskerker
de rechter vangrail. Door een
ruk aan het stuur kwam hij weer
op de rijbaan terecht om vervolgens - om zijn as draaiend - tegen de middengeleiding tot stilstand te komen. Hij en een van
zijn inzittenden raakten gewond
en moesten naar een ziekenhuis.
De politie vorderde het rijbewijs
van de man in. Zijn auto raakte zwaar beschadigd. De politie
maakt proces-verbaal op.

Velserbroek - Donderdag 9
april van 19.30 tot 21.30 wordt
door Ouder- en kindcentrum
MamaMia en Brijder Verslavingszorg een ouderavond georganiseerd in De Veste, Vestingplein in Velserbroek. Op deze avond spreekt Marion Kooij,
preventiemedewerker bij de Brijder en werkt vooral met jongeren bij wie het gebruik net wat
uit de hand loopt en hun ouders.
Zij heeft jarenlange ervaring in
de verslavingszorg. U denkt misschien als ouder ‘mijn kind doet
dat niet’. Toch blijkt in de praktijk dat vele, nog jonge kinderen,
al snel geconfronteerd worden
met alcohol en/of drugs. Met
het verstrekken van informatie
kun je niet vroeg genoeg begin-

Regio - De politie heeft zondag
een 17-jarige Heemstedenaar
en een 18-jarige Zwaanshoeker
aan gehouden voor mishandeling. De duo had rond 04.45 uur
in de Damstraat in Haarlem ingeslagen en geschopt op enkele
mannen onder wie een 22-jarige
IJmuidenaar. Het slachtoffer had
het opgenomen voor een meisje dat enorm werd uitgescholden
door een groepje jongeren. Toen
de IJmuidenaar daar wat van zei
werd hij te grazen genomen door
de verdachten. De geweldplegers zijn meegenomen naar het
bureau en daar ingesloten.

nen. Het is beter om dat te doen
op het moment dat er nog niets
aan de hand is. Op welke manier
kan men zich als ouders het beste opstellen tegenover het middelengebruik? Moet het gebruik
oogluikend toegestaan worden
of het verbieden? Deze en andere vragen komen op deze avond
aan bod. De Brijder probeert
een evenwichtige boodschap
mee te geven. Daarbij verplaatsen zij zich zowel in de situatie
van de ouders als van de jongeren. Op het einde van de ouderavond krijgen zij nog wat foldermateriaal mee, zodat het een en
ander op een rustig moment nog
even doorgenomen kan worden.
Meer informatie, telefoon 0235388830.

Geweldplegers
aangehouden
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Het Jugendstil Trio
en het MirAnDa Trio
Santpoort-Noord - Op vrijdag
3 april om 20.15 uur treden in
’t Mosterdzaadje op de pianiste
Kana Yamaguchi, de (alt)violist
Daniel Strang en de klarinettist
John Anderson. Dit internationale trio noemt zich Jugendstil en
gaat werken uitvoeren van Schumann, Krenek, Mason, Vanhal
en Milhaud. Het concert opent
met de ‘Märchenzählingen’ van
Schumann.
Harp, fluit en zang, een kleurrijke combinatie waar het MirAnDa
Trio inmiddels bekend is gewor-

den. Op zondag 5 april om 15.00
uur laten ze in ’t Mosterdzaadje hun nieuwe Barokke, Joodse,
Franse en Russische programma
horen. Hun prachtige cd ‘Theater’ zal bij deze gelegenheid te
koop zijn.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord 2023-5378625
vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Kijk voor
meer informatie op www.mosterdzaadje.nl.

Zondag eerste
publieksdag forteiland
IJmuiden - Zondag 5 april is het
Fort bij IJmuiden voor het eerst
dit jaar weer open voor het publiek. Net als voorgaande jaren worden de rondleidingen
door de gidsen van de Vereniging Forteiland IJmuiden verzorgd. Zij vertellen u de historie
van het fort en de vroegere gang
van zaken tijdens de periode dat
het fort door de soldaten werd
bewoond. Men kan er ook voor
kiezen om zelfstandig het eiland
te gaan verkennen.
Naast het fort en diverse bunkers
is er ook de museumbunker 644,
die in beheer is van de stichting
WOVIJ (Werkgroep Onderzoek
Verdedigingswerken IJmuiden).
In museumbunker 644 kan men
een indruk krijgen hoe Duitse soldaten in een bunker leefden. De stichting WOVIJ heeft
de bunker ingericht zoals het er
vroeger uitzag. Ook is er een tentoonstelling van vondsten die in
de loop der tijd door de WOVIJ in
bunkers zijn gedaan.
Fort IJmuiden werd gebouwd ter
verdediging van de in 1876 geopende zeesluizen en Amsterdam, en in 1888 opgeleverd. Het
was het eerste, het grootste en
het zwaarst bewapende fort van
de Stelling van Amsterdam. De
Stelling is gebouwd als verdedigingsgordel rond onze hoofdstad met 42 forten in een kring
van 135 kilometer rond de stad.
Oorspronkelijk lag het Fort bij
IJmuiden op de noordoever van

het kanaal maar door de bouw
van de Noordersluis en het graven daartoe van het Noorderkanaal werd het fort gescheiden
van de oever en zodoende ontstond er midden in de havenmond: het Forteiland
Er wordt ook hard gewerkt door
de Stichting Atlantikwall Wapens
& Munitie Museum ( St. AWMM),
die streeft naar het beheer, behoud en tentoonstellen van alle wapens en munitie welke gebruikt zijn in de Atlantikwall. In
kruitruimtes in het fort wordt een
expositie ingericht met wapens,
munitie, uniformen, documentatie, foto’s en gebruiksartikelen
die betrekking hebben op de Atlantikwall.
Er zijn drie afvaarten vanaf de
kop van de haven naar het forteiland, deze zijn gepland om
11.00 uur, om 12.45 uur en om
15.15 uur. De Koningin Emma
van de firma Jumelet vervoert
belangstellenden naar het forteiland. Afvaarten vanaf het eiland
zijn dit jaar gepland om 13.00,
13.45, 15.50, 16.00 en 17.15 uur.
Reserveren kan via de IJmuidense Rondvaart Maatschappij, via
www.ijmuidenserondvaart.nl/ bij
‘excursies’ of via telefoonnummer
0255-511676. De prijs bedraagt
12,50 euro, kinderen tot enmet 6
jaar gratis. Stevige schoenen en
warme kleding worden aangeraden. Helaas is het eiland voor
mensen die moeilijk ter been zijn
slecht toegankelijk.

Poort van
Velsen op
herhaling

Honderd jaar VAT ‘71
Velsen-Zuid – Martina Dijkhuizen, Wolter Kamst, Kees van
Raalte en Roel van Wijk zijn ieder 25 jaar lid van het revuegezelschap VAT ’71. Samen zijn ze
dus goed voor honderd jaar zingen, dansen en acteren. Een delegatie van de Velser Gemeenschap kwam ze woensdag tijdens de repetitie huldigen en feliciteren.
Wolter en Martina zijn al meer
dan 40 jaar toneelmaatjes. Ze
begonnen allebei op jonge leeftijd bij De Martinitoren. Dit was
een toneelvereniging die speelde in het Gronings dialect, bedoeld voor mensen die vanuit
Groningen, ook wel uit Friesland,
deze kant op kwamen om hier te
werken. De moeder van Martina
was er regisseur, die van Wolter
was er spelend lid. Later ging De
Martinitoren over in toneelvereniging Tios.
Wolter haalde ook Roel, een collega buschauffeur, bij de club.
Maar bij Tios werd het op den
duur wat oubollig en voorspelbaar. Martina ging een keer kijken bij VAT ’71 en ze wist: dit is
het. Ze nam Wolter en Roel op
sleeptouw en Kees kwam in dezelfde periode binnen.
En na 25 jaar is Martina nog net
zo enthousiast: ,,We zijn in al die
jaren natuurlijk gegroeid. We begonnen als echte amateurs, we

zijn gestegen qua kwaliteit en niveau. De afwisseling maakt, dat
het een uitdaging blijft.’’ Wolter
vult aan: ,,We zijn ook een hechte groep, we zijn min of meer familie van elkaar geworden. Dat
moet ook wel, anders hou je het
niet zo lang vol met elkaar.’’
Het is hard werken voor de
groep. De repetitieperiode loopt
van april tot en met september,
dan wordt er een nieuwe revue
ingestudeerd.
Hiermee trekken ze van oktober
tot eind maart door het land. Sowieso heeft VAT ’71 elke woensdag een optreden, soms zijn er
twee voorstellingen per week en
ook in het weekeinde treden ze
regelmatig op. Ze worden veel
gevraagd en moeten vaak nee
verkopen, anders zou het eind
zoek zijn.
Ieder lid van het revuegezelschap heeft een eigen sterke
kant, waar aan gewerkt wordt:
de één is goed in zingen, de ander blinkt uit in dansen en weer
een ander is een goed conferencier.
Tijdens een voorstelling valt dit
als puzzelstukjes in elkaar. En
dan is er nog een flinke ploeg
achter de schermen actief, die
zorgt voor de kostuums, het decor, het licht en het geluid. Roel
besluit: ,,Onze groep blinkt uit in
homogeniteit.’’ (Carla Zwart)

Jury smartlappenfestival
Velserbroek - Dirigent Hinke Hillige is op zaterdagavond
23 mei voorzitter van de jury tijdens het Smartlappenfestival in
Buurthuis de Veste.
Hinke is dirigent van Grace Darling en levensliederenkoor Kasian. Samen met muzikant Gertjan Huijbens en trompettist Martin Wittebrood beslist zij wie
deze eerste editie in de kantine van het Polderhuis gaat winnen. Steeds meer mensen beleven plezier aan het zingen van of
het luisteren naar het levenslied.
Sentimentele liedjes over armoede, zieke moeders en stervende
kinderen maakten de smartlap
populair.
Deelnemers mogen solo zingen,
als duo, koren zijn ook welkom.

De jury geeft bonuspunten voor
onder andere originaliteit, uit het
hoofd zingen en kleding. Er zullen mooie prijzen te winnen zijn.
De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.
De organisatie zorgt voor een
begeleidingsband of accordeonisten. Het gebruik van orkestbanden is wel toegestaan,
maar mooier vind de organisatie het als men zelf de muziek
erbij maakt. Deelnemers moeten de organisatie wel aangeven op welke muziekdrager de
orkestband staat. Voor het eerste smartlappenfestival kan men
zich al opgeven via de site www.
buurthuis-de-veste.nl of telefonisch 023-5388830 of via Frans
Looij 06-23476546.

IJmuiden aan Zee – Op zaterdag 31 oktober zal er vanaf 20.00
uur in paviljoen Noordzee voor
de laatste keer een bijeenkomst
zijn voor oud-bezoekers van café de Poort van Velsen. Mensen vanaf 35 jaar die het befaamde café niet kennen, maar
wel zin hebben in een gezellige
avond, zijn dit keer ook welkom.
De Poort van Velsen kende topjaren in de periode van eind ’60
tot begin ’70. Het was een voetbalcafé: de kroeg had een eigen
team dat aan zaalvoetbal deed,
een andere ploeg hield zich bezig met strandvoetbal. Als Telstar
een thuiswedstrijd gewonnen
had, dan gingen de bezoekers in
polonaise over het Plein ’45. DJ
Frans Koks zette de zaak op zijn
kop met het Spaans kwartiertje,
waarbij de sambaballen en de
sombrero’s uit de kast kwamen.
Er kwamen veel huwelijken uit
voort en er werden vriendschappen voor het leven gesloten. Er
was twintig jaar geleden al eens
een reünie, die werd in september 2007 nog eens herhaald. Dit
was een groot succes, er waren
bezoekers uit het hele land en
zelfs uit het buitenland. Mensen
bleven maar vragen wanneer er
weer zo’n avond kwam en de
organisatie besloot om voor de
laatste keer ‘de Poort van Velsen
op herhaling’ te organiseren. Het
belooft weer een leuke avond
te worden in Noordzee. Dj Jack
Aland draait en er is een spetterend optreden van een duo dat
zich de Blues Brothers noemt. Bij
voldoende aanmeldingen wordt
er weer een Spaans kwartiertje gehouden en de voormalige
eigenaren, Simon en Ria, zullen
ook aanwezig zijn. Er is een speciale website in de lucht waar
oude foto’s te zien zijn: www.
poortvanvelsen.nl Hier zijn ook
kaarten te bestellen. Zaterdag 31
oktober dus, echt de allerlaatste
keer, wees er bij. Kaartverkoop is
op 1 april van start gegaan, kaarten zijn voor 15 euro te bestellen bij: Roel ten Hoorn, telefoon
0255-532275, Frans Koks, telefoon 0255-514004 of Guus van
der Wiele, telefoon 0255-518802.
Kaarten worden thuis bezorgd
en zijn alleen in de voorverkoop
verkrijgbaar en stopt op 31 oktober om 17.00 uur. Er is geen
kaartverkoop op de avond zelf,
mensen komen alleen naar binnen als zij een kaart in de voorverkoop gekocht hebben.

Huiselijk geweld
Haarlem - Bij de politie heeft
een 43-jarige vrouw uit Haarlem aangifte gedaan, omdat zij
door haar man diverse keren is
mishandeld. De verdachte, een
42-jarige Haarlemmer, is maandag omstreeks 21.00 uur aangehouden. Hij werd voor de nacht
in de cel gezet en krijgt procesverbaal.
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Initiatief Wijk Rozenstein

HBS viert
Week van de
Scheidsrechter

Geduldig wachten op
besluit gemeenteraad
Velsen - In de discussie over
de Grote Buitendijk, die vanavond om 19.00 uur wordt
voorgezet in het Raadsplein,
nemen de leden van het Initiatief Wijk Rozenstein een bijzondere plaats in. Dit groepje
Velsenaren wacht al jaren op
groen licht om hun droomhuis
te mogen bouwen op een weiland tussen de Broekeroog en
de Hofgeesterweg.

,,In 2005 was het op een oor na
geveld, maar door de problemen binnen het college durfde
niemand een besluit te nemen’’,
blikt initiatiefnemer Hans van
Leeuwen terug. ,,Zoals het er nu
naar uitziet kunnen we niet voor
2012 bouwen. Dat is natuurlijk
teleurstellend, maar we blijven
geduldig.’’
Initiatief Wijk Rozenstein telt tien
leden die graag op het stuk land
aan de Hofgeesterweg willen
wonen. ,,We willen een huis bouwen waar we de rest van ons leven kunnen blijven wonen’’, aldus Van Leeuwen. ,,We willen
graag mooi wonen en dit is een
prachtige plek.’’ Het land beslaat ruim 7000 vierkante meter.
Per woning is circa 500 vierkante meter beschikbaar. ,,Het type
huis dat we in gedachten hebben past prima in deze landelijke
omgeving. Het zijn zogenaamde
boerderettes.’’
Volgens Van Leeuwen zijn de
ambtenaren en de wethouder Korf van ruimtelijke ordening enthousiast over het plan,
maar kunnen de leden van Ini-

tiatief Wijk Rozenstein pas verder als de gemeenteraad een
besluit heeft genomen over de
Grote Buitendijk. Mocht VSV op
de huidige locatie blijven zitten,
dan is de kans groot dat de voetbalclub moet uitbreiden in westelijke richting. ,,In dat geval willen wij best op de gemeentewerf
bouwen, of op de Grote Buitendijk. Huizen in de stijl van de
Ronde Zonnedauw’’, aldus Van
Leeuwen, die niet verwacht dat
hij zijn nieuwe woning voor 2012
kan betrekken. Daarom hebben
hij en de andere leden van het
initiatief aan voetbalclub VSV
een voorstel gedaan. ,,We moeten allemaal wachten, dus tot er
wat gebeurt kan VSV gebruik
maken van ons land (VSV en het
weiland van initiatief Rozenstein
grenzen aan elkaar, FH). Wat ons
betreft deze zomer al. Het maakt
ons niet uit of er een schaap
op graast of dat er kinderen op
voetballen.’’ VSV kampt met een
groot gebrek aan veldruimte en
voert dat als meest belangrijkste argument aan om naar een
groenstrook langs de A9 te verhuizen. Daar is ruimte voor minstens zes velden.
De tien leden van Initiatief Wijk
Rozenstein wachten al sinds
2002 op een besluit. Een flinke dosis geduld kan ze dus niet
worden ontzegd. ,,De meesten
van ons wonen prima, maar het
gaat nu wel doorwerken in je eigen huis. Want de beslissing om
bijvoorbeeld wel of geen nieuwe
keuken te nemen, wordt er niet
makkelijker op.’’ (Friso Huizinga)

Dakar op het strand
IJmuiden - Stoere mannen kiezen stoere horloges, zoals de
oversized horloges van TW Steel.
En dat echt niet alleen omdat Juwelier Ris zo’n stoere actie had.
Drie kopers van een TW Steel
horloge maakten bij deze juwelier tot 26 maart namelijk kans
op kaartjes voor het spektakel Dakar IJmuiden. Dat betekende meerijden in een ralleyof vrachtwagen of voor de echte durfals op een motor of quad.
Deze week werden drie prijswinnaars gelukkig gemaakt.
Zaterdag vond het motorspektakel plaats. Op het IJmuiderstrand
was een parcours van een kilometer lang aangelegd met jumps
en chicanes, waarover beroemde ralleyrijders en coureurs met
snelheden van wel 110 km heen
ploegden. Juwelier Luuk Ris en
zijn vrouw Ingrid waren zelf ook
uitgenodigd om mee te rijden. Zij
stapten om de beurt in de ralleyauto met coureur Tim Coronel en
genoten van het spannende ritje. Ook beleefden ze samen enkele rondes van het parcours in
een truck. Daarbij werden zij uiteraard goed beschermd met
een helm en een speciale vier-

puntsgordel. Luuk Ris ervaarde zelf hoeveel kracht zo’n truck
heeft en was blij met de geweldige prestaties van de vering, die
de passagiers behoedde voor al
teveel ongemak.
Drie heren uit IJmuiden was
het geluk ten deel gevallen om
dankzij Juwelier Ris BV en TW
Steel ook een aantal rondes mee
te rijden en zo deel te nemen aan
dit unieke spektakel. Totaal stapten 350 geluksvogels uit Nederland in bij professionele coureurs. TW Steel had vijftien kaarten bemachtigd voor dit motorevenement.
Ook het publiek kwam in groten getale naar het IJmuider
strand voor de Dakar demonstratie. Voor hen bleef het echter bij toekijken en zandhappen.
Al was het deze keer niet door
de wind, maar door de krachtige
motoren dat het zand werd opgeworpen. De kunstmatige gebouwde zandheuvels werden
steeds opnieuw stukgereden
door de zware trucks die met
flinke kracht over de jumps daverden en moesten door shovels
dan weer worden opgebouwd.
(Karin Dekkers)

Proef cameratoezicht
in 12-hoog flats Zeewijk

Vijftiende Dance Valley
Velsen-Zuid - De vijftiende editie van Dance Valley belooft een
waar spektakel te worden. Naast
‘s werelds beste DJ Armin van
Buuren treden er tientallen wereldberoemde DJ’s op.
Dance Valley wordt gezien als
een van de meest toonaangevende dancefeesten ter wereld.
Dit jaar wordt het festival in Velsen-Zuid gehouden op zaterdag

11 juli. Tickets kosten 62,50 euro en zijn onder andere verkrijgbaar bij Primera en Free Record
Shop. Dance Valley telt zeventien area’s, waaronder A State of
Trance, Defected in the House,
Madhouse en Multigroove Classics. Nieuw is The Breeding
Ground, waar het ‘creatieve’ en
het ‘overwachte’ centraal staat.
Zie ook www.dancevalley.com.

IJmuiden - Woningbedrijf Velsen maakt zich zorgen over de
veiligheid en leefbaarheid in en
om de 12-hoogflats in Zeewijk.
Er is sprake van overlast, vernieling, sabotage van liften en graffiti. En bewoners geven aan zich
niet veilig te voelen. De middelen die we nu inzetten, hebben
niet altijd het gewenste resultaat. We vinden het belangrijk
echt actie te ondernemen waar
het gaat om kwaliteit van wonen.
Daarom gaat Woningbedrijf Velsen besloten deze proef met cameratoezicht uitvoeren.
Het belangrijkste doel is de veiligheid voor de bewoners te vergroten. Tegelijk willen we de
overlast in de flat tegen gaan.
De camera’s zijn gericht op speciale delen van het gebouw, zoals de entree. De manier waarop
we deze proef aanpakken, waarborgt de privacy van personen.

We voldoen aan de landelijk geldende voorwaarden.
De camera’s worden zo ingesteld dat alleen de directe omgeving van bijvoorbeeld de liftdeur in beeld is. Alleen de woonconsulent en de sociaal wijkbeheerder hebben toestemming de
beelden te bekijken. Daar maken we alleen gebruik van als we
vernielingen constateren of als
er overlast gemeld is. Ook maken we van de mogelijkheid gebruik ons aan te sluiten bij de
meldkamer. De meldkamer kan
direct meekijken (live) op bepaalde piekuren als het gaat om
overlast. We kunnen hierover per
week afspraken maken met de
meldkamer.
De proef start begin mei en
duurt vier maanden. De proef
duurt vier maanden. Daarna besluiten we of we ook camera’s bij
andere flats zullen plaatsen.

Regio - Hockeyclub HBS uit
Bloemendaal is een van de weinige hockeyclubs in Nederland
die wel aandacht besteedt aan
de Week van de Scheidsrechter.
Bij HBS werden in het weekeinde van 28 en 29 maart chocolade eitjes aan de scheidsrechters
aangeboden. De scheidsrechter
nu eens niet als pispaaltje, maar
als middelpunt van positieve belangstelling is de boodschap van
de Week van de Scheidsrechter. ‘Geen scheidsrechter, geen
wedstrijd’, is het thema. De Week
van de Scheidsrechter komt oorspronkelijk van de Nederlandse
Volleybalbond. De regio NieuwGelre (ZH) nam dit jaar het initiatief over en plaatste een oproep in het magazine ‘Scheids’.
Bondsscheidsrechter
Esther
Posno, ook hockeylid van HBS,
nam met medebestuurslid Mieke Theunizen het initiatief om de
scheidsrechters eens te verwennen. Mieke hoopt dat volgend
jaar meer hockeyclubs het voorbeeld van HBS zullen volgen: ,,Er
mag wel wat meer aandacht aan
de arbitrage worden besteed,
het vinden van scheidsrechters
bij hockey blijft altijd een probleem.’’

Klaverjassen
IJmuiden - Na zes weken kaarten voor Spieren voor Spieren is
de opbrengst 5004,48 euro. Alle sponsors en kaarters bedankt.
Zondag 5 april wordt de laatste marathon gehouden van dit
seizoen bij Otte aan de Bik en
Arnoldkade 7 in IJmuiden. Aanvang 10.00 uur, zaal open 09.00
uur. Het inschrijfgeld bedraagt
8,50, inclusief broodmaaltijd en
koffie. Aanmelden via telefoon
0255-518355 of 06-53395296.

Jongen beroofd
Regio - Een 17-jarige jongen
uit Santpoort-Zuid is vrijdagavond op de Bakenessergracht
in Haarlem beroofd van 50 euro. Het gaat om twee blanke jongens van rond de 17 jaar. Eén
van hen droeg zwarte pet, een
grijze broek en een zwarte pofjas, de ander droeg een lichtgekleurd petje, zwarte-gele sportschoenen en een zwarte broek.
Getuigen van de beroving kunnen bellen met 0900-8844.
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Ouderennieuws
Badmodeshow in het zwembad

‘Welke zwemt ‘t best?’
IJmuiden - Tussen het baantjes
trekken en aerobics 55+ was
dinsdagmorgen in zwembad de
Heerenduinen een echte badmodeshow van de firma Metselaar uit Heemskerk.
Mannequins in badpak gebruikten de hele ruimte rondom het
recreatiebad als ‘catwalk’ en
konden als zodanig van alle kanten worden bekeken. Tegelijkertijd konden de zwemmende dames, want dat waren de potentiële klanten, meteen passen.
Handig hoor, met zoveel paskamers in het zwembad. Daarna
kon de aangepaste zwemkleding
meteen worden geshowd aan de
medezwemmers. ,,Ja, die zit beter onder je armen,’’ roept een

welbedoelende vriendin naar
een dame die al drie badpakken
gepast heeft en nog niet weet
wat ze wil.
Daarom laat ze even later haar
top drie nog even zien. ,,Welke
zal ik nou nemen, welke zwemt
‘t best?’’ vraagt ze (zie foto). Met
de aantrekkelijke prijzen vanaf
35 euro zou je er zelfs wel twee
kunnen nemen.
Tijdens de modeshow zou een
badpak worden verloot. Tot drie
keer aan toe werden namen
van dames afgeroepen die toch
in het zwembad zouden moeten zijn. Maar op geen van de
drie oproepen werd gereageerd.
Kennelijk hadden die dames water in de oren. (Karin Dekkers)

Gaat Foto Loek Anderson
uitbreiden met kapsalon?
IJmuiden - Zaterdagmiddag gebeurde er iets bijzonders bij Foto Loek Anderson aan de Kennemerlaan. Drie dames met onafgemaakte kapsels verhuisden
stilletjes van de naastgelegen
Kapsalon Florya naar de fotowinkel. Zij werden gevolgd door
kapsters met de föhn in de aanslag.
Wat gebeurde hier? Was het een
1 april grap? Ging het om een
metamorfose die moest worden
vereeuwigd? Of gaat de fotozaak
vanwege de kredietcrisis uitbreiden met een kappersafdeling?
Het leek in ieder geval zeer verdacht.
Gelukkig kon Loek Anderson

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.

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

Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
Houtbewerking elke middag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Klaverjasmiddag zal van start
gaan bij voldoende aanmeldingen. Neem gerust contact op.
Inloopmiddag waar iedereen
kan doen wat hij/zij leuk vindt,
zoals b.v. creatief bezig zijn, spelletjes et cetra.

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel Vrijdag 10 april is er
geen open tafel i.v.m Goede Vrijdag. Dinsdag 14 april: kip/kerriesoep, nasi, blanke vla met vruchten en slagroom een een kopje
koffie.
Opgeven maandag 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur. Aanvang
12.30 uur. Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Paas-in maandag 13 april. De
gezellige middag met muziek
van Wim Schindler. Er zal een
buffet met heerlijke salades etc
klaarstaan. Aanvang 12.00 uur.
Kaarten 7,50.
Koersbal op maandag zoekt
nog enthousiaste deelnemers
op maandagmiddag vanaf 10.00
uur.
Cinema: Aanvang 19.30 uur.
Kosten 2,- incl. kopje koffie of
thee en een hapje.
Expositie van mevrouw Bloemendal haar aquarellen. Elke
werkdag van 09.00 tot 16.00 uur
en op zondag van 11.30 tot 14.00
uur. Toegang gratis.
Vrijwilligers gezocht: kok voor
de open tafel en een tweetal voor
de felicitatiedienst.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 3 april: tomatensoep, nasi goreng met saté en
dubbelvla. Woensdag 8 april: aspergesoep, bloemkool met saus
en sausijsjes en vla.
Vrijdag 24 april is er geen open
tafel in verband met het openingsfeest van de nieuw tuin. Altijd een kopje koffie/thee. Kosten
5,-. Uiterlijk 2 dagen van tevoren
opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 4e woensdagmiddag van
de maand van 13.30 tot 15.00 uur
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Elke 2e woensdag van de
maand erwtensoep. Kosten
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur.
Aanmelden niet nodig.
Voorlichting Bijzondere Bijstand. Elke 4e woensdag van de
maand tussen 13.30 en 15.00 uur
in de hobbyruimte.
Cinema Zeewijk vanaf oktober
één maal per maand een filmvoorstelling. Aanvang 19.30 uur.
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje koffie of thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan het buffet tussen 09.00 en 17.00 uur. in
het weekend van 13.30 tot 16.30
uur.
Paaskien woensdagavond 8
april. Kaartverkoop start maandag 30 maart om 09.00 uur.
Paasbrunch maandag 13 april.
Aanvang 11.00 uur. Kosten 8,. Aansluitend optreden van de
Belanda’s.

uitleg geven. ,,Niets dramatisch,
hoor,’’ legt hij uit. ,,Het is gewoon wat burenhulp. Zaterdagmiddag viel de stroom uit bij de
kapsalon. Ik kon het de dames
niet aandoen dat zij de aanwezige klanten moesten laten wachten. Dus konden zij hier deze
klanten verder afhelpen.’’
Het had dus niets te maken met
de kredietcrisis. Loek Anderson
pakt die trouwens op zijn eigen
wijze aan. Door middel vaneen
leuke inruilactie trekt hij nog
steeds klanten over de brug die
de aankoop van een camera eigenlijk wilden uitstellen. Ga eens
informeren aan Kennemerlaan
85-87. (foto: Loek Anderson)
Wijksteunpunt De Moerberg,

Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Palm Pasen, vrijdag 3 april komen kinderen van het Kompas
langs.
Paasstukjes maken, woensdag
8 april om 14.30 uur.
Lasagne met rauwkost. Donderdag 9 april om 12.30 uur. Om
10.00 uur Freddy’s Cadeaushop.
Filmmiddag dinsdag 14 april.
Aanvang 14.30 uur.
Stamppot raapstelen met
spekjes, woensdag 15 april. Aanvang 12.30 uur.
Optreden Grace Darling, zondag 19 april om 14.30 uur.
Menu van de dag Jachtschotel. Donderdag 23 april. Aanvang
12.30 uur.
Dag naar de Tropische Rozentuin in Burgerveen. Maandag 27
april.
Van 10.00 tot 15.30 uur. Kosten
25,- (lunch en vervoer).
Menu van de dag, woensdag
29 april. Aanvang 12.30 uur.
Koninginnedag met optreden
Guus van der Berghe. Donderdag 30 april. Aanvang 14.30 uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Formulierenbrigade voor inforamtie en ondersteuning bij het
aanvragen van Gemeentelijk regelingen en voorzieningen, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Bij de volgende activiteiten is
nog plaats voor leden: Koersbal (maandagochtend), sjoelen
(maandagmiddag), darten (dinsdagmiddag), en klaverjasles op
donderdagmiddag.
Belastingformulier. WonenPlus
helpt u graag. Vrijwilligers komen
ouderen aan huis helpen om het
belastingformulier in te vullen.
Kosten 15,- per formulier, inclusief reiskosten.
Paaskien zondag 5 april.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent
u welkom. Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00
uur.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.
ANBO afdeling IJmuiden, Driehuis en Velsen-Zuid
High tea in Darthuizen, woendag
15 april. Vertrek: Visserhuis 12.00
uur, Sam Vlessinghof 12.10 uur,
Dienstencentrum Zeewijk 12.20
uur, Oude postkantoor Lange Nieuwstraat 12.30 uur. Rond
18.00 uur terug.
Kaartverkoop start 9 april om
09.00 uur Dienstencentrum Zeewijk, De Delta, Rijnstraat. Info:
mw. B. Wit, telefoon 0255-510797
of 06-22197237.
8-daagse Rijncruise Mainz
IJmuiden. 26 oktober t/m 2 november. Inschrijven 7 april van
09.00 tot 10.30 uur in de hobbyruimte van Dienstencentrum
Zeewijk.
Info: mw. B. Wit of teunenbetty@
versatel.nl.
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Nieuw formulier ambu’s

Kandidaten
voor ambt van
burgemeester
Velsen - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Velsen hebben tweeentwintig personen gesolliciteerd, onder wie
zestien mannelijke en zes vrouwelijke kandidaten.
Dit heeft mr. H.C.J.L. Borghouts,
commissaris van de Koningin in
Noord-Holland, meegedeeld aan
de gemeenteraad van Velsen.
Van deze kandidaten hebben/
hadden achttien personen een
fulltime functie in het (lokaal)
openbaar bestuur en vier personen hebben/hadden een functie
daarbuiten. Onder de gegadigden zijn zes PvdA’ers, zes VVD’
ers. drie CDA’ers, twee leden van
D66 en GroenLinks en een van
de SP. De nieuwe burgemeester
zal naar verwachting in september 2009 worden benoemd.

Getuigenoproep

IJmuiden - De politie is dringend op zoek naar getuigen
van een aanrijding. Deze aanrijding vond vorige week donderdag omstreeks 19.45 uur plaats
op de Lange Nieuwstraat. Daar
reed een tot nu toe onbekend
gebleven personenauto linksaf de Vechtstraat in. De bestuurder van deze donkerkleurige auto zag daarbij een bromfietser
over het hoofd.
Deze, afkomstig uit Velsen en
16 jaar oud, kwam hem tegemoet en reed in de richting van
het Marktplein. Na de aanrijding
reed de automobilist door. Bent
u getuige geweest van deze aanrijding of heeft u anderszins informatie die de politie kan helpen bij het vinden van de automobilist, dan wordt u verzocht
contact op te nemen met de politie in IJmuiden, telefoon 09008844 (lokaal tarief).

Bad Penny
in Stage Café
IJmuiden - Bad Penny uit Hoorn
bestaat al 4 jaar en is inmiddels
uitgegroeid tot een vaste waarde op de diverse podia en festivals in den lande. De naam is
afgeleid van een song van Rory
Gallagher en maakt direct duidelijk in welke muzieksoort het
gezocht moet worden, namelijk
de blues-rock in de beste traditie van het woord. Muzikale
voorbeelden zijn onder andere
Rory Gallagher, SRV, Joe Walsh.
Bad Penny gaat de uitdaging
aan om van ieder optreden een
avond vol entertainment te maken. Bad Penny bestaat uit: Jannelies Blommaert, Janin Boerma
en Arno Frankhuizen. Het concert van het eerder geplande XRay wordt verplaatst tot het najaar. Aanvang 16.30 uur. Toegang
is gratis. Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden.

De Nationale Voorleeswedstrijd

Twee winnaars
naar halve finale
IJmuiden – Zaterdag vond in de
centrale bibliotheek de kwartfinale van de nationale voorleeswedstrijd plaats. Tien deelnemers uit de regio streden hier
voor een plaats in de halve finale. Zij hadden het al ver geschopt: zij werden eerst kampioen van hun klas, daarna van de
school en ze wonnen de voorronde.
Velsen werd vertegenwoordigd
door Allan Bos van basisschool
Pleiaden uit IJmuiden en door
Marit Lamers van basisschool
Parnassia uit Santpoort-Noord.
De andere deelnemers kwamen onder andere uit Haarlem,
Hoofddorp en Overveen. Het geheel werd op komische wijze aan
elkaar gepraat door de burgemeester van Boekenstijn.
Marit had flink geoefend door
veel voor te lezen in de klas,
thuis oefende ze met haar ouders als jury. Ze was wel zenuwachtig, maar niet zo erg als tijdens de voorronde. Ze had gekozen voor het boek Mathilda
van Roald Dahl. Ze las heel helder en duidelijk voor, keek daar-

bij het publiek regelmatig aan en
ze maakte het ook spannend. Allan, die voorlas uit het boek Brief
voor de koning van Tonke Dragt,
had zich op een wel heel speciale wijze voorbereid. ,,Ik gooide
thuis alle dekens van mijn bed
en dan trok ik een deken over
mijn hoofd. Zo zat ik te oefenen.
Dat voelde lekker knus, dan lees
ik op mijn best’’, vertelt hij. Allan
had totaal geen last van zenuwen, hij las heel levendig voor en
het publiek luisterde geboeid.
De jury vond het niveau dit jaar
zo hoog, dat ze besloten om
twee kandidaten door te sturen
naar de halve finale. Eigenlijk
wilden ze vier kandidaten uitkiezen, maar dat kon natuurlijk niet.
Uit hun vier favorieten moesten
ze er twee kiezen.
Dat werden uiteindelijk Maartje
Duzijn uit Heemstede en Iris
Langereis uit Haarlem. Zij lezen op 15 april voor in de halve finale in Amsterdan en nemen
het dan op tegen deelnemers uit
heel Noord-Holland. De landelijke finale is op 27 mei in Utrecht.
(Carla Zwart)

Koor repeteert al weken

Seniorenkoor Vitaal
naar Korenfestival
Regio - In de doopsgezinde kerk
in Haarlem wordt op zaterdag 4
april een nationaal korenfestival gehouden. Met klassieke- en
lichte muziek wordt opgetreden
door een kinderkoor, een jongerenkoor, gemengde koren, vrouwenkoren en ook seniorenkoren,
waarvan het Velser Seniorenkoor
Vitaal er een is. Met een gevarieerd programma, Franse en Engelse liederen uit de renaissance, een Kroatisch volkslied en
jazzy songs, hoopt ‘Vitaal’ in de
volgende ronde te komen.
Ruim 40 jaar geleden werd tijdens een busreis voor ‘ouden
van dagen’ een bejaardenkoor
opgericht. Van enkele leden van

nu waren de ouders bij die oprichting. Later bedacht men een
modernere naam; Algemeen Velser Ouderen Koor en, omdat ouderen tegenwoordig geen ouderen meer zijn maar senioren,
werd de naam opnieuw aangepast. De 47 leden zijn een enthousiast stel mannen en vrouwen die volop genieten van de
repetities en optredens, vandaar
de nieuwe naam Velser Seniorenkoor Vitaal.
Onder leiding van dirigent Thom
ten Harkel repeteert het koor elke woensdag van 09.45 tot 11.45
uur in de Delta, Rijnstraat 2
IJmuiden. Nieuwe leden, vanaf
55 jaar, zijn altijd welkom.

Velsen - Ambulancedienst Kennemerland, onderdeel van Connexxion, werkt sinds kort met de
mobiele toepassing OpenCare:
MDT van Centric. Met dit digitale ritformulier kan het ambulancepersoneel al tijdens de rit
informatie opvragen, invoeren
en doorsturen. Hiermee is Connexxion Ambulancezorg de eerste ambulanceonderneming die
haar ritregistratie volledig heeft
gedigitaliseerd.
De mobiele toepassing is innovatief en vormt een belangrijke
schakel in de steeds intensievere
samenwerking met andere zorgpartners zoals huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en traumacentra. Het digitale ritformulier biedt op innovatieve wijze oplossing aan efficiency bij verslaglegging en uitwisselbaarheid van de gegevens
met andere ketenpartners.
Elke ambulance binnen Ambulancedienst Kennemerland is
aangesloten op OpenCare:MDT.
De hulpverleners ontvangen
vooraf de patiëntgegevens en al

tijdens de rit naar het ziekenhuis
voert het verpleegkundig personeel de verrichte handelingen in
en zet deze informatie door naar
het ziekenhuis. Hierdoor kan de
Spoedeisende Hulp zich voorbereiden op de komst van de patiënt. Ook maakt het digitale ritformulier de administratie na afloop overbodig. Een besparing
van kostbare tijd, waardoor meer
ruimte vrijkomt voor zorgverlening.
Ambulancedienst
Kennemerland, werkzaam in de regio’s
Noord-Holland Noord, Velsen
en Heemskerk, is het eerste gebied dat volledig operationeel
gebruikmaakt van deze mobiele
oplossing voor de ambulances.
Het digitale ritformulier wordt
verder dit jaar uitgerold over alle
ambulanceondernemingen van
Connexxion.
Achter de schermen zijn Connexxion Ambulancezorg en leverancier Centric bezig met de
doorontwikkeling van het digitale ritformulier OpenCare:
MDT.

Eigenwijs heeft er zin in
IJmuiden – Vrijdagavond in het
Kunstencentrum. De jongeren
van Eigenwijs hebben net een
repetitie achter de rug en praten na met regisseur Marja Lindhout.
Rody heeft een acteertip: ,,Je
moet je inbeelden hoe jij je zou
voelen in die situatie, de gevangenen zijn niet bang genoeg.’’
Marja beaamt dat: ,,Ze zitten echt
in doodsangst maar dat is moeilijk in te beelden. Denk maar aan
iets dat je heel eng vindt.’’ Sofie vertelt: ,,Sommigen proberen
elkaar aan het lachen te maken
tijdens het spelen.’’ Marja weer:
,,Dat wil ik zondag tijdens de repetitie dus echt niet zien. Denk
er om, want je naam wordt genoteerd.’’ Ze geeft nog wat tips:
,,Hou goed in de gaten waar je af
gaat en op moet. En let op jezelf,
niet op een ander. Help elkaar.’’
De laatste puntjes worden op de
i gezet: vrijdag 3 en zaterdag 4
april staat Eigenwijs op het podium van de Stadsschouwburg
met de musical The Lady Pirates
of Captain Bree. Over een groep

vrouwelijke piraten die een passagiersschip overvalt. Het stuk
is meer een combinatie van een
klucht en een musical en de
groep heeft er heel veel zin in.
,,Het is echt heel leuk, lekker vlot
en er zit veel humor in’’, vertelt
Fréderique, die de rol van Captain Bree speelt.
,,Het is wel maf om een piraat te
spelen. Je moet stoer zijn, een
andere houding aannemen. Dat
was wel wennen’’, aldus Larissa. ,,Zo moeten we wijdbeens
gaan zitten, je mag niet vrouwelijk zijn.’’ ,,Maar we zijn wel echt
een team geworden en naar elkaar toe gegroeid’’, zegt Sterre. ,,Ik denk dat dit wel terug te
zien is in het spel, er is veel interactie op het toneel.’’ Echt zenuwachtig zijn de meiden nog
niet, ze kijken er vooral naar uit.
,,Maar als je dan eenmaal op het
podium staat, dan gaat het wel
kriebelen’’, weet Sterre. Eén ding
weten ze zeker: ze gaan er wat
moois van maken. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. (Carla
Zwart)
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Prachtige
showroom
CK Parket
in Heemskerk

Fraaie overkappingen
van BonLite Zonwering
IJmuiden – Vorig jaar introduceerde Bonlite de Piazza terrasoverkapping. De manier om eerder en langer van het buitenleven te genieten. Omdat het terras overkapt en daardoor beschut is, kan men al vroeg in het
voorjaar tot laat in het najaar lekker buiten zitten.
Het dak is gemaakt van polycarbonaatplaten, die zijn dubbel
UV-bestendig. Het weer krijgt er
dus geen vat op, het blijft mooi.
Leverbaar in de kleuren helder
of opaal. Het frame kan geleverd worden in de kleuren wit,
creme, en antraciet. In het frame
kunnen spotjes verwerkt worden
en voor de wat koudere avonden
kunnen onder het dak heaters
aangebracht worden. De Piazza
terrasoverkapping kent zeer veel
mogelijkheden. Zij kunnen een
uitslag hebben van maximaal 3,5
meter, de lengte is onbeperkt.
Het vakkundige personeel van
Bonlite komt thuis opmeten en

maakt dan alles op maat. Voor
particulieren is de lengte meestal zes of zeven meter, maar onlangs realiseerde Bonlite een wel
heel speciaal project: een overkapping van maar liefst twaalf
meter. Speciaal gemaakt voor
speeltuin de Speelhoek in Zeewijk, dat sinds zondag weer geopend is. De volwassenen zitten
nu heerlijk beschut op het terras, terwijl de kinderen lekker in
de speeltuin spelen. En mocht er
een zomerse bui losbarsten, dan
is er een plek om te schuilen. Wie
denkt dat de Piazza overkapping
misschien wel iets voor de eigen tuin is, mag rustig langskomen bij Bonlite Zonwering aan
de Kennemerlaan 39, of maak er
een leuke dag van bij speeltuin
de Speelhoek en zie de overkapping in de praktijk. Bonlite is bereikbaar via 0255-531324. Meer
informatie is te vinden via www.
bonlite.nl/aurora_terrasoverkapping.

Heemskerk - CK Parket is een
jonge onderneming. Eigenaar
Chris Kraaijenhagen startte het
bedrijf begin 2004. Na bijna tien
jaar ervaring te hebben opgedaan bij een gerenommeerd parketbedrijf besloot hij voor zichzelf te beginnen. Door de ruime ervaring en door gebruik te
maken van alleen de beste producten kunnen klanten er van op
aan dat zij bij CK Parket uitsluitend kwaliteit kopen. Perfectie
en service is bij dit bedrijf vanzelfsprekend, en welke sfeer of
stijl men ook zoekt: alles is mogelijk.
Sinds 1 januari 2009 is CK Parket gevestigd in een pand op bedrijventerrein de Trompet. In de
nieuwe showroom staan circa
100 monsterborden in meer dan
15 verschillende houtsoorten. En
mocht de droomvloer hier nog
niet tussen zitten dan kan er in
overleg een monster naar wens
worden gemaakt.
Het nieuwe pand is voorzien van
vloerverwarming en dat is ook de
hoofdverwarming. De klant kan
dus zien dat vloerverwarming in
combinatie met hout heel goed
kan.
CK Parket verwelkomt de klanten graag in het nieuwe pand
op de Trompet 1942 in Heemskerk waar zij geheel vrijblijvend
al dit moois kunnen bekijken. De
koffie staat altijd klaar. CK Parket is geopend op zaterdag van
10.00 tot 16.30 uur, daarna op afspraak.

Kleine Verhuizer helpt
IJmuiden – Wie binnenkort gaat
verhuizen en geen zin heeft in
verhuisstress, doet er goed aan
om De Kleine Verhuizer in te
schakelen. Of het nu om een
kleine of een grote verhuizing
gaat, het jonge en enthousiaste
team regelt het.
Dat verhuist snel en veilig. Ze
pakken de spullen in, maken
schoon en regelen van alles. Van
verhuisdozen, inpakken en opruimen tot het vervoer en veilig
afleveren. Zij beschikken over
voldoende sterke krachten, verhuiswagens en lifttakels, zodat ook zware meubels kunnen
worden verhuisd. Voor bijvoorbeeld vloerbedekking verwijderen draait De Kleine Verhuizer
zijn hand niet om. Ook wie de
hele verhuizing wilt uitbesteden,
is er aan het goede adres. Voor
tijdelijke opslag van meubels zijn
er grote, middelgrote en kleine

opslagplaatsen. Voor informatie
of een vrijblijvende offerte: 0255
537532 of 06 55578467. De Kleine Verhuizer is gevestigd aan de
Rembrandtlaan 45.
In datzelfde pand is ook de
woonzaak De Meubelknaller.
Daar kunnen mensen terecht die
gaan verhuizen en zin hebben in
een nieuw interieur. Soms ook is
de woning groter en is er ruimte
voor meer meubels. Er zijn kwalitatief goede meubels tegen een
scherpe prijs. Boven de winkel
bevindt zich nog een Outlet. Altijd leuk om een kijkje te nemen.
Verhuizen is al duur genoeg.
Wie gebruik maakt van de service van De Kleine Verhuizer ontvangt tien procent korting op het
gehele assortiment van De Meubelknaller. Dat is toch mooi meegenomen. Zie ook: www.kleineverhuizer.nl of www.meubelknaller.nl

Wassink Zonweringen:
helemaal klaar voor zomer en zon
IJmuiden - Wassink zonweringsbedrijf bestaat dit jaar al
weer 12,5 jaar. Tony Wassink begon in een showroom aan de
Warmenhovenstraat. Nu gaat hij
naar de mensen toe en kan zo
de situatie bekijken en de maten
opnemen. Ook is er eerder overeenstemming en krijgt hij een
goed beeld van de wensen van
de klanten. Hi kan daar adequaat
op inspelen en direct een prijsopgave verstrekken.
Vaak zijn er meerdere mogelijkheden wat zonwering betreft.
De zon kan binnenshuis tegengehouden worden door middel
van bijvoorbeeld rolgordijnen,
aan de buitenkant kan dat met
markiezen, zonneschermen, rolluiken en screens. Wassink verkoop dit allemaal. De markies
is het topproduct van Wassink.
Dit wordt in de eigen werkplaats
vervaardigd, echt ambachtelijk
vakwerk.
Tony Wassink doet dit al twintig
jaar met hart en ziel. Voordeel is,
dan men niet vast zit aan stan-

Scherpe prijzen bij RAP

daard maten en uitvoeringen. Zo
is er voor iedere gevel een oplossing. Een markies staat niet
alleen fraai, het houdt ook de
warmte weg van de gevel.
In april is er een leuke aanbieding: de hele maand tien procent korting op de markiezen.

Het zonweringbedrijf heeft alles in eigen hand en kent daardoor een prima levertijd, ook in
de zomer. Bel Tony Wassink voor
een vrijblijvende prijsopgave: 06
53941095. Hij komt graag langs
voor advies, laat de zon maar komen.

Santpoort-Noord – R.A.P. Keukens is alweer bijna tien jaar in
Santpoort-Noord gevestigd, de
hoofdvestiging in Hillegom bestaat al 25 jaar. Het bedrijf is lid
van de Centrale Branchevereniging voor Wonen. Dat staat garant voor hoogstaande kwaliteit,
zowel van product als in service.
Tegen zeer scherpe prijzen verkopen en plaatsen zij bijna alle
merken inbouwapparatuur met
volledige garantie. Indien dat
nodig is worden de klanten eerst
thuis bezocht, om te zien of het
product past en wat de mogelijkheden zijn.
Daarnaast worden er Duitse keukens verkocht met de nieuwste
technische snufjes. Er zijn talloze

mogelijkheden wat bijvoorbeeld
de hoogte van de keuken of de
gewenste maat betreft. Naar
de wens van de klant wordt de
keuken ontworpen. Tegen een
scherpe prijs en met vijf jaar garantie. Wat het plaatsen betreft:
alle werkzaamheden, zoals het
loodgieterswerk en het tegelwerk, wordt door de eigen monteurs verzorgd. Een bezoek aan
de showroom is beslist de moeite waard, de koffie staat klaar.
Tweede paasdag is R.A.P. Keukens aan de Hoofstraat 195 in
Santpoort-Noord geopend van
11.00 tot 16.00 uur, de hoofdvestiging aan de Satelietbaan 1
te Hillegom is open van 12.00 tot
16.00 uur.
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Niet alleen de stoffen van de
HEMA worden met liefde gemaakt
IJmuiden - Wat ons het eerste
opvalt bij Wooncentrum Ubo Kok
is de rust die de winkel uitstraalt.
Het is een winkel waar je uren
kunt doorbrengen, uiteraard onder het genot van een heerlijke
cappuccino, met het combineren
van de met liefde gemaakte gordijnstoffen, tapijten en (houten)
vloeren.
Het aanbod is werkelijk fantastisch. Ook op het gebied van
zonwering is Ubo Kok met de zomer in het vooruitzicht ‘the place to be’. Met merken als Sunway, Luxaflex en BeCe is er voor
ieder wat wils.

Juist vanwege de recessie zijn er
op dit moment veel meer mensen met hun huis bezig. Dit verklaart volgens Ubo Kok dan ook
dat er van een recessie bij hem
nog niet veel te merken is. Waren de mensen voorgaande jaren
veel bezig met verhuizen vanwege de aanschaf van een nieuwbouw woning, nu zijn ze veel
meer bezig met het opknappen
en restylen van hun bestaande
woning.
Voor dat restylen ben je bij Ubo
Kok aan het juiste adres, of het
nu low budget moet, of als je iets
meer wilt uitgeven, het is er al-

lemaal. Met de nieuwste stoffen van onder andere Eijffinger,
Jab Anstoetz, Kendix, Chivasso
en Yvan Puylaert (linnen stoffen),
zit er altijd iets moois bij. ,,Alle
bij ons aangeschafte gordijnen
worden door ons gratis opgemeten en opgehangen. Ook op gebied van vloeren is er veel keuze. Of het nu om tapijt, marmoleum, hout of laminaat gaat, alles
is aanwezig.’’
Een mooie bijkomstigheid is dat
Ubo Kok werkt met een prijsgarantie. Dit houdt in dat wanneer u een product elders lager
geprijsd ziet, u dit verschil plus
10 procent van dit verschil vergoed krijgt! Enkele grote merken op tapijtgebied zijn Parade,
Bonaparte, van Besouw en BIC.
Op het gebied van Laminaat en
Hout zijn dat onder andere Alloc,
Balterio, Quick-Step en BlockWood. Deze week heeft Ubo een
hele leuke aktie met de BlockWood vloeren. Bij aankoop van
een BlockWoodvloer krijgt u de
ondervloer gratis. U krijgt bovendien 50 procent korting op de
legkosten! Zie advertentie elders
in deze krant.
Kortom, als u gaat restylen, laat
u dan eerst eens verrassen door
een van de overigens zeer enthousiaste medewerkers van
Ubo Kok aan het Marktplein in
IJmuiden.

Barcelona in Velsen
Velsen – Al meer dan vijftien jaar
lang weten de klanten de Gezellige Woonwinkel in IJmuiden te
vinden. Met aparte dingen op
het gebied van woondecoratie.
Zoals mooie banken, leuke kastjes en bijzettafeltjes, maar ook
bijzondere sfeermakers om het
interieur op te leuken en gezellig
te maken. Riverdal Shop en Lampe Berger hebben een heerlijke
geurlijn om het in huis fris te laten ruiken.
Nieuw is de Woonwinkel Santpoort. Ook hier kan men terecht
voor een tafel op maat, mooie

eetkamerstoelen of een prima
zittende bank. Nu in de showroom: model Barcelona. Een lederen bank met beschermende
laag voor 1395 euro. Kom eens
proefzitten bij de Woonwinkel en
raak overtuigd van het comfort
van deze bank. Maar gewoon
binnenlopen voor een vrijblijvend interieuradvies mag altijd.
Laat u verrassen door het veelzijdige aanbod in de Engelmundusstraat 24 te IJmuiden of in de
Hoofdstraat 203a te SantpoortNoord. De telefoonnummers zijn
0255-519293 of 023-5380000.

Planbuilding: geen zorgen meer
over het onderhoud van uw woning
IJmuiden – Planbuilding is een
overkoepelende organisatie van
schilder- en onderhoudsbedrijven. Het streven is een optimale dienstverlening voor schilderwerk en onderhoud aan woningen, appartementcomplexen en
zakelijk onroerend goed.
Sinds 1998 voert deze organisatie succesvol het onderhoud uit
voor woningbezitters.
In deze economisch
moeilijke tijden willen steeds meer woningeigenaren zekerheid op gebied
van schilderonderhoud. Met het onderhoudsabonnement van Planbuilding houdt de woningeigenaar
de
beschikking
over
het eigen abonnementsgeld en heeft
de garantie dat het
risico wordt overgenomen. Dit spreekt
steeds meer woningeigenaren
aan.
Inmiddels verzorgt Planbuilding
al voor meer dan 4000 woningeigenaren het onderhoud.
Veel particuliere woningbezitters hebben het moment van onderhoud van het buitenschilder-

werk uitgesteld. Begrijpelijk in
economisch wat mindere tijden,
maar men realiseert zich niet dat
er geen enkele besparing wordt
bereikt. In tegendeel: uit onderzoek is gebleken dat ad hoc onderhoud 30% tot 50% duurder is
dan planmatig onderhoud.
Steeds meer woningbezitters realiseren zich dat bezuinigen op

het onderhoud een verkeerde
vorm van kostenbesparing is. De
kosten lopen dan vaak onnodig
op. Door regelmatig onderhoud
te plegen, zijn de kosten veelal
lager. Uiteraard is een strak en
fraai geschilderd huis in de praktijk meer waard.

Door een onderhoudsabonnement (Gegarandeerd WoningOnderhoud) af te sluiten worden
kosten van periodiek schilderwerk over een langere periode
gespreid. Daarnaast wordt justin-time schilderwerk toegepast,
waardoor niet meer en niet minder onderhoud toegepast wordt
dan noodzakelijk is en er een
aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd wordt.
De
Verenigingen van Eigenaren
gebruiken
het onderhoudsabonnement om
te voldoen aan
de wettelijke verplichting om een
reservefonds voor
het uitvoeren van
onderhoud
te
vormen. Planbuilding biedt voor
deze groep een
speciaal budgetvast meerjarenonderhoudsplan voor het schilderwerk, dak- en liftonderhoud,
reiniging en onderhoud van installaties.
Meer informatie of aanmelden
bij Kees-Jan Hoogerheide, telefoon 0418-683645 of via keesjan@planbuilding.nl

Loop eens binnen bij
woningstoffeerderij
Evert de Ronde
IJmuiden - Woningstoffeerderij
Evert de Ronde is ruim een jaar
geleden verhuisd naar een groter pand aan de IJmuiderstraatweg 45.
Een jaar later blijkt dat dit een
prima stap is geweest. De drempel is hier veel lager, mensen
stappen eerder naar binnen om
zelf op hun gemak rond te kijken. En dat is vrijblijvend, het
verplicht tot niets. Dat geldt ook
voor het deskundige advies van
het personeel. Zij helpen de
klanten graag bij hun vragen of
suggesties.
Wie toe is aan iets nieuws in de

woning, of het nu gaat om vloeren of gordijnen, doet er goed
aan om de winkel binnen te
stappen, eens rond te neuzen
en geheel vrijblijvend een prijsopgave te laten maken. Voor alle
bekende merken is dit het goede adres.
Op tweede paasdag is Evert de
Ronde open van 11.00 tot 16.00
uur, er zijn dan diverse leuke
aanbiedingen.
Wees welkom aan de IJmuiderstraatweg 45. Woningstoffeerderij Evert de Ronde is telefonisch
bereikbaar via 0255 541420. Zie
ook www.evertderonde.nl.
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Autodief (18) opgepakt
na wilde achtervolging

Jamsessie
Zeewegbar
IJmuiden - Na een zeer geslaagde sessie in maart is het
op zondag 5 april weer tijd voor
een nieuwe jamsessie in de Zeewegbar. De sessie is naast ‘gewoon jamsessie’ ook een beetje extra oefenruimte geworden
voor muzikanten van verschillende cover en eigenwerkbands
uit de regio. Zo speelt frequente
sessiebezoeker/muzikant Nigel
bijvoorbeeld in de band Rarely Alive en behoort zijn band tot
de finalisten van de IJmond Popprijs. Maar ook bekende muzikanten van formaties als Mother
of Pearls of The Sculpture & the
Clay zijn regelmatig op deze gezellige en kleurrijke sessie te horen. Voor hapjes en soep wordt
zoals altijd gezorgd door Odette
en Jeanette. De Zeewegbar jamsessie begint om 16.30 uur en de
toegang is gratis.

Jamsessie in
Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag
8 april is het de zesde jamsessie
van dit seizoen in café De Halve
Maan aan de Hagelingerweg 36
in Santpoort-Noord. Het vaste
sessieteam, bestaande uit: Marcel Selier, drums/zang, Rafael
Fernandes, bas, Robin van Rijswijk, gitaar en Bas Kors, gitaar,
zal weer voor de muzikale ondersteuning zorgen. Met ingang van
1 april zijn de heer Tromp en zijn
echtgenote de nieuwe eigenaars
geworden en heten iedereen van
harte welkom! De sessie begint
om 20.00 en eindigt 23.00 uur.
Kom dus op tijd en neem wel
je eigen instrument en eventueel songteksten mee! Van te voren aanmelden (aanbevolen) via
tonhelwes@quicknet.nl. De toegang is gratis.

Politie op
zoek naar
doorrijder
IJmuiden - De politie is dringend op zoek naar getuigen van
een aanrijding. Deze aanrijding
vond vorige week donderdag
omstreeks 19.45 uur plaats op de
Lange Nieuwstraat in IJmuiden.
Daar reed een tot nu toe onbekend gebleven personenauto
linksaf de Vechtstraat in. De bestuurder van deze donkerkleurige auto zag daarbij een bromfietser over het hoofd. Deze, afkomstig uit Velsen en 16 jaar oud,
kwam hem tegemoet en reed
in de richting van het Marktplein. Na de aanrijding reed de
automobilist door. Bent u getuige geweest van deze aanrijding
of heeft u anderszins informatie die de politie kan helpen bij
het vinden van de automobilist,
dan wordt u verzocht contact op
te nemen met de politie, telefoon
0900-8844 (lokaal tarief).

Velsen - Politieagenten hebben in de nacht van maandag
op dinsdag omstreeks 02.00
uur op de Duin en Kruidbergerweg in Driehuis een 18-jarige man uit die plaats aangehouden.

Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes
Velserbroek – Rondom Pasen
is er weer een speciale tentoonstelling in de Museumboerderij (Jan Makkes). Deze opent op
zaterdag 4 april en is tot en met
zondag 19 april dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur.
De bekende en gepassioneerde
kunstenaar Jan Makkes (19351999) liet veel werk na. Hij haalde inspiratie uit zijn reizen, maar
schilderde ook graag in zijn geliefde haven van IJmuiden. Bloeiende boomgaarden, kleurrijke
landschappen en dorpsgezichten: de collectie die tijdens de
tentoonstelling te zien zal zijn
is heel divers. Mooi zijn ook de
befaamde bloemstillevens, door
Dries van Agt ooit ‘fonteinen van
kleur’ genoemd.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’ is de titel van de videopresentatie over het werk en leven
van Makkes, die tijdens de tentoonstelling te zien zal zijn. Ook
is dan het boek ‘Jan Makkes, een

gedreven kunstenaar’ te koop.
De museumboerderij ademt nog
steeds de sfeer van de schilder.
Aan de muren hangen schilderijen en foto’s van zijn ontmoetingen met de groten der aarde. Zo
ging hij op audiëntie bij de Paus
en had hij ontmoetingen met onder andere Gorbatsjov en Kennedy. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen genieten
van het werk vol passie en mystiek van Jan Makkes. Auteur Peter Dicker zond in zijn In Memoriam een wens richting hiernamaals: ,,Laat de kwast niet rusten, laat ook het glas niet staan.
Houd de verbaasde engelen niet
bij je werk vandaan. Ook engelen hebben lusten, heiligen moeten eeuwig bestaan, en God in
zijn dooie eentje heeft vast nog
wel een ezel staan.’’
Museumboerderij Jan Makkes
ligt aan de Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek en is telefonisch bereikbaar via 023-5376227.

Airco check bij
CarXpert Evert Groen
Santpoort-Zuid - Een goed
werkend, schoon aircosysteem
zuivert de lucht. De airconditioning van de auto heeft periodiek
onderhoud nodig om schoon en
fris te blijven. Ook
zijn er onderdelen die tijdig vervangen moeten
worden.
Bij te lang wachten op onderhoud, komt er teveel vuil in het aircosysteem. Vitale
onderdelen kunnen daardoor kapot gaan. Dat kost
veel geld. Bovendien ademt men
in de auto dan
vervuilde
lucht
in. De gratis airco
check bij Evert Groen, omvat het
meten van de druk en de temperatuur van het aircosysteem. De
klanten krijgen daarbij een advies voor eventueel nodige repa-

raties en/of onderhoud. Men kan
hier ook terecht voor een uitgebreide airco check, deze is inclusief reiniging van het kachelhuis
en, indien nodig, wordt het interieurfilter vervangen. Kosten voor
deze uitgebreide airco check
bedragen 34,95
euro,
exclusief
het interieurfilter.
Misschien meteen een goed
moment om de
winterbanden te
wisselen voor zomerbanden. Zo
is de auto weer
klaar voor het komende seizoen.
Reden
genoeg
om een afspraak
te maken bij CarXpert Evert
Groen, Bloemendaalsestraatweg
91a in Santpoort Zuid, telefoon
023-5398005. Zie ook www.carxpert-evertgroen.nl.

Surveillerende agenten zagen
de man in een auto rijden op het
Moerbergplantsoen in IJmuiden
en wilden hem controleren. De
man gaf geen gehoor aan het
stopteken en ging er met hoge snelheid vandoor. Bij de achtervolging raakte de vluchtende auto twee keer een geparkeerde auto. Tijdens een inhaal-

manoeuvre werd een politieauto geraakt, die daardoor om zijn
as draaide en in de berm tot stilstand kwam.
Op de Duin en Kruidbergerweg
stapten de twee inzittenden van
de vluchtende auto uit en gingen
er te voet vandoor. Een van hen
kon na het lossen van een waarschuwingsschot worden aangehouden.
Op het politiebureau werd duidelijk dat de auto was gestolen
en dat de verdachte geen rijbewijs had. De exacte toedracht
wordt door de politie uitgezocht.
Naar de andere inzittende is de
politie nog op zoek.

Nieuws uit de huizen De
buur t

De
Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail info@buurthuisdebrulboei.nl
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Bakmutsen van start op woensdag 15 april voor kinderen van 8 t/
m 12 jaar. Van 15.30 tot 17.30 uur. Kosten 12,- voor vier lessen. Curus Zelfmaakmode start op 7 april van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten
5 lessen 20,-. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Lente fotograferen zondag 5 april door Marc Commandeur. Thema: ‘Ontwakende natuur’. Excursie kost 10 euro.

Geen krant gehad?

De
Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255510186, e-mail info@despil.nl
Nieuws voor
de schoter?

Koffieleutje (nieuwe activiteit) op maandag- en woensdagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur. De eerste wordt gehouden op maandag
13 april (tweede paasdag). Kosten 1,50 euro. Rock and roll-cursus op dinsdagavond. Kosten voor tien lessen 23,50 euro. Koppelkaarttoernooi Klaversientje zondag 19 april. Aanvang 10.30 uur.
Kosten 6 euro per koppel. Dartclub voor de maandagavond zoekt
nog leden. Sjoelmiddag op maandag om 13.30 uur. Kosten 1,50
per keer. Fietsclub. Dinsdag 28 april om 10.00 uur vanaf de voormalige Petrakerk, Merwedestraat. Deelname gratis en op eigen risico. Als er wordt gestopt onderweg voor een kopje koffie is dit natuurlijk voor eigen rekening. Het is raadzaam een lunchpakketje
mee te nemen.

info@deschoter.nl

Bel 0255-533900

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl
De
Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl.
Workshop (on)kruiden. Bij voldoende deelname op 20 april van
20.15 tot 22.15 uur. Opgeven d.m.v. inschrijfformulier. Kosten 7,50.
Wandelgroep ‘Wandelweg’. Elke woensdag van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. Deelname gratis.

De
Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon
023-5388830

Hobbyclub Varia maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten
1,25 incl. kopje koffie/thee. Frans voor beginners. Cursus vindt
plaats op vrijdagochtend. Kosten 47,50 voor acht lessen. Spaans
voor kinderen van groep 5 tot en met 7 start binnenkort. Kosten
15,75 voor vijf lessen.

De
Driehoek, Driehuizerkerkweg 34a Driehuis,
telefoon 0255-520850

Informatiebijeenkomst over Mindfulness (minder stress, meer
genieten) van 14.00 tot 15.30 uur. Aan deze bijeenkomst zijn geen
kosten verbonden. Aanmelden voor deze middag via 06-41281590.

De
Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@

dekoe.nl
Deejay Helden 7 zaterdag 4 april van 20.00 tot 24.00 uur. Toegang
3 euro.
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Informatie van de

GroenRijk adviseur

Kookstrijd
voor jonge
ondernemers

Biezenweg
70 Santpoort
023-5376190
Nu
bij Groenrijk
van Duijn

Campanula: maanden
lang blauwe bloemetjes
Santpoort-Noord - Campanula
poscharskyana Addenda® ‘Blue
Star’ is een heel andere klokjesbloem dan de bekende, wat bolle planten. Deze ziet eruit als
een moderne haardos met ranken die naar alle kanten groeien. Het is een zeer sterke vaste
plant die heel lang en rijk bloeit.
Het is een plant voor zowel binnen als buiten. Dus goed als kamerplant, in de volle grond, maar
ook in een pot of bak op het terras of balkon en zelfs heel goed
in een hanging basket (maar niet
de hele dag in de volle zon).
Campanula poscharskyana komt
oorspronkelijk uit de bergen van
de Balkan, waar de plant met z’n
prachtige blauwe klokjes de natuur in de bosranden siert. Hij
groeit daar altijd in wisselende
schaduw en goed doorlatende,
liefst humusrijke grond. Net als
bijna alle Campanula’s hebben
de bloemen een edele klokvorm
die vaak hangt, maar bij ‘Blue
Star’ staan ze ook wijd open omhoog. Hierdoor worden de klokjes lila-blauwe sterren boven het
groen. Als de plant uitgebloeid
raakt, kun je de ranken afknippen, waarna er nieuwe worden gevormd die opnieuw zullen bloeien. In de winter sterft
de plant bovengronds af – ook
in de kamer gaat hij dan in rust
– maar in het voorjaar loopt hij

weer krachtig uit. Het is dus absoluut een blijvertje en in de tuin
zal hij zelfs verder uitdijen.
‘Blue Star’ dankt zijn bijzondere
eigenschappen aan een speciale opkweekmethode. Deze cultivar wordt uit stek opgekweekt,
waardoor de opkweekperiode
veel korter is. Daardoor kunnen
alle groeicondities voor de planten beter in de hand worden gehouden. Resultaat: uiterst bloeigrage planten. Tijdens de maandenlange bloei zijn de ranken
letterlijk overdekt met blauwe
sterrenbloemen.
Campanula Addenda® ‘Blue
Star’ is sinds een paar jaar op
de markt en vanaf het begin een
groot succes. De plant wordt
met kleurtonende knoppen en
gedeeltelijk bloeiend verkocht.
Houd de planten matig vochtig.
Geef potplanten tijdens de bloei
tweemaal per maand plantenvoeding in het gietwater. Buiten
bloeit ‘Blue Star’ wel twee maanden lang (ook in pot gehouden),
in huis ongeveer een maand,
maar daarna kan hij naar buiten en bloeit dan weer door. De
plant bloeit extra lang door als
je de uitgebloeide bloemresten
verwijdert. Tijdens de winter koel
houden en minder water geven,
maar wel de potkluit matig vochtig houden. Er is ook een witte
uitvoering ‘White Star’.

Thalia CinemaCafé
IJmuiden - Voor liefhebbers van
film, diner en een goed glas wijn
heeft Thalia op zaterdag 11 april
‘Shadows of time’ geselecteerd
voor haar filmdinerserie ThaliaCinemaCafé. Film kijken vanaf
je privétafeltje en vervolgens genieten van een heerlijk drie gangendiner tussen de bedrijven
van de film. De unieke formule
voor een compleet avondje uit in
Oud-IJmuiden.
In een tapijtfabriek nabij Calcutta, in het India van vóór de onafhankelijkheid, moeten Ravi en
Masha gedwongen kinderarbeid
verrichten. Ambitieus als Ravi is,
werkt hij zich op tot de beste tapijtknoper met slechts één doel
voor ogen: de fabriek te verlaten.
Maar wanneer hij hoort dat de
fabriek Masha wil verkopen aan
een slavendrijver, besluit Ravi al
zijn spaargeld te spenderen om
haar vrij te kopen. Ze belooft op
hem te wachten in de grootste

Shiva tempel van Calcutta, tijdens elke volle maan. Jaren later
is Masha een gewilde bordeeldanseres geworden en hoopt
ze nog steeds op Ravi’s komst.
Maar het lot lijkt tegen hun liefde te werken.
‘Shadows of Time’ is een kleurijk
mooi liefdesverhaal, uitgestrekt
over een periode van meer dan
zestig jaar. Tegelijkertijd geeft
het ook de geschiedenis van India weer. De Duitse regisseur
Florian Gallenberger, die met zijn
korte film ‘Quiero ser’ (I want
to be) in 2001 een Oscar won,
schreef het script zelf.
De ontvangst is zaterdag 11 april
om 18.30 uur met een aperitief.
Het filmdiner begint om 19.00
uur. Kosten zijn 44,50 euro per
persoon, inclusief film, aperitief, driegangendiner en kop koffie. Reserveren en informatie
via 0255-514217. Thalia Theater,
Breesaapstraat 52, IJmuiden.

Viering 250 jaar Kortebaan feestelijk van start
Santpoort-Noord - Afgelopen
zaterdag was het groot feest. De
Harddraverij Vereniging vierde
tijdens haar Algemene Ledenvergadering het feit dat dit jaar
de 250ste Kortebaan wordt gevierd. Maarliefst 450 leden kwamen naar de ledenvergadering.
De feestcommissie, bestaande uit Loes Duineveld, Paul Kuiper en Marie-Therese de Jonge, hadden het clubgebouw
van Muziekvereniging Soli compleet omgetoverd tot een sfeervol feestpaleis.
Het bestuur en de vrouwen waren voor de gelegenheid verkleed
in prachtige historische kleding.
Maar zij waren zeker niet de enigen. Vrijwel iedereen was verkleed naar de ledenvergadering
gekomen en uitgedost in historische kledij. Van poetsvrouwen,
lakei-en, regenten, landlopers,
ridders, en veldwachters maakten het feest compleet. Iedereen
was daardoor extra nieuwsgierig
naar elkaar.
De band Blue Six verzorgde in de
grote zaal dansmuziek waar gretig gebruik van werd gemaakt. In
de kleine zaal brachten het duo
Mulder & Mulder toegankelijke

Jazz-muziek. Dansers van Dansschool Ter Horst verzorgden de
openingsdans. De garderobe
was omgebouwd tot een Casino waar iedereen een gokje kon
wagen. En figuranten van toneelvereniging Alberdingk Thijm
uit Haarlem animeerden het publiek. De rokersplaats buiten
was omgetoverd tot een gezellige binnenplaats met een vuurkorf en een heksenketel vol met
warme glühwein.
Nora Timmers, de vrijwilliger die
het voertouw heeft genomen om
als kledingadviseur voor het bestuur op te treden, kon trots toezien hoeveel mensen in de door
haar ontworpen nostalgische
kiel kwamen opdagen. Ook zij
keek haar ogen uit en was aangenaam verrast in hoeverre de
leden hun creativiteit hadden ingezet om verkleed voor de dag
te komen.
Bas Kuntz, het bestuurslid dat alle activiteiten van dit 250ste jubileumviering coördineert, maakte
bekend dat ook de Ondernemers
en Winkeliersvereniging Santpoort Noord actief deelneemt
aan de activiteiten. Ook individuele winkeliers brengen hun cre-

ativiteit in. Zo zijn er bij Bakker
Wesseling heuse “harddravertaartjes” te koop. Tevens is in samenwerking met Wijnhuis Ten
Bilt een serie Harddravers wijnen (rood, rosé en wit) te koop.
Van deze artikelen gaat een deel
van de opbrengst naar het potje om de feestelijkheden mogelijk te maken. Natuurlijk kunnen
de mensen ook dit jaar hun bijdrage leveren door de Jubileumloten te kopen (hoofdprijs 10.000

euro) of de prachtige afbeelding
van Joop Vermeij (“Bruintje”) aan
te schaffen.
Kortom, een zeer geslaagde aftrap van het Jubileumjaar. De
Vereniging, zowel leden als bestuursleden, hebben er zin in.
Aanstaande zondag viert het bestuur met haar zusterverenigingen een receptie. Op deze bijeenkomst op 5 april zal tevens
het jubileumboek worden geïntroduceerd. (foto: Andy Schoen)

Velsen-Zuid - Dinsdag 21 april
organiseert Jong MKB IJmond
wederom een ‘kookbattle’ in
Restaurant The Lodge in Snow
Planet. De eerste editie van dit
culinaire netwerkevenement was
vorig jaar een groot succes.
Ook dit jaar strijden de jonge ondernemers samen met leden van
de FED IJmond. Het thema van
2009 luidt: Oud & Nieuw. In gemixte teams gaan de deelnemers
gerechten maken uit grootmoeders tijd en verrassende spijzen
van deze eeuw. Een soort oma
ontmoet Herman, maar dan zonder herrie in de keuken.
Onder het koken en tijdens het
opeten van elkaars creaties kan
iedereen in ongedwongen sfeer

met elkaar netwerken. Zelden was zakendoen zo lekker
en leuk. Aan het einde van de
avond beoordeelt een deskundige jury welke groep de mooiste en lekkerste gerechten heeft
gemaakt en daarmee de ‘battle’ heeft gewonnen. MKB-leden
kunnen zich aanmelden via de
website www.jongmkbijmond.nl
om te laten zien hoeveel sterren
zij als kok in huis hebben. Vanaf
17.30 uur verzamelen de deelnemers zich in het restaurant naast
de indoor skipiste. Na een korte uitleg begint de kookstrijd om
18.00 uur. De avond wordt rond
22.00 uur afgesloten.
Ook ondernemers die geen lid
zijn van Jong MKB IJmond, zijnvan harte welkom bij dit evenement. Deelname aan deze Kookbattle kost 50 euro. Startende en
jonge ondernemers die hun netwerk graag willen uitbreiden op
een ongedwongen manier, melden zich aan via e-mail: info@
jongmkbijmond.nl. Of kies direct voor een jaarlidmaatschap
van 99 euro met toegang tot veel
meer aansprekende activiteiten.
Op de agenda voor 2009 staan
onder andere een workshop Styling & Starters, een golfclinic en
een workshop over het maken
van (bedrijfs)filmpjes voor YouTube of website.
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Aangenaam

Geboren: Romy Zoet
Zoon van: Jaël en Johan Zoet
Zusje van: Demi (bijna 4)
Geboren op: 29 december 2008
om 10.38 uur
Geboortegewicht: 3720 gram
Velserbroek – De tweede zwangerschap was zwaarder voor Jaël dan de eerste. Er liep natuurlijk al een klein handenbindertje rond en ze kreeg last van lichamelijke ongemakken. Zwangerschapsischias en spataderen,
die gelukkig direct na de bevalling verdwenen.
Na de zwangerschap van dochter Demi kreeg Jaël last van hartritmestoornissen. Dat is schrikken en heel vervelend, maar ze
kan er nu mee leven. Tijdens de
zwangerschap van Romy verdwenen ze, dus ze hoopte op

een thuisbevalling. Helaas kwamen ze terug en moest ze toch
in het ziekenhuis bevallen. Gelukkig ging dat heel vlot, binnen
drie uur was Romy er. De moeder en zus van Jaël waren mee
naar het ziekenhuis, de moeder van Johan bleef bij Romy.
Na twee uur mocht Johan moeder en kind weer mee naar huis
nemen, waar een kennismaking
met de grote zus plaatsvond.
In het begin had Romy last van
darmkrampjes, waardoor ze veel
huilde. Dat is sinds kort achter
de rug en ze slaapt ook al de hele nacht door. Het is nu een rustig
en lief kindje. Demi was het niet
eens met de naam van haar zus:
,,Romy is geen leuke naam. Jullie
hadden haar Kathleen moeten
noemen, van K3, of anders Demi.’’ Twee keer een Demi in huis,
daar zat ze niet mee. Ze vindt het
wel geweldig om een klein zusje
te hebben en zit het liefst de hele dag met haar op schoot. Sinds
kort is Jaël weer voor drie dagen aan het werk. Oma Nel past
daarvan twee dagen op en van
haar mag Jaël best meer dagen
gaan werken, zodat zij nog vaker voor haar kleindochters kan
zorgen.
Ze is stapelgek op die twee. Johan zorgt op woensdag voor zijn
dochters, hij heeft dan ouderschapsverlof. Dat is dus prima
geregeld. (Carla Zwart)

Gymzaal SantpoortZuid wordt toch later

Santpoort-Zuid - De bouw van
de gymzaal voor Santpoort-Zuid
kan pas in 2012 worden gerealiseerd, zo laat het college van
Velsen deze week weten.
De bouw van de gymzaal werd
expres losgekoppeld van het
totale project Blekersduin om
de bouw te versnellen. De raad
meende dat door de bouw op
het Oranjeveld geen bestemmingsplanwijziging nodig was.
Dit blijkt echter toch het geval
te zijn, waardoor realisatie op
zijn vroegst in 2012 mogelijk is.
De ontwikkeling van de gymzaal
wordt toch losgekoppeld van het
project Blekersduin.
De locatie wordt het Oranjeveld,

waarbij het veld zoveel mogelijk
wordt gespaard.
Op deze locatie ligt de gymzaal
dicht bij de Daltonschool, het
kinderdagverblijf en ‘t Brederode Huys en is er parkeergelegenheid.
De gymzaal zal een integraal onderdeel vormen met de bestaande bebouwing.
De gemeente had 800.000 euro
uitgetrokken voor de bouw van
de gymzaal.
Vanwege de loskoppeling van
Blekersduin zal dit bedrag naar
alle waarschijnlijkheid niet meer
toereikend zijn. De financiële consequenties zullen worden
doorberekend en herzien.

Vrouw Holland in
muzikale voorstelling
Velsen- Al tien jaar bestookt
Vrouw Holland haar publiek met
een mix van dolle persiflages,
gedurfde sketches, hippe flauwekul en mooie meerstemmige
liedjes.
Op zaterdag 18 april (20.15 uur)
brengen de vier robuuste dames en hun tengere pianist in
de Stadschouwburg Velsen een
avond met eigenzinnige én on-

zinnige teksten op muziek uit allerlei genres, vermengt met absurde theatrale humor.
Voor de gelegenheid stelde het
pretkwintet (inclusief pianist)
een zinderende best-of-show
samen vol goedgelukte glorieuze momenten waarin de gekte
overheerst en waar de energie
van afspat.
Vrouw Holland laat zien wat zij
in huis heeft. Variërend van brute botheid en schaamteloze zelfspot tot absurde humor en uitdagende tederheid. Van het tepelgesprek, de sublieme ontregeling van een heel orkest, het WK
schoonlopen en de parodie op
Bert Visscher tot de bilspleet van
de gemiddelde bouwvakker.
Het publiek van de Stadsschouwburg Velsen kan via de website www.vrouwholland.nl een lied
aanvragen dat ze graag nog een
keer zouden willen horen.
Tijdens de voorstelling zullen de
dames een aantal van deze verzoekjes inwilligen.
Prijs: 20,25 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 2 euro korting.

Annie van Huis
aan de Amstel
IJmuiden - Op zondag 5 april is
Huis aan de Amstel in het Witte
Theater te zien met de voorstelling Annie. Enne Koens baseerde
dit op het leven en werk van Annie M.G. Schmidt. Voor kinderen
vanaf 4 jaar en voor iedereen die
nog niet volwassen is. Daar zit ze
dan, Annie. Met haar oude voeten in een teiltje water. Ze heeft
geen idee waar ze is. Ze heeft zin
om te morren, te klagen, te knorren. Ze zeggen dat ze dood is.
Annie is opgelucht. Het feest is
over, ze hoeft niets meer. Maar
dan blijkt dat ze nog één opdracht moet vervullen. Aanvang
14.30 uur.
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Bezoek bij debvijver
uur
Driehuis - Wegens de grote opkomst bij de vertelvoorstelling van 29 maart in het Pieter Vermeulen Museum is er op
de woensdagmiddagen 8 en 15
april een herhaling van de vertelvoorstelling ’Bezoek bij de vijver’ gepland. De voorstelling is
geheel in lentesfeer. Het is voorjaar en de dieren komen uit hun
warme winterplaats en trekken
er op uit. Zo komt er op een dag
een bezoeker in het bos die een
mooie bal vindt. Dat dit geen gewone bal is weten de andere dieren haar gelukkig te vertellen.
Inmiddels is ook de egel weer
uit zijn winterslaap ontwaakt. Hij
weet te vertellen dat je die bal
goed warm moet houden en stelt
zijn hol daarvoor beschikbaar.
Ondertussen is vader eend heel
verdrietig. Hij is een ei kwijtgeraakt. Zal de kikker hem kunnen
helpen? Uiteindelijk komt alles
toch nog goed.

De vertelvoorstelling is voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 30 minuten. Aansluitend
is er gelegenheid om te knutselen. Wij willen u vragen op tijd
aanwezig te zijn. De kosten zijn
slechts de entreeprijs van het
museum (2 euro voor kinderen
van 3 tot en met 12 jaar, 2,50 euro voor een volwassene). Aanmelden kan via telefoonnummer
0255-536726. Er is plaats voor
ongeveer 15 kinderen. Op tijd
aanmelden wordt aanbevolen.
Voor de oudere kinderen vanaf
9 jaar hebben we de uitdagende
tentoonstelling ‘Hé Wattje’, waarin je van alles te weten komt over
wind- en zonneenergie, wat fossiele brandstoffen zijn en hoe je
zelf energie kunt leveren en besparen. Deze voorstelling is te
zien tot en met 10 april en niet
meer op de woensdagmiddag 15
april.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Pretpark in
Nieuws voor Zuiderscheg?
de schoter?
Velsen - De gemeente
info@deschoter
.nlVelsen
gaat in overleg met de initia-

tiefnemers van Adventure World
over de aanleg van een pretpark
in de Zuiderscheg. Het idee is in
hoofdlijnen bekeken op wenselijkheid en haalbaarheid. Men
ziet interessante economische
mogelijkheden.
Onoplosbare
knelpunten is men nog niet tegen gekomen. De gemeente
staat in principe positief tegenover realisatie van het pretpark
aldaar, hoewel het beheer van
de Zuiderscheg in handen is van
Recreatieschap Spaarnwoude.
Bij het overleg met de gemeente zal worden gesproken over de
totstandkoming van een haalbaar en uitvoerbaar plan en de
rol van de verschillende partijen daarin. De Zuiderscheg is het
gebied zuidelijk van het Noordzeekanaal tussen de Wijker- en
Velsertunnel in. Eind vorig jaar er
nog twee belangstellende partijen voor dit gebied. De plannen voor het Chinese attractiepark lijken van de baan. Adventure World wil een indoorpark
met 3D-attracties realiseren en
mikt op een miljoen bezoekers
per jaar. (Karin Dekkers)
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ORO Instuif internationale dans voor 55+
Haarlem - Zaterdag 4 april organiseert ORO, Vereniging voor
Werelddans een Instuif internationale dans speciaal voor 55 +.
Vier docenten, Mariette van
Gelder, Claudy van der Werff,
Cor Vronik en Lilian van Bilderbeek hebben het op zich genomen om deze middag te verzorgen. Zij geven les bij verschillende groepen speciaal gericht
op 55+ bij verenigingen in Haarlem en omstreken. Veel van deze
groepen vallen onder de noemer
Meer Bewegen voor Ouderen.
Deze groepen worden goed bezocht en de dansers zijn enthousiast over internationale dans.
Internationale dans bestaat uit
een selectie van dansen uit alle
landen van de wereld, zowel ou-

de als moderne. Het is daardoor
zeer afwisselend: niet alleen door
de diverse danspassen en dansfiguren, maar ook door de verschillende soorten muziek. Ieder land brengt weer een andere
sfeer met zich mee. Er een speciaal MBvO dansprogramma samengesteld wat rekening houdt
met de 55+, waardoor het meer
ontspanning dan inspanning is.
Locatie: De Ringvaart, Floris van
Adrichemlaan, Haarlem. Entree 4
euro.
ORO, Vereniging voor Werelddans, biedt werelddans voor zowel jeugd als volwassenen. Iedere werkdag is er een OROdansgroep actief in Haarlem. Voor
meer informatie www.orodans.nl
of info@orodans.nl.

Zittend van links naar rechts:Giorgio Provini (ass. coach); Steven van
Groningen; Sven Jongejans; Tobias Bakker; Abet Evangelista; Roy
Troost; Pim Thunnissen; Karel Morang; Bjorn Hato; Dion Steyl. Staand
van links naar rechts: Marie-Louise Rutte (teammanager) Raymond
Rutte; Sven Vlaanderen; Kevin Weijgertse; Onno Jansen; Gislenus
Mercera; Ritzo Jansen, Robert Hilterman; Frenk Stokman; Allan Milliard; Wilfred Jelsma (coach)

De Kroon Kinheim klaar
voor nieuw seizoen
Haarlem - Met een flink aantal
nieuwe spelers begint “De Kroon
Kinheim” (het tweede honkbalteam van honk- en softballclub
Kinheim) aan het seizoen 2009.
De Kroon woninginrichting uit
de Kleine Houtstraat heeft voor
een periode van drie jaar haar
naam verbonden aan deze jonge talentvolle ploeg. Drie spelers van dit team, te weten, Bjorn
Hato, Kevin Weijgertse en Sven
Jongejans maken deel uit van
de voorlopige selectie van Jong
Oranje.
De opzet van de competitie
waar dit jonge team in zal uitkomen, is dit jaar overigens anders
van aard. Naast wedstrijden tegen andere reserveteams, werd
er in 2008 ook nog tegen standaardteams zoals DSS en Sparks
Haarlem gespeeld. Voor dit seizoen heeft de Bond echter besloten dat de tweede teams enkel en alleen nog wedstrijden
onderling zullen spelen. Tegelijkertijd is de naam van de com-

petitie aangepast. Deze wordt nu
de “Rookie League” genoemd.
Deze Rookie League is in het leven geroepen om een betere
aansluiting te krijgen bij de teams
die in de hoofdklasse uitkomen
en kan dus ook beschouwd worden als de klasse waarin talenten klaargestoomd worden voor
het grote werk. De Kroon Kinheim heeft zich tot doel gesteld
bij de top-drie van de competitie
te eindigen.
Het veld waar De Kroon Kinheim
zijn thuiswedstrijden zal afwerken, is ook veranderd. Met ingang van dit seizoen zal namelijk niet meer het vertrouwde veld aan het Badmintonpad,
maar het Pim Mulier stadion als
thuishaven van de Haarlemmers
dienen.
De coaching staf voor dit seizoen
bestaat uit hoofdcoach Wilfred
Jelsma en assistent-coach Giorgio Provini. Vrijdag 10 april begint
de competitie met twee wedstrijden tegen Amsterdam Pirates.

Wedstrijd
sportklimmen

Benefietwedstrijd Boy
Jochemz druk bezocht
Haarlem - De spelers van FC
Utrecht hebben zaterdagmiddag een benefietwedstrijd tegen
HFC Edo in Haarlem gespeeld
om geld in te zamelen voor een
operatie voor Boy Jochemz. Op
29 februari 2008 kreeg de jonge keeper van HFC EDO op
weg naar de training een ongeval op de Spaarndamseweg in
Haarlem. Doordat er veel vuil en
zand op de weg lag, vanwege de
bouw van de nieuwe brug, slipte zijn auto in de flauwe bocht en
kwam tegen een boom tot stilstand. Sindsdien moet Boy verder in een rolstoel met een hoge dwarslaesie. Hij is vanaf zijn
schouders verlamd. Boy wil
graag een operatie ondergaan in
Portugal, die niet wordt gedekt
door de verzekering en waar-

voor Boy zelf 50.000 euro voor
moet neertellen. Met deze operatie hoopt professor Lima, middels een stamcellen techniek
een aantal functies weer terug
te krijgen, zodat hij beter in staat
zal zijn om voor zichzelf te zorgen.
Voor aanvang van de wedstrijd
overhandigde Boy een grote beker aan de aanvoerder van FC
Utrecht in bijzijn van onder andere Olympisch kampioene
Yvonne van Gennip. Oud
Utrechttrainer Willem van Hanegem kwam ook naar de
wedstrijd kijken.
HFC Edo won de wedstrijd met
2-1 de wedstrijd van FC Utrecht.
Er waren 2000 bezoekers aanwezig in het stadion van Edo. (foto:
Michel van Bergen)

Succes voor VOLO
Haarlem - Zaterdag 21 maart
hebben de allerjongsten meisjes van de wedstrijdgroep van
VOLO een succesvolle wedstrijd
geturnd.
De dag begon al vroeg met de
jongste
kinderen uit de basisklasse. Marit
Rijntjes, Anneke
Brakenhoff en
Myla van Heerden deden hieraan mee. Myla
deed haar eerste wedstrijd in
de grote sporthal in Beverwijk
en heeft het
erg goed gedaan! Marit en Anneke begonnen op sprong met
een overslag over de kast, wat
niet vlekkeloos ging. Marit viel
op haar billen, maar behaalde
toch een 8.30. Anneke kreeg een
waardering van een 0.00 omdat
ze werd geholpen. Geen goed
begin, maar de meiden hebben
verder geknokt. Marit piekte op
brug (9.30), met een geweldige oefening! Balk ging iets minder en bij vloer was de jury erg
streng. Daarna de prijsuitreiking

en Marit heeft de 3e prijs gewonnen (zie foto)!
Met de tweede wedstrijd deden
Diede van der Heijden, Isa Handgraaf en Floortje Fokke mee uit
de instap-klasse. Diede en Floortje hebben allemaal
8-en
gehaald en
Diede zelfs
een 9.10 op
sprong! Isa
heeft
haar
punten verbeterd
ten
opzichte van
vorige keer.
We durfden
nergens op
te hopen, maar Floortje heeft de
4e prijs gewonnen en Diede is 1e
geworden! Daarna kwam onverwachts een prijsuitreiking voor
de twee rayonwedstrijden bij elkaar opgeteld. Hierbij was Diede
weer 1e! Diede ging met 2 gouden plakken naar huis. Floortje
viel hierbij net buiten de prijzen,
want ze was vijfde in totaal en er
waren 4 prijzen.
VOLO ging succesvol en trots
naar huis, met 4 medailles om

Haarlem - In samenwerking
met de NKBV (Nederlandse Klim
en Bergsport Vereniging) organiseert Klimmuur Haarlem op
zondag 19 april een belangrijke
kwalificatiewedstrijd sportklimmen: de Senioren Lead II. Dit is
de tweede kwalificatiewedstrijd
voor het NK Sportklimmen.
Ongeveer 40 mannen en 25
vrouwen uit heel Nederland komen die dag naar Haarlem en
kunnen hun talenten laten zien
op het gebied van beweging,
kracht, souplesse, techniek en
zwaartekracht. Voor die dag zijn
er in de hal speciale moeilijke
routes gebouwd en met video,
licht, geluid, scheidsrechters en
publiek belooft het een geweldig
evenement te worden. Entree is
gratis.
Aanvang wedstrijd 11.00. Finale
vanaf 16.30 uur. U vindt de Klimmuur op de Spaarndamseweg
120 b (boven de Vomar, winkelcentrum Spaarneboog). Meer informatie: www.deklimmuur.nl.

Gentile blijft
bij Haarlem

Haarlem - HFC Haarlem heeft
de optie gelicht in het contract
van trainer Marco Gentile. De
assistent van Jan Zoutman is dus
ook het volgende seizoen werkzaam voor de roodbroeken. Gentile is bezig aan zijn eerste jaar
bij de club, nadat hij een aantal jaren in dezelfde functie actief was bij ADO Den Haag, waar
hij het grootste gedeelte van zijn
actieve voetbalcarrière ook voor
uitkwam. (foto: Serge Meijer)

Aanhouding
autodief
Haarlem - Vorige week dinsdag omstreeks 15.30 uur hielden politieagenten een 35-jarige Haarlemmer aan in zijn woning. Hij wordt ervan verdacht
op 22 maart i Zandvoort een auto te hebben gestolen. De auto is
nabij zijn woning teruggevonden
en in beslag genomen. De verdachte is voor nader onderzoek
ingesloten.
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Veel handtekeningen
bij Tour voor nachttrein
Haarlem - Vrijdag 27 maart
maakte SP-Kamerlid Emile Roemer samen met een groep jonge Sp-ers een tour langs Haarlem, Alkmaar en Zaanstad, om
de actie voor een nachttrein af te
trappen. Emile Roemer: ,,Na het
succes van het Brabantse nachtnet, verdient ook Noord-Holland
goede nachttreinen.’’ Met de
actie werd tegelijkertijd de site
www.nachttreinnoordholland.nl
gelanceerd.
Het plan van de SP is om de
nachttrein om donderdag, vrijdag en zaterdagnacht eens
per uur een rondje te laten rijden tussen Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Zaanstad en vice versa. De NS staat positief tegenover dit initiatief en is momenteel bezig met het uitwerken

House, Dance
en Trance Party

Haarlem - Station Haarlem
swingt vrijdag 3 april de pan
uit met house, dance en trance
(H,D&T) van dj Johan Eijssink.
Johan zorgt voor een gevarieerde
avond van house en dance classics gecombineerd met nieuwe
muziek. Laat je verrassen en ontdek dat house, dance en trance
meer is dan alleen beats.
Swingsteesun organiseert elke eerste vrijdag van de maand
een oprechte H,D&T party in het
mooiste en leukste station van
Haarlem. Gewoon ongedwongen
dansen en uit je dak gaan op opzwepende muziek ‘het mag allemaal’. Het feest begint op om
20.00 uur en eindigt om 1.00
uur.

van een plan. Met het toenemen
van het aantal handtekeningen,
neemt de kans zienderogen toe
dat ook Noord Holland binnenkort wordt aangesloten op het
nachtnet.
In Haarlem is ROOD, jong in de
SP al een aantal weken bezig
met een actie om station Haarlem op het nachtnet aan te sluiten. In totaal zijn er al meer dan
4000 handtekeningen verzameld
uit Haarlem en omgeving. Ook
hebben instellingen en bekende
Haarlemmers zich achter het initiatief geschaard. HoReCa Haarlem, MKB Haarlem, Het Patronaat, de Stadsschouwburg hebben zich aangesloten bij het comité van aanbeveling, net als Brigitte Kaandorp en Giel Beelen.

Lilianefonds

Ontwerpwedstrijd bij Kees
Hoogenbosch Schoenen

Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes
Velserbroek – Rondom Pasen
is er weer een speciale tentoonstelling in de Museumboerderij (Jan Makkes). Deze opent op
zaterdag 4 april en is tot en met
zondag 19 april dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur.
De bekende en gepassioneerde
kunstenaar Jan Makkes (19351999) liet veel werk na. Hij haalde inspiratie uit zijn reizen, maar
schilderde ook graag in zijn geliefde haven van IJmuiden. Bloeiende boomgaarden, kleurrijke
landschappen en dorpsgezichten: de collectie die tijdens de
tentoonstelling te zien zal zijn
is heel divers. Mooi zijn ook de
befaamde bloemstillevens, door
Dries van Agt ooit ‘fonteinen van
kleur’ genoemd.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’ is de titel van de videopresentatie over het werk en leven
van Makkes, die tijdens de tentoonstelling te zien zal zijn. Ook
is dan het boek ‘Jan Makkes, een

gedreven kunstenaar’ te koop.
De museumboerderij ademt nog
steeds de sfeer van de schilder.
Aan de muren hangen schilderijen en foto’s van zijn ontmoetingen met de groten der aarde. Zo
ging hij op audiëntie bij de Paus
en had hij ontmoetingen met onder andere Gorbatsjov en Kennedy. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen genieten
van het werk vol passie en mystiek van Jan Makkes. Auteur Peter Dicker zond in zijn In Memoriam een wens richting hiernamaals: ,,Laat de kwast niet rusten, laat ook het glas niet staan.
Houd de verbaasde engelen niet
bij je werk vandaan. Ook engelen hebben lusten, heiligen moeten eeuwig bestaan, en God in
zijn dooie eentje heeft vast nog
wel een ezel staan.’’
Museumboerderij Jan Makkes
ligt aan de Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek en is telefonisch bereikbaar via 023-5376227.

Haarlem-Noord - Kees Hoogenbosch Schoenen op de Cronjéstraat 11 is gestart met een
heuse ontwerpwedstrijd bedacht door Twins en Trackstyle
voor kinderen tot en met 12 jaar.
Er zijn twee super geflexte lowriders te winnen. De enige echte
Twins fiets met glitters, spiegels
en hippe meiden kleuren. De
unieke Trackstyle fiets is ontworpen met dikke banden, toeters
en stoere kleuren. De kinderen
worden door middel van advertenties en commercials op Nickelodeon enthousiast gemaakt,
om deel te nemen aan de wedstrijd.
Kinderen willen meer betrokken

zijn bij de merken die zij leuk vinden. Op de website www.twinstrackstyle.nl staat een basis ontwerp van een lowrider. Wees
creatief en ontwerp jouw superlowrider. Creaties kunnen uiterlijk 18 april ingeleverd worden bij
Kees Hoogenbosch Schoenen.
Er is een prijzenpakket samengesteld. Een jury van Twins en
Trackstyle zal een jongen en een
meisje verblijden met de hoofdprijs: een lowrider ter waarde
van 1500 euro!
Nadere informatie is te verkrijgen bij Kees Hoogenbosch
Schoenen op de Cronjéstraat 1113, tel. 023-5252082.

Haarlem - Op 7 april komt Corrie van Tright met een presentatie over het Lilianefonds in sociëteit Koinonia, Doelstraat 52,
Haarlem. In samenwerking met
lokale contactpersonen verleent
het Liliane Fonds rechtstreekse,
kleinschalige, persoonsgerichte
hulp aan kinderen en jongeren
met een handicap in ontwikkelingslanden.
De presentatie begint om half
negen, de sociëteit is vanaf acht
uur open.

Vrouw
aangerand

Haarlem - Een 19-jarige vrouw
is zondagmorgen rond 04.00 uur
op de Zomerkade aangerand
door een onbekende man. De
vrouw was uit geweest en was
op weg naar huis. Ze had het gevoel dat de man al enige tijd achter haar aanliep. Omdat ze bang
werd belde ze aan bij een huis
maar er wed niet open gedaan.
De man pakte haar beet en betaste haar. Daarna ging de man
er vandoor. Het gaat om een grote man van rond de 30 jaar met
onverzorgd blond haar in een
staart. Hij heeft een afgeleefd gezicht en droeg een lange zwarte
jas en zwarte hoge schoenen. De
politie is op zoek naar de man en
naar mogelijke getuigen van de
aanranding. Die kunnen bellen
naar 0900-8844.

Bejaarde
dievegge

Songwriters uit Israël
Haarlem - Donderdag 9 april is
speciaal. Waarom? Omdat Patronaat twee geweldige singersongwriters uit Israel heeft staan,
Noa Babayof (zie foto) en Amit
Erez. Prachtige breekbare num-

mers die vaak alleen door gitaar
begeleid worden. Laat je meeslepen door de mooie klanken
uit het Midden Oosten...
Aanvang half tien en de entree
is gratis.

Haarlem - Personeel van een
supermarkt aan de Paul Krugerkade betrapte zaterdagmiddag een 77-jarige Haarlemse op
de diefstal van etenswaren uit
de winkel. De vrouw is aangehouden en overgedragen aan de
politie. Ze is meegenomen naar
het bureau. Daar bekende ze de
diefstal. Tegen haar is procesverbaal opgemaakt.
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Wijkplatform
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Het Wijkplatform
Velsen-Zuid vergadert woensdag 8 april om 20.00 uur in de
brandweerkazerne. De vergadering staat in het teken van de
kennismaking met de nieuwe
wethouder Ineke Edzes. Alle inwoners van Velsen-Zuid zijn van
harte welkom.

Man bedreigt
vrouw op
Marktplein
IJmuiden - Een 22-jarige vrouw
uit IJmuiden meldde vorige week
vrijdag dat ze rond 15.30 uur op
het Marktplein door een man
was bespuugd, bedreigd en beledigd. De vrouw was al vaker
door de man op een vervelende en seksistische wijze benaderd en dat gebeurde nu ook
weer. Toen de vrouw er wat van
zei werd de man boos en spuugde hij naar haar. Hij greep haar
vast, schopte haar en bedreigde
haar met de dood. Een getuige
greep in waardoor de vrouw kon
wegfietsen. De verdachte kon
later worden aangehouden en is
ingesloten. De politie onderzoekt
de zaak en vraagt de man die
heeft ingegrepen op het Marktplein zich te melden voor het afleggen van een getuigenverklaring: 0900-8844.
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Leven in het hier en nu

Informatiebijeenkomst
over ‘mindfulness’
Driehuis - Op 4 april is er een
informatiebijeenkomst in Dorpshuis de Driehoek over Mindfulness. We leven in een veeleisende tijd waarin voor veel mensen
energie gaat zitten in stress, piekeren, angst of pijn. Dit kan leiden tot overmatige vermoeidheid,
slaapproblemen, spierspanningen, hoge bloeddruk, gevoelens
van onrust, irritatie of niet meer
kunnen genieten. Vaak handelen
we op de automatische piloot
terwijl onze geest bezig is met
zaken uit het verleden of vooruit
loopt op de toekomst. Het gaan
herkennen van gewoontepatronen in ons denken, spreken en
handelen schept ruimte om te
kunnen kiezen voor meer heilzame reacties.
Mindfulness is de kunst van het
met aandacht aanwezig zijn in
het hier en nu, zonder daar een
oordeel over te hebben. In een
mindfulnesstraining krijgt men
handvatten aangereikt om effectief om te gaan met stress en gezondheidsklachten.
De methode combineert oosterse meditatie- en yogatechnieken
met moderne westerse psychologie.
Deze training werd in 1979 onder de naam Mindfulness Based
Stress Reduction ontwikkeld

door Dr. Jon Kabat-Zinn, van de
universiteit van Massachusetts
(USA). Hij onderzocht de invloed
van stress op lichaam en geest
en ontwikkelde deze stressreductie cursus die sindsdien aan
veel wetenschappelijk onderzoek is onderworpen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat deze
cursus effectief is bij tal van lichamelijke en geestelijke klachten.
De training is geschikt voor iedereen die de kwaliteit van zijn
leven wil verbeteren. De mindfulnesstraining is een acht-weekse
cursus waarin tal van oefeningen worden gedaan en informatie wordt gegeven over onder andere stress, grenzen, aandacht en communicatie. Er start
een nieuwe training op woensdagochtend 13 mei in Dorpshuis de Driehoek. Voor aanmelding en informatie: www.praktijklotus.nl of 0255-577414, Titia
van Rootselaar.
Op 4 april geeft trainster Titia
van Rootselaar een informatiebijeenkomst van 14.00 tot 15.30 uur
in de Driehoek aan de Driehuizerkerweg, achter de jan Campertschool in Driehuis.Deze bijeenkomst is kosteloos. Aanmelden voor deze middag via 0641281590.

IJmuidens bedrijf maakt ook meubels op maat

Scheeps- en Interieurprojecten
Martin Scheerman levert vakwerk
IJmuiden - Als je het hebt
over schaalvergroting is Martijn
Scheerman een prima voorbeeld.
Als kind bouwde hij modelboten, nu heeft hij een werkplaats
aan Industriestraat 17a waar een
jacht van 14 meter ruimschoots
plaatsvindt.
Zijn bedrijf heet Scheeps- en Interieurprojecten Scheerman. Hij
werkt samen met meubelmaker
Guus en stagiair Mark. Zelf is
Martijn allround timmerman, zowel op het gebied van scheepsinterieurs als meubels. Behalve
in de werkplaats, wordt ook veel
op locatie gewerkt.
Door goede mond tot mond reclame ontwerpt en bouwt het
bedrijf ook steeds meer meubels voor in huis. En natuurlijk
alles op maat en naar de wens
van de klant.
Scheepsinterieurbouw is een
veelomvattend vak, waarbij vooral met houtproducten wordt gewerkt van teak tot multiplex.
Op een jacht moet op enkele vierkante meters een woonplek worden gebouwd en is
het vaak schipperen met ruimte. Dus moeten er creatieve oplossingen worden gevonden die

Bart Brentjens vaart mee
op mountainbikecruise
IJmuiden - Mountainbikers die
op zoek zijn naar uitdagende
trails, anders dan de Alpen, én
niet ver willen rijden, vinden een
aantrekkelijk aanbod vlakbij in
Noordoost Engeland. Zoals het
Kielder Water & Forest Park. Met
138 km aan gevarieerde routes
en veel investeringen is het een
professioneel mountainbikegebied in wording. Niet vreemd dat
Bart Brentjens, tienvoudig Nederlands en Olympisch kampioen mountainbiken, onlangs op
de pedalen stapte en zelf het gebied ‘testte’. Brentjens verzorgde
in samenwerking met DFDS Seaways een speciale clinic in Kielder. Door het inslaande succes
introduceert de cruiseferrymaatschappij vanaf 1 april speciale
mountainbike arrangementen.
Maar liefst 50 sportievelingen
namen deel aan de mountainbike clinic in Kielder. Zij waren
erg enthousiast over het gebied
en de reis er naar toe. Door de
reistijd is het arrangement zeer
geschikt voor lange weekeinden. Ook Bart Brentjens uitte zijn
waardering: ,,In Noordoost Engeland is een prachtig en uitdagend mountainbike gebied, waar
onder alle omstandigheden perfect te biken is. Technisch, maar
goed te nemen single tracks.”
Per 1 april introduceert DFDS

Seaways een 4-daagse MTB trip
naar Otterburn (Kielder). Het arrangement is te boeken vanaf
176 euro per persoon, inclusief
overnachtingen aan boord en
één overnachting in Percy Arms
(inclusief ontbijt en diner). Vanaf 3 juli gaat DFDS Seaways ook
richting Durham. Het nabije 800
hectare dennenbos Hamsterley
Forest biedt volop uitdaging voor
zowel de ervaren als beginnende
mountainbiker. Zo maak je kennis met de ‘down-hill track’ en
een speciaal parcours, ‘Loop’, om
de vaardigheden te trainen. De
eveneens 4-daagse trip is vanaf
134 euro per persoon. Bovendien
is het vervoer van de eigen bike,
op de fietsendrager achter op de
auto, aan boord kosteloos.
DFDS Seaways is met de route
IJmuiden – Newcastle de ideale vervoerder voor een mountainbike-trip in Noordoost Engeland. Op korte afstand rijden van
Newcastle liggen ook de andere mtb-regio’s Chopwell, Guisborough en Rothburgh. Boeken
kan via www.dfds.nl. Op de website vindt de reiziger tevens alle
informatie over de hutaccommodatie, restaurants en maaltijden
en een uitvoerige beschrijving
van alle faciliteiten aan boord.
Boeken kan ook via telefoonnummer 0255-546666.

Inbraken opgelost

stroken met de wensen van de
klant. Bij scheepsinterieurs gaat
het dan zowel om inbouwmeubels als badkamers, keukens en
slaapkamers. Maar ook dekken,
luiken, stuurhutten, blokroosters en aanpassingen aan masten passen bij scheepsinterieurbouw. Het bedrijf kan opbouwen
vanaf casco, doet renovaties en
grotere en kleinere aanpassingen aan alle schepen.

Dankzij de tevredenheid van
klanten wordt ook steeds meer
opdracht gegeven voor meubelbouw thuis.
Een meubel op maat, in de houtsoort die men wenst is een sieraad voor het huis waar men jarenlang plezier van kan hebben.
Op de website www.martijnscheerman.nl staan tal van foto’s
van afgeronde projecten. Of bel
06-50680747.

Regio - Met de aanhouding van
drie mannen en een vrouw heeft
de politie 24 woninginbraken
opgelost. De verdachten werkten vanaf de zomer van 2008 met
elkaar samen. Ze hadden het
voorzien op hoekwoningen en
hebben voor tienduizenden euro’s buitgemaakt. Een flink aantal gestolen spullen is teruggevonden en terugbezorgd bij de
gedupeerden.
In een garagebox van een 27jarige IJmuidenaar, een van de
hoofdverdachten, troffen politiemensen vier grote tassen met gestolen spullen aan. Het ging hierbij onder andere om een antieke
klok, sieraden, horloges en veel
pasjes. Aan de hand van deze

goederen konden uiteindelijk 24
inbraken in woningen in Hoofddorp, Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Driehuis, Vogelenzang,
Abbenes, Aalsmeer, Nieuw Vennep, Naaldwijk, Den Haag, Ter
Aar, Zwaanshoek, Leiderdorp,
Zandvoort en Badhoevedorp aan
de verdachten worden gekoppeld en opgelost.
De daders hadden het vooral gemunt op hoekwoningen. Ze hadden het voorzien op kluizen, sieraden, laptops, camera’s en andere waardevolle spullen. Eén
dader bleef op de uitkijk in de
auto om te waarschuwen. De
opbrengst is door de daders verbrast. Zij waren verslaafd aan
verdovende middelen.
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Toneelgroep
De Veste

Voices zapt door
met nieuwe voorzitter
IJmuiden - Zanggroep Voices
uit IJmuiden bestaat uit ruim 50
zangers en zangeressen die allemaal enthousiast een steentje
bijdragen aan het organiseren
van allerlei activiteiten. Dit jaar is
ook nog eens een heel bijzonder
jaar, omdat het koor in juni haar
25 jarig jubileum gaat vieren en
in oktober een groot concert zal
geven ‘Zappen met Voices’ in de
stadsschouwburg te Velsen.
Als aanloop naar het concert,
wordt er door de groep elke
maand iets georganiseerd. Het
begon in januari met een optreden in Paradiso te Amsterdam. In februari een extra repetitie, en begin maart een goederen- en dienstenveiling in clubgebouw Soli in Santpoort. Dit
laatste werd een overweldigend

succes en heeft voor zanggroep
Voices heel wat geld in het laatje
gebracht. Deze extra inkomsten
kan het koor goed gebruiken dit
jubileumjaar.
Vorige week vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaats. Tijdens deze vergadering is de voorzitter, Vera Apetz,
na vier jaar afgetreden en heeft
René Boudri het stokje van haar
overgenomen. De leden verwelkomden hem met luid applaus
en hebben er het volste vertrouwen in dat hij samen met alle leden van zanggroep Voices op
weg is naar een spetterend concert op 31 oktober.
Voor meer informatie: Marloes
Freijser, telefoon 06-11237089.
Zie ook www.zanggroepvoices.
nl.

Toneelgroep de Veste
met ‘Para of normaal’
Velserbroek - Toneelgroep De
Veste is zaterdagavond 18 april
om 20.15 uur en zondagmiddag
19 april om 14.30 uur te zien in
buurthuis de Veste (Polderhuis).
Zij brengen het stuk ‘Para of normaal’, geschreven door Peter van
den Bijllaardt. Regie is in handen van Hanneke Schipper. Het
publiek is te gast in de huiskamer van een aantal vriendinnen in geldnood. Een poging om

door middel van een medium uit
de problemen te komen lijkt niet
te lukken. Het dreigt zelfs geheel
uit de hand te lopen. De afloop is
te zien op 18 en 19 april. Kaarten zijn telefonisch te bestellen
bij Corrie van der Rol, telefoon
06-36539535 of bij Ivonne Verduin, telefoon 023-5365905, of
een half uur voor aanvang aan
de zaal. Toegang 8 euro, kinderen tot 12 jaar zes euro.

Koor Baba Jaga op
Nationaal koorfestival
Haarlem - Zaterdag 4 april vinden de voorrondes van het Nederlands koorfestival plaats in de
Doopsgezindekerk aan de Frankestraat 24 in Haarlem. Dit is hét
nationale koorfestival voor alle koren en hét landelijk podium
voor actieve zangers. Een podium
waar koren zich kunnen presenteren, elkaar kunnen inspireren
en stimuleren en uiteindelijk hét
podium waarop het koor van het
jaar 2010 gekozen gaat worden.
Kleinvrouwenkoor Baba Jaga uit

Santpoort-Noord, onder leiding
van Antje de Wit, gaat hier proberen hoge ogen te gooien. Tussen 10.00 uur en 21.00 uur presenteren zich verschillende koren uit de regio Noord-Holland.
Baba Jaga zingt om 10.20 uur.
Het koor laat liederen horen uit
het programma ‘Magic en Mystique’ uit 2008, onder andere van
de Finse componisten Rautavaraa en Aulis Sallinen, Juriaan
Andriessen en een prachtig Keltisch lied van Lizzie Kean.

Velserbroek - Lijkt het niet
heerlijk om zo nu en dan dat
‘stuk chagrijn’ te spelen, die ‘serveerster’ of die ’hartenbreker’?
Kom dan eens langs op een donderdagavond bij toneelgroep De
Veste in De Veste op het Vestingplein in Velserbroek. Zij reperteren tussen 20.00 uur en 22.30
uur. Ervaring speelt geen rol. Ouder dan 16 jaar dan is men van
harte welkom. Vooral mannen
welkom. In verband met de bezetting voor de nieuwe productie is het raadzaam om voor eind
april langs te komen. Voor meer
informatie: Corrie van der Rol,
telefoon 06-36539535 of Ivonne
Verduin, telefoon 023-5365905.

Film in Witte
Theater
IJmuiden – Woensdag 8 april is
in het Witte Theater de film ‘The
boy in striped pyjamas’ te zien.
De film, gebaseerd op het gelijknamige bestseller van John
Boyne, vertelt over een onwaarschijnlijke vriendschap tussen
Bruno, een Duits jongetje van
acht, en zijn joodse leeftijdgenootje Shmuel. Aanvang 20.30
uur.

Vesper in
Dorpskerk

Santpoort-Noord - Op zaterdagavond 4 april is er een vesper aan de vooravond van Palmpasen en de Stille Week. De vesper is getiteld ‘Introïtus tot Pasen’. Een moment van inkeer, stil
staan, en een voorbereiding. In
deze ingetogen vesper zingt de
Dorpskerkcantorij onder leiding
van Antje de Wit. Ook zullen er
de vertrouwde momenten zijn
om kaarsen te branden en stil te
zijn. Er zullen onder andere liederen van de Iona-gemeenschap
gezongen worden met bijzondere Schotse melodieën, maar
ook liederen verzameld uit allerlei windstreken. Teksten worden
verzorgd door ds. Henk Reefhuis
en andere cantorijleden. Orgel
en pianobegeleiding door Jaap
Haringa. Aanvang vesper om
19.00 uur, de kerk is een half uur
voor aanvang geopend, toegang
gratis, collecte na afloop. Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67 in
Santpoort-Noord.

Internationale
muzikanten op concert
Velsen-Noord - Felison Brass
gaat haar laatste week in voor
haar jubileumconcert op 4 april.
De brassband uit Velsen-Noord
repeteert nog op de ingezonden
stukken van de internationale
gasten die op het jubileumconcert zullen aantreden voor het
jubileumconcert.
Tabby Clegg (cornet) en Simon
Kerwin (es-bas). Het is een mooi
afwisselend programma geworden met Brassmuziek, ook voor
de toeschouwers die van Harmonie of Fanfare muziek houden zullen zich hier prima kunnen vermaken.
Natuurlijk wordt er echte
brassmuziek gespeeld, maar bekend werk zoals muziek uit de
West Side Story en Leningrad
van Billy Joel zullen onder andere ook passeren.
Een programma voor ieder wat
wils. Nederlands Kampioen
Brassband Rijnmond zal een

spetterend optreden geven. En
onder andere het EBK stuk (Europees Brassband Kampioenschap) ‘From Ancient Times’
spelen. Samen met de solisten uit Engeland, brengt Felison
Brass zijn repertoire ten gehore,
ondersteund door beelden van
het veertigjarige jubileum. Eindigend met massed bands.
Kortom, een aanrader om te komen luisteren naar dit schitterende Jubileumconcert van
Brassband Felison Brass uit Velsen-Noord. Het jubileumconcert
vindt plaats op zaterdag 4 april in
de Vredevorstkerk aan de Laan
der Nederlanden 150 in Beverwijk. Kaarten zijn te bestellen op
06-50591888 of aan de zaal. Entree 7,50 euro (voor donateurs 5
euro).
Aanvang 19.30 uur. Voor meer
informatie over het concert van
Felison Brass kunt u terecht op:
www.felisonbrass.nl.

Jeugd Van Tegenwoordig
op Beeckestijn Pop
Velsen-Zuid – Ook de Jeugd
van Tegenwoordig en De Kift zullen het hoofdpodium van Beeckestijn Pop beklimmen.
De 31ste editie van één van
Neerlands oudste gratis festivals
vindt dit jaar plaats op zaterdag
13 juni.
De Jeugd Van Tegenwoordig behoeft natuurlijk nauwelijks een
introductie.
Het Amsterdamse Nederhoptrio scoorde via een internethype
in 2005 een grote zomerhit met
Watskeburt?!. Van de ene op de
andere dag is De Jeugd Van Tegenwoordig een veelgevraagde act.
Het trio doet optredens door het
hele land en is zowel bij Top 40publiek als bij meer alternatieve
muziekliefhebbers populair. Ze
sleepten de afgelopen jaren diverse awards binnen.
Hun meest recente album ‘De
Machine’ won de 3voor12 award
2008 Voor het beste Nederlandse album van het jaar. Ook dit
album staat weer vol van vette
beats en taalkundige meligheid!
In 2008 vierde deze bijzonde-

re Nederlandstalige band uit de
Zaanstreek met het uitbrengen
van het album ‘Hoofdkaas’ hun
twintigjarig bestaan. Muzikaal
hebben ze zich een unieke plek
in de Nederlandse popmuziek
weten te verwerven.
De Kift heeft elementen van uit
volksmuziek, fanfare en punk tot
een geheel eigen genre gesmeden. Het is daarnaast één van de
weinige Nederlandse bands die
een perfecte balans weet te vinden tussen muziek en theater.
De podiumact van de groep, uiteenlopend van ingetogen musicerend tot geïmproviseerde theatraliteit, wekt bij toehoorders
probleemloos een brede glimlach op. De Kift ontroert, prikkelt
en swingt tegelijk!
Het eerder aangekondigde Duitse muziekcircus Bonaparte heeft
door omstandigheden hun optreden op Beeckestijn Pop 2009
helaas moeten afzeggen, maar
De Jeugd van Tegenwoordig en
De Kift zullen dat verlies zowel
muzikaal als visueel ruimschoots
compenseren! Zie ook www.
beeckestijnpop.nl.
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The Nylons, wereldtop
van de a capella-pop

Hobbyhuis
van A tot Z

IJmuiden - Het Hobbyhuis van
A tot Z, aan de Kromhoutstraat
50a in IJmuiden is van plan om,
bij voldoende deelname, de activiteit plastic modelbouw, waarbij
het accent merendeel op vliegtuigjes ligt, te introduceren.
Vroeger werd dit veel gedaan, en
het is weer in een stijgende lijn.
Voor interesse kan contact worden opgenomen met mevrouw
Nupoort, telefoon 06-12650716.
Zij kan hier alles over vertellen
en ook over de diverse andere
activiteiten van het Hobbyhuis.
Elke middag geopend van 13.30
tot 15.30 uur.

Alibe in
bibliotheek

IJmuiden – Zaterdag 4 april om
15.00 uur speelt Alibe in de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein. Alibe, een collectief in wisselende samenstelling rondom
zanger Paul Custers, brengt onder de titel Alibe L’amour een
nieuw Franstalig liedjesprogramma.
Dit bevat chansons die door Salvatore Adamo zijn geschreven.
Het is een romantisch, nostalgisch en poëtisch programma
dat geschikt is voor kleinere podia en voor sfeermuziek bij diners en andere bijeenkomsten.
Toegang gratis, er is wel een
chapeau.

Osdorp Posse
op Visbak Festival
Velsen-Noord - Ze bestaan
nog steeds, dit jaar 20 jaar en ze
zijn momenteel bezig met een
afscheidstournee waarbij elke
show uitverkoopt! De hiphoppers gaan de geschiedenisboeken in als de uitvinders, pioniers
en het belangrijkste exponent
van de Nederhop: hiphop met
Nederlandstalige raps.
Niemand minder dan de Osdorp
Posse staat op het Visbak 2009.
Zondag 7 juni wordt het popfestival met een afscheidsoptreden
van de Osdorp Posse vereerd.
Grijp je kans om Def P en z’n maten nog één keer live te zien; het
is je laatste! Aanvang optreden
16.00 uur. Van een hele andere
orde is Bertolf, ook hij is bevestigd voor het festival. Deze jonge
singer-songwriter, die lange tijd
vaste gitarist was bij Ilse de Lange, heeft onlangs zijn debuutplaat uitgebracht en die is belachelijk goed.
Zijn radiohit ‘Another Day’ wordt
grijs gedraaid van Radio 538 en
3FM tot radio 2 en Sky Radio,
en zijn nieuwe single ‘For Life’
schiet ook alweer de hitlijsten
in. De liefhebbers van Keane en

Paul McCartney komen met Bertolf zeer goed aan hun trekken!
Aanvang optreden 14.00 uur.
De overige nieuwe namen die
bevestigd zijn: The Hype, de regionale folkpoppers Wonderful
World en Henkie en de Hufters.
Deze IJmondse bluescultband
speelt op 7 juni ‘s avonds in Restaurant Sea You. Daarnaast was
al bekend dat dé sensatie van
2009 De Staat komt (onlangs
is bekend geworden dat zij een
week voor Visbak op Pinkpop
staan), kun je je powerrock energie kwijt bij het Belgische Hulkk
en ga je dansbaar los op de funky hiphop van Chef’Special uit
Haarlem. En er volgen nog meer
bands!
Het Visbak Festival vindt dit
jaar voor het eerst plaats op
het strand bij de Noordpier (gemeente Velsen) en is te bereiken via Wijk aan Zee. Strandpaviljoens Timboektoe en Aloha en restaurant Sea-You zijn de
samenwerking met het festival
aangegaan.
Op totaal vier podia zullen de
bands optreden. Zie ook www.
visbakfestival.nl.

Expositie ‘Afrika’
in ‘t Mosterdzaadje
Dansgroep
Amsterdam Fier!
IJmuiden - Choreografen Kriztina de Châtel en Itzik Galili hebben een nieuw dansgezelschap
opgericht: Dansgroep Amsterdam. Fier! Deze is vrijdag 3 april
te zien in het Witte Theater. Voor
het eerst staan twee artistiek leiders naast elkaar in één programma.
Zij lieten zich inspireren door
de muziek van Philip Glass, vijf
vrouwelijke dansers dansen in
een kooi van lichtbuizen. Samen
m Met ‘Fier!’ geeft Dansgroep
Amsterdam een blik in de toekomst, waarin het beste op het
gebied van hedendaagse dans
samenkomt.
Aanvang 20.30 uur, om 19.30 uur
is er een inleiding.

Santpoort-Noord - Hanny Donker laat gedurende de maand
april in het Mosterdzaadje haar
schilderijen met als thema ‘Afrika’ zien. Het zijn beelden uit diverse gebieden van Afrika die
gebruikt worden bij culturele en/of godsdienstige rituelen
zoals vruchtbaarheid, moederschap, familie, goden – en voorouderverering.
Andere panelen tonen figuren en
portretten waarin Hanny Donker
wil laten zien dat ieder mens zowel kwetsbaarheid als kracht in
zich heeft. Al vanaf haar jeugd is
de in Santpoort wonende kunstenares gefascineerd door Afrikaanse kunst en voelt zij een
grote betrokkenheid bij het leven in dit continent. Zo verzamelt Hanny gehoorapparaatjes
die naar Algiers gaan. Daar kent
ze broeder Jan Heuft (hij zat bij
de Witte Paters aan de Wüstel-

aan in Santpoort) die les en begeleiding geeft aan dove jongeren. Hij heeft voor hen een restaurant opgezet waar ze kunnen werken en hij voorziet iedere dag tientallen schoolkinderen
van een warme maaltijd.
Ook heeft hij een centrum voor
moeder en kind opgericht en bezoekt hij gevangenen. Bij hem
staan dagelijks mensen aan de
deur voor hulp bij ziekte en onderdak. De verzamelde gehoorapparaatjes gaan naar deze
broeder en Hanny koopt van het
geld dat ze met de verkoop van
schilderijen verdient de nodige
batterijen. Een broeder en kunstenares met een missie.
Haar werk is te bezichtigen vóór,
tijdens - onder het genot van de
muziek! - en na afloop van de
concerten in ‘t Mosterdzaadje, of op afspraak, telefoon 0235372699.

Velsen - Het gebeurt niet iedere dag dat een wereldberoemde groep IJmuiden bezoekt. Op
vrijdag 17 april (20.15 uur) doen
The Nylons tijdens een kort bezoek aan Nederland de Stadsschouwburg Velsen aan voor
een uniek optreden. Het Velsense publiek kan genieten van oorstrelende close harmony-zang,
meeslepende gospel en prachtige a capella-arrangementen van
topsongs van sterren als Sting,
James Taylor en Paul Simon.
Met drie miljoen verkochte albums, zeven gouden en zes platina platen en ruim duizend optredens in Noord-Amerika, Europa, het Verre Oosten en Australië behoren de vier Canadezen

al meer dan vijfentwintig jaar tot
de absolute wereldtop. Met hits
als ‘Up the Ladder to the Roof’
en ‘The Lion Sleeps Tonight’ waren The Nylons begin jaren tachtig trendsetter in het genre. Hun
ambitie en hun vernieuwingsdrang is nog altijd even groot.
Zo voegden ze de afgelopen jaren, naast het aloude swingende
knippen met de vingers, ook moderne percussie toe. Toch hebben ze als het er op aankomt
nooit meer nodig gehad dan hun
stemmen, hun prachtige samenzang en hun pure plezier in het
zingen om een wereldwijd publiek te overtuigen. Prijs: 26,75
euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe. CJP 2 euro korting.

Expositie in de Moerberg
IJmuiden - In het Woon-Zorgcentum Moerberg (Zuiderkruisstr.74) in IJmuiden zijn er tot
en met 28 mei aqarellen te zien
van Ania Zomerdijk-Ostrzolek.
Ze zijn er meestal bewerkt met
Oost-Indische inkt. Vrolijke en
frisse kleuren. Meestal kun je
daar fantasie figuren/dieren of
planten/bloemen zien. Sommige

schilderijen zijn echter volledig
abstract. Wat Ania veel vreugde
en voldoening geeft is het spelen met kleuren en lijnen. Behalve aquarellen werkt ze ook met
acryl- en olieverf. Die bewerkt ze
ook meestal met inkt of ecoline.
De kunstenares hoopt dat de kijker met plezier naar haar werken kijkt.

Film ‘Vicky Cristina
Barcelona’ in WT
IJmuiden - Donderdag 9, vrijdag 10 en woensdag 15 april,
om 20.30 uur wordt de film ‘Vicky Cristina Barcelona’ vertoont in
het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden.
Vicky en Cristina zijn twee hartsvriendinnen met tegengestelde karakters. Bij Vicky, die verloofd is, overheerst de rede, terwijl Cristina zich laat leiden door
haar gevoelens en passies.
Wanneer ze de kans krijgen om
de zomer in Barcelona door te

brengen, zijn ze allebei dolenthousiast: Vicky wil nog voor
haar huwelijk een master behalen, terwijl Cristina na haar laatste liefdesperikelen behoefte
heeft aan iets nieuws.
Op een avond ontmoeten ze in
een kunstgalerij een Spaanse
schilder. Juan Antonio is knap,
sensueel en verleidelijk en doet
hen een nogal ongewoon voorstel. Maar dit voorstel valt niet
in de smaak van Juan Antonio’s
temperamentvolle ex-vriendin.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘Vicky cristina barcelona’ op 9, 10 en 15 april 2009 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen
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Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord
woensdag 8 april 19:30 uur in de Spil
Op 8 april aanstaande houdt het wijkplatform IJmuiden-Noord haar maandelijkse vergadering
in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Aanmelden vooraf is niet nodig. Het eerste half uur van onze vergadering is speciaal voor uw
vragen, opmerkingen of problemen gereserveerd. De vergadering duurt tot uiterlijk 22:00 uur.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
Uitstallingenbeleid Bijna een jaar geleden (18 april
2008) is het “Uitstallingenbeleid 2008” van kracht
geworden (zie onze website www.ijmuidennoord.
nl). Opstellingen voor de winkels moeten sindsdien
tegen de gevel staan en er moet een vrije loopruimte
in rechte lijn van 3 meter beschikbaar blijven. Bent u
tevreden met het resultaat, of is er niets verbeterd?
Overlast van hangjongeren De laatste tijd is de
overlast helaas weer exponentieel toegenomen.
We hebben de gemeente derhalve gevraagd het overleg, dat we vorig jaar hadden, weer op te
starten. We kennen iemand die de bewoners misschien kan helpen.
Kijk op www.hanskaldenbach.nl . Heeft U ideeën om het probleem aan te pakken?
Verkeersplan IJmuiden-Noord De gemeente is bezig met het opstellen van een
verkeerscirculatieplan. Het wijkplatform heeft haar ideeën op papier gezet. Als de nota van de
gemeente uit is, zullen we hier zeker aandacht aan besteden. Waar ligt uw prioriteit?
Wilt u reageren, kom dan naar onze vergadering of stuur een e-mail naar
johan.zwakman@ijmuidennoord.nl
Johan Zwakman
Voorzitter

Velserbroek - Iedere muzikant
of belangstellende uit de Velserbroek en omstreken heeft zondag 26 april weer een geldige reden om in het buurthuis de Veste te zitten. Deze zondag staat de
kantine van het Polderhuis vanaf 15.30 uur weer in het teken
van de jamsessies. Op het podium staat klaar een backline met
twee gitaarversterkers, een basversterker, een drumstel en een
zangmicrofoon. Het enige wat
het podium nog nodig heeft is
het muzikale publiek. Pak dus je
gitaar, plug hem in en improviseer, probeer met je bandje nieuwe nummers uit of speel lekker
relaxed met (on)bekenden je favoriete muziek. Met de jamsessies in buurthuis De Veste wil de
organisatie een podium bieden
aan het vele talent dat in de regio rondloopt. Volgens de organisatie krijgen talenten te weinig
mogelijkheden om zich te laten
horen en zien aan een publiek.
Zie ook www.buurthuis-de-veste.nl.

Werk aan brug

Haarlem - Tot en met 10 april zal
de Noorderhoutbrug over de Jan
Gijzenvaart afgesloten zijn voor
voetgangers en fietsers. Het dek
van de brug wordt in deze periode vervangen. Omleiding en
aankondiging zijn middels borden reeds aangegeven. Fietsers worden omgeleid via de Van
Schendelbrug.

Kom sfeer proeven bij
Mara Home Decorations

Nieuwe expositie in
De Kolk in Spaarndam

IJmuiden – Het huis is ingericht,
de meubels staan op hun plek en
de gordijnen hangen voor de ramen. Dan is het tijd om een eigen sfeer te creëren, om het interieur te verfraaien met leuke
woondecoraties.
Daarvoor is Mara Home Decorations de ideale winkel, er zijn zo
veel leuke en bijzondere dingen
verkrijgbaar.
Nieuw is de geurlijn van Yankee
Candle, voor een heerlijke geur
in huis. Glazen potten met grote
kaarsen die wel tot 150 uur branden, met heel bijzondere geuren
Zoals schoon wasgoed, babypoeder, zon en zand, strandwandeling en duingras. Een nieuwe
geur van Greenleaf is bamboo &
blossems.
De nieuwste trend is hartjes:
theelichthouders die in de kamer kunnen hangen, kussens,
applicaties, deurbordjes en krijtbordjes: alles heeft de vorm van
een hart. De nieuwe collectie van
Greengate is ook binnen, gezellig servies en textiel in stippeltjes, ruitjes en bloemetjes. In
april komt de nieuwe schoolcollectie binnen: aparte agenda’s,
schriften en schooltassen.

Spaarndam - Drie Zandvoortse kunstenaars zijn in april te
gast in Kunstcentrum De Kolk
in Spaarndam. De zussen Coenraad, geboren in Haarlem, opgegroeid in Zandvoort, zijn een
twee-eïge tweeling die er niet
alleen verschillend uit zien, maar
ook totaal verschillende schilderstijlen hanteren.
José schildert, naast het portretteren, veelal dieren zoals paarden, honden, wilde ganzen, olifanten maar ook veel natuurtafrelen. De natuur is de inspiratiebron voor José. Tweelingzus Joke heeft zich net als José,
vanaf haar jeugd met tekenen en
schilderen bezig gehouden. Na
de middelbare school heeft Joke
voor haar werk (KLM) verschillende cartoons gemaakt. Tijdens haar verblijf in Berlijn heeft
zij verschillende interne publicaties voor de Lufthansa gedaan.
Tevens werd zij door de Berlijnse politie gevraagd verschillende ontwerpen te maken voor
de afdeling Werving en Selectie.
Wandschilderingen, in de ontvangstruimte van deze afdeling,
zijn nog steeds te bezichtigen.
In 2000 is Joke teruggekeerd

Heel mooi is de bijzondere kaartencollectie van Pip Studio. Ook
erg leuk zijn de aparte kraamcadeautjes, er zijn hele lieve knuffels voor de baby.
Voor Pasen heeft Mara Home
Decorations een uitgebreide collectie. Zoals leuke paashazen en
voor de paastak hangers van stof
in de vorm van vogels, bloemen
en paashazen van het Deense
merk Mailey.

De kippencollectie is bijna uitverkocht. En natuurlijk is het de
winkel voor geluksbrengers in
de vorm van engeltjes en geluksteentje, altijd leuk om cadeau te
doen bij bijzondere gelegenheden, of gewoon zomaar.
Mara Home Decorations is gevestigd aan het Plein ’45 nummer 3, telefonisch bereikbaar via
0255-520956. Zie ook www.marahomedecorations.nl.

naar Nederland. Zij tekent nog
altijd cartoons maar het schilderen heeft haar voorkeur. Zij
schildert realistische- maar ook
abstracte schilderijen, gebruik
makend van bonte kleuren. Momenteel houdt zij zich met grafiti op doek bezig. Sinds 2007 worden de Coenraadjes artistiek bijgestaan door hun leermeester
Hans van Pelt, tekenaar, schilder en cartoonist. Zijn kunstenaarscarrière startte veelbelovend met cartoons in Vrij Nederland en De lach, Vooral de tekenaar Yrrah is nog steeds zijn
grote voorbeeld. Tevens kan Van
Pelt op gezette tijden de olieverf
en kwast niet laten liggen, geïnspireerd door Willem de Kooning
en het vroege werk van Karel
Appel. De cartoons van Hans
van Hans van Pelt zijn een vaak
milde, soms keiharde kritiek op
mis(ver)standen in de samenleving. Dieren- en mensenleed
zijn onderwerpen waarbij hij zich
nauw betrokken voelt en waarvoor hij zich middels viltstift en
papier wil inzetten. Zijn tekeningen zijn een directe en spontane
reactie op wat hij waarneemt.
Zie ook galeriedekolk.web-log.nl
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Ichthus Lyceum
schaaktoernooi

Makrelentoernooi

IJmuiden - Zaterdag 11 april organiseert Jeu de Boule vereniging PUIJ haar jaarlijks terugkerend Makrelentoernooi. Spelers
komen van ver om zich te meten
met deze IJmuidense vereniging
en andere spelers.
De aanvang van dit toernooi om
10.30 uur en is om circa 16.30
uur afgelopen. Het clubhuis is
vanaf 09.30 uur geopend. Meedoen kan alleen als de deelnemer geregistreerd staat. Het
clubhuis en het speelveld liggen tegenover speeltuin De Veilige Haven.
Opgeven voor dit toernooi kan
bij Bert Buitenhuis, telefoon 023–
5393818, hier is ook meer informatie verkrijgbaar.

Klaverjassen
IJmuiden – Afgelopen vrijdag
waren er negen tafels bezet bij
de klaverjasclub van Stormvogels. De hoofdprijs, een boodschappenmand, ging naar mevrouw Tinie Piet.
De uitslag van het klaverjassen was als volgt: De eerste prijs
ging met 5497 punten naar mevrouw T. Piet.
De tweede prijs met 5321 punten
mevrouw C. Prudon. De derde
prijs ging met 5213 punten naar
mevrouw C. van Marsbergen. De
marsenprijs was met twee marsen voor mevrouw J. Workum.
Op vrijdag 3 april om 20.00 uur
is iedereen weer welkom in de
kantine van IJVV Stormvogels.
Voor meer informatie: Henk
Retz, telefoon 06-34040940 of
hj.retz@quicknet.nl. Zie ook kjvstormvogels.nl.

VVH/Velserbroek C1
kampioen in hun klasse
Velserbroek - Na het behalen
van het winterkampioenschap
zijn de mannen van VVH/Velserbroek C1 ongeslagen gebleven
en nu al kampioen in hun klasse.
Een superprestatie,onder leiding
van Paul en Fred en trainer Baddy werd er van Onze Gezellen
C2 gewonnen en staat de C1 ver
voor op de overige teams waardoor de titel nu al een feit is.
In de streekderby tegen buurman
Onze Gezellen lieten de mannen
er geen gras over groeien en namen na tien minuten al snel de
leiding door een goal van Jordi

gevolgd in vijftiende minuut door
de 2-0 van Kenneth. In de dertigste minuut knikte Jimmy de bal
met zijn hoofd achter de keeper
van Onze Gezellen en na de rust
scoorde zij hun tegengoal. In de
75ste en 85ste minuut zette Jordi
de score veilig op 5-1.
Na de wedstrijd werd het team
door het vele publiek verrast op
bloemen en een enorme kampioensbeker. Bij terugkomst in de
VVH/Velserbroek kantine volgde
een huldiging en werd het kampioensschap gezamenlijk met de
A2 gevierd.

Hartman wint
Van der Wiele
toernooi

IJmuiden - Rick Hartman, de
IJmuidense nieuwe kampioen
van Noord-Holland heeft al vaak
meegedaan met het van der Wiele-toernooi, maar wist tot op heden nooit te winnen. Maar eindelijk na een spannende strijd,
waarbij Stan Brink uit de Heerhugowaard steeds op kop ging,
wist Rick van Stan in de voorlaatste ronde te winnen en dus
de beker met de grote oren te
veroveren.
Waarschijnlijk zal het niet de
laatste keer zijn dat Rick de beker wint, want hij gaat steeds
sterker dammen. Stan Brink
dus tweede met alleen een nederlaag tegen Rick en Raymond
Koopmanschap ook uit Heerhugowaard werd derde.
De B-groep werd gewonnen
door Olivier Verhagen. Tweede
werd Maurits Heitkonig en derde Fabian Kossen, allemaal dammend bij Heemstede. In totaal
deden 30 kinderen mee aan het
van der Wiele toernooi, dat zo
langzamerhand het traditionele jeugdtoernooi van Nederland
begint te worden.

Wintercompetitie klaar
Velserbroek - De buiten tennisbanen zijn weer open! Dit betekent dat de wintercompetitie in
tenniscentrum Velserbroek tegen
het einde loopt. Na 12 keer spelen naderen de poules de ontknoping. Elke week wordt er in
tenniscentrum Velserbroek een
dames-, heren- en mixed dubbelcompetitie gespeeld.
Iedere poule heeft zijn eigen niveau en speelt gezellig om de
veertien dagen een wedstrijd
van een uur. Afgelopen zondag
was het de beurt aan de hoogste poules. Vanaf 12.00 werden
de laatste partijen afgewerkt en
zaten alle spelers nog even na
te praten en te borrelen. Daarna
kon de prijsuitreiking beginnen.
Mix poule 1: 1e Inge Poelgeest

– Winnie van Dijk, 2e Saskia van
Dijk – Frank van Galen.
Mix poule 2: 1e Edith van der
Linde – Loek van Straaten, 2e Judith en Joost Assendelft.
Mix poule 3: 1e Manon Wolbink
– Marcel Lagendijk, 2e Joke Staffeleu – Bert Hoek. Heren poule 1:
1e Rinaldo Groenewoud – Edwin
Ferdinandus, 2e Jan Wind – Casper Bak. Heren poule 2: 1e Ruud
Wernke – Robin de Nijs, 2e Jan
Willem Bruntink – Roel Hopman
Dames poule 1: 1e Margreet en
Edith Griffioen, 2e Ilona Kieft en
Kelly v.d. Aart. Dames poule 2:
1e Barbara Wycykal – Wendy de
Wit, 2e Iris Kwast – Christa Kompier. Dames poule 6: 1e Josefien
Prummel en Marian Kremer, 2e
Lida Heere en Marga Beskers.

Driehuis - Op 3,4 en 5 april is
het tweede Ichthus Lyceum
Schaaktoernooi in de school aan
de Wolff en Dekenlaan. In totaal
zullen zes rondes worden afgewerkt onder leiding van arbiters
Joost Jansen en Joost Out. Het
totale prijzengeld is 1800 euro
en natuurlijk is voor de winnaar
een mooie beker. Voor de jeugd
wordt een apart jeugdtoernooi
georganiseerd op de zaterdag.
De organisatie is in handen van
SC Santpoort. Aanmelden kan
via www.schaakclubsantpoort.nl
of telefonisch bij Hans Kors via
06-18449649.
Santpoort 1 heeft zich na de
domper tegen de Waagtoren
goed hersteld, eerst werd voor
de beker Aartswoud uitgeschakeld en afgelopen zaterdag werd
Wijker Toren 2 uit Beverwijk met
6,5-1,5 verslagen.
Het was opnieuw een mooie en
overtuigende zege van Santpoort, Peter de Roode was als
eerste klaar en speelde sluwe vos de Rooi letterlijk van het
bord. Piet Peelen had na 1,5 uur
al een uur nagedacht, voor ge-

wone stervelingen niet goed te
begrijpen. Piet was als tweede
klaar, 0-2. Invaller Hans Kors die
ook veel tijd had verbruikt stond
zeer goed maar bood remise
aan, gezien zijn tijd, wat dankbaar werd geaccepteerd. Wim
Laurens Gravemaker blijkt een
meester in het rekenen te zijn en
combineerde zijn tegenstander
van het bord 0,5-3,5. Martijn de
Roode had tegen een andere de
Rooi een niet te stoppen aanval
en haalde al snel het beslissende punt binnen 0,5-4,5. Stefan
Fokkink is dit seizoen een openbaring en wist opnieuw gehakt
te maken van zijn tegenstander.
Xander Schouwerwou had zijn
tegenstander al vanaf het begin,
met zwart nog wel, in de tang,
hij liet zijn prooi niet meer los en
won overtuigend. Ilias van der
Lende speelde aan bord 2 een
marathon partij tegen de sterkste, Paul Spruit. Ilias, een meester in het eindspel, maakte na 6,5
uur spelen een zuur foutje, wat
een pion en zijn partij koste, 1,56,5. Opnieuw bewijst Santpoort
zijn klasse.

Opnieuw succes
voor Van der Kolkjes
Velsen - Afgelopen zondag is in
het Zuid-Hollandse Zoetermeer
de tweede wedstrijd van het afdelingskampioenschap
verreden.
Claudia, Robin en Sharon van
der Kolk lieten zich hier opnieuw
van hun beste kant zien.
Claudia (13 jaar), rijdend bij de
girls 15plus, reed vandaag zeer
sterk, maar zat ingedeeld in een
zware groep.
In de kwalificatie manches wist
zij twee keer tweede te worden,
en een keer eerste. In de finale kwam zij in het gedrang terecht en wist uiteindelijk nog terug te komen tot een nette vijfde plek. In het klassement staat
zij nu vierde.
Sharon (20 jaar), ook rijdend bij
de girls 15plus, liet vandaag nogmaals zien dat zij klaar is voor
het seizoen.
In de manches wist zij drie keer
de eerste plek te bemachtigen,
en in de finale liet zij er geen
gras over groeien en wist opnieuw met de eerste plaats naar
huis te gaan.
Hierdoor verstevigt zij haar eerste plaats in het tussenklassement.
Robin (18 jaar), rijdend bij boys
17plus, kwam vandaag opnieuw
uit in de open- en de eigen klasse. In beide klassen wist hij zich
zonder al te veel moeite te plaatsen voor de finales.
In de eigen klasse finale wist hij
zich gelijk los te rijden van de tegenstanders en werd hier met
ruime afstand eerste.
In de open klasse finale, die vlak

erna volgde, had hij wat meer
moeite. Doordat de finales zonder veel pauze ertussen werd
verreden hadden velen last van
de rit ervoor. Alsnog wist Robin

de eerste plaats te bemachtigen.
In het klassement is hij verder
uitgelopen op de nummer twee.
Aankomend weekend zullen
Claudia, Robin en Sharon aan
de start verschijnen bij de eerste
Europese ronde die in Zwolle zal
worden gehouden.
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Kunst uit de kring
cursisten Ans Doorten
Santpoort-Zuid - Sinds kort
is in ‘t Brederode Huys aan de
Bloemendaalsestraatweg 201 in
Santpoort-Zuid een nieuwe tentoonstelling te zien. Deze tentoonstelling is samengesteld
door cursisten van Ans Doorten, die hier al vele jaren schilderles geeft.
Het merendeel van het werk is in

acrylverf geschilderd, naast enkele werken in gemengde technieken. Het werk zelf is heel divers. De expositie is te bewonderen tijdens de les op dinsdag van
13.30 tot 15.30 uur en blijft de
maanden april, mei en juni hangen. Tijdens de schoolvakanties
is er geen les en is ‘t Brederode
Huys gesloten.

Basisopleiding roeien
IJmuiden - De Nationale sportweek, van 18 tot en met 24 april,
is voor roeivereniging De Stern
in IJmuiden een mooie gelegenheid om op zaterdag 25 april met
een nieuwe basisopleiding roeien te starten.
In de basisopleiding maakt de
beginnende roeier kennis met
deze sport en worden de basisvaardigheden aangeleerd.
Ervaren instructeurs geven les in
roeitechniek, terwijl ook de veiligheid op het water ruim aandacht krijgt. De basisopleiding
duurt ongeveer dertien weken.
Een ieder, vanaf 13 jaar wordt
uitgenodigd om zich aan te melden voor een introductie lidmaatschap; voorwaarde is wel
dat je kunt zwemmen.
De roeisport heeft jong en oud
veel te bieden! Je bent lekker actief op het water en kunt op een

gezellige manier van de buitenlucht genieten. Het gehele lichaam is in beweging en daardoor bevordert het de gezondheid. Tevens is het een leuke manier om anderen te ontmoeten.
Meld je daarom aan voor deze basisopleiding roeien of kom
langs op de open ochtend op zaterdag 18 april, tussen 10.00 uur
en 13.00 uur. Roeivereniging De
Stern is gevestigd op het Sluiseiland 38 in IJmuiden, ter hoogte van de Middensluis (achter de
rijkswoningen).
Direct opgeven voor de basisopleiding roeien? Dat kan telefonisch via 0255-500232 of schriftelijk door middel van het invullen en verzenden van het inschrijfformulier (downloaden van
www.rvdestern.nl). Tijdens de
open ochtend zijn de inschrijfformulieren ook voorhanden.

Uitweek De Dwarsligger
IJmuiden - Van Zaterdag 21
maart tot donderdag 26 maart
is de uitweek een creatieve, fantastische week geweest van jong
tot oud, tiener of kleuter, er was
voor ieder wat wils. Creativiteit is
een veelzijdig thema altijd in dit
buurtcentrum tijdens de uitweek.
De opbrengst door verkoop van
schilderijen van de schilderclubs
en overige kunstenaars is overhandigd aan Yvonne van Erp, die
het bedrag van
475 euro verder kan doorgeven
de stichting Cystic Fibrosis ofwel
Taaislijmziekte. De Indonesische
avond met medewerking van
Jan en Jacqueline Zwanenburg
en de spontane optreden van de
heer G. Wessel was ontroerend
en zeer positief waren de bezoekers over het eten dat de vrijwilligers olv Ron van Rhee gekookt
hadden, het proefde als vroeger
bij moeder thuis in Indonesië
De
vrouwenavond,
thema
vriendschap was voor veel vrou-

wen een herkenningsverhaal als
je je eigen land en familie verlaat en hoe je hier dan ook weer
vriendschap moet opbouwen.
Best moeilijk, vooral de taal is
dan heel belangrijk. Het kinderfestival was natuurlijk een uitverkocht huis, 99 kinderen hebben geschilderd, getrommeld,
vriendschapspoppetjes en armbanden gemaakt, en er zijn 400
pannenkoeken gebakken. Het
was feest in de dwarsligger. Ook
de jongeren in de Branding”
hebben een workshop Djembe gedaan die hen tot ongekende hoogte brachten waar zij zelf
versteld van stonden. Trommelen
ofwel djembe is voor herhaling
vatbaar. Vrijwilligers kijken terug naar een fantastische week
en voor volgend jaar zal deze
uitweek nog verder uitgebouwd
gaan worden, dus in 2010, van
20 maart tot 25 maart is het weer
Uitweek in De Dwarsligger aan
de Planetenweg in IJmuiden

Driehuis – Op zondag 15 april,
Palmzondag, is er om 19.15 uur
een bijzondere dienst in de Engelmunduskerk. Voor de vierde
keer is er gekozen voor een meditatieve Passieviering: ‘Op weg
naar Golgotha’, in woord en muziek. Een vooruitblik op de stille
week van het lijden en sterven
van Christus. Evangelist Marcus
heeft het lijdensverhaal in negen
delen in zijn Evangelie staan. Na
elke lezing volgt een bijpassend
gezang door het koor, door de
aanwezigen of door orgelspel.
Voorganger is pastor Peter de
Jong, de Engelmundus Cantorij
Driehuis staat onder leiding van
dirigent en organist Joop Heeremans.

‘Blackface’
van Orkater
Velsen - Geen familienaam is zo
verbonden met de Stadsschouwburg Velsen als die van Van Warmerdam. In de woning boven de
schouwburg woonde jarenlang
de muziek- en theaterfamilie Van
Warmerdam.
Vader Van Warmerdam was jarenlang toneelmeester van het
theater aan de Groeneweg. Alex,
Marc en Vincent van Warmerdam maakten samen vele succesvolle
theatervoorstellingen
met hun gezelschap De Mexicaanse Hond, de voorloper van
Orkater. Voor Orkater schreef en
componeerde Vincent van Warmerdam ‘Blackface’ over de onmogelijke liefde tussen een rijk
blank meisje en een arme zwarte jongen. De voorstelling is op
dinsdag 14 april (20.15 uur) in
IJmuiden te zien in een uitvoering door een sublieme cast onder aanvoering van topacteur
Porgy Franssen en de van ‘Alles
is Liefde’ bekende actrice Lies
Visschedijk.
Het verhaal van ‘Blackface’ is dat
van een onmogelijke liefde. Orkater maakt met ‘Blackface’ één
van de indrukwekkendste theatervoorstellingen van dit seizoen.
Prijs: 24,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 2 euro korting.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Carine Crutzen en Mark
Rietman in ‘Geslacht’
Velsen - Na ‘Op Hoop van Zegen’ gebruikt het gerenommeerde toneelgezelschap Het Toneel
Speelt de Stadsschouwburg Velsen voor de geboorte van een
nieuw theaterjuweeltje. Voor Carine Crutzen en Mark Rietman is
het toneelstuk ‘Geslacht’ de terugkeer naar de succescombinatie, waarmee zij in 2005 met
‘Raak me aan’ volle zalen trokken en die Mark Rietman de toneelprijs de Louis d’Or opleverde. Op vrijdag 10 en zaterdag 11
april (20.15 uur) in Stadsschouwburg Velsen aan de Groeneweg
in IJmuiden.
Met ‘Geslacht’ presenteert Het
Toneel Speelt een zeer getalenteerde toneelschrijver die een

groot publiek verdient. Verrassend is het toneeldebuut van
Diederik Ebbinge, die we vooral kennen van de Vliegende Panters. Hij zal in de Stadsschouwburg Velsen voor het eerst de
planken opgaan in een toneelrol. In ‘Geslacht’ is dat een vriendenstel, waarvan de jongen afkomstig is uit Chili. Tegenover de
wanhoop en zwartgalligheid van
de moderne westerse mens toont
de Chileense jongen een levenshouding die verwart omdat hij
puur is. Prijs: 24,75, 23,75, 22,75
euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe. CJP 2 euro korting.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Vrolijke familiemusical
‘Kikker en zijn Vriendjes’
Velsen - Na het grote succes
van de musical ‘Kikker’, dat zelfs
op Broadway heeft gestaan, en
‘Kikker in de Wolken’, speelt Theater Terra op woensdag 15 april
2009 (14.00 en 16.15 uur) in de
Stadsschouwburg Velsen een
nieuwe musical van de wereldberoemde kleine held uit de
prentenboekjes van Max Velthuijs: ‘Kikker en zijn Vriendjes’.
In deze voorstelling vinden Kikker, Rat, Haas, Eend en Varkentje nog een vriendje, Beertje. Samen met hem beleven ze spannende avonturen.
‘Kikker en zijn Vriendjes’, een
vrolijke voorstelling over vriend-

schap en alles wat daar bij hoort.
Zowel Velthuijs als Theater Terra
laten zich typeren door eenvoud
in tekst en beeld, met veel warmte, humor en poëzie.
Voor de voorstelling ‘Kikker en
zijn vriendjes’ zijn de boekjes
‘Kikker vindt een vriendje’, ‘Kikker in de wind’ en ‘Kikker vindt
een schat’ gebruikt als uitgangspunt. Voor iedereen vanaf vier
jaar.
Toegang 19,25 euro, kinderen tot
en met 12 jaar 14,25 euro (inclusief pauzedrankje en garderobe).
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.
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Radio Maritime Day

Zangavond

IJmuiden - Op palmzondag 5
april om 19.30 uur wordt de jaarlijkse zangavond van lijdens- en
paasliederen in de Ichthuskerk
aan de Snelliusstraat in IJmuiden gehouden. Deze keer verleent het Christelijk Mannenkoor
IJmuiden zijn medewerking aan
de zangavond. Een primeur: het
is de eerste keer dat dit koor optreedt onder leiding van de nieuwe dirigent Klaas Koelewijn. Organist deze avond is Barend van
de Kamp, terwijl ook René Wardenier de samenzang zal begeleiden op trompet. De toegang is
gratis.

Gayfestival
op terrein
Dance Valley
Velsen-Zuid - Het LoveDance
Festival is het eerste dancefestival dat door en voor de gay en
lesbische gemeenschap wordt
georganiseerd. Op hetzelfde
terrein als Dance Valley worden op zaterdag 18 juli vijf verschillende tenten en buitenpodia gevuld met de meest toonaangevende live-acts en DJ’s
uit het Nederlandse- en internationale dancescene. De voorverkoop voor het festival is vrijdag 20 maart van start gegaan.
Mensen die snel een kaartje willen kopen kunnen profiteren van
de Early Bird aanbieding. Een
beperkt aantal Early Bird kaartjes zijn te koop voor 30 euro, in
plaats van de reguliere prijs van
45 euro. Maar wees snel, want
op is op! Op een aantal ticketverkoop sites worden kaartjes nu al aangeboden voor veel
meer dan de normale prijs. Koop
daarom kaartjes alleen via de officiële verkooppunten en sites,
want anders betaal je te veel terwijl er geen extra geld naar het
Aids Fonds gaat. De (voorlopige) line-up en deelnemende organisaties worden vanaf 12 april
bekend gemaakt. Zie ook www.
lovedancefestival.com.

Boek op
Forteiland

Regio - Deze week verscheen
het boek ‘Mijn vader is een detective’ van Zebi Damen, dat zich
op het Forteiland afspeelt. Drie
kinderen, Sam, Sterre en Ortwin,
raken hier in een griezelig avontuur verzeild. De vader van Sam
is detective, maar hij is niet zo
slim. Sam schiet hem te hulp,
geholpen door zijn vrienden. Zebi Damen schreef ook het scenario voor de gelijknamige film,
die op 8 april in première gaat.
Kees Geel is detective Mac, Tycho Gernandt de creepy bewaker van het Forteiland. ‘Mijn vader is een detective’ is ook als televisieserie te zien, op zaterdag 4
april wordt het vierde deel uitgezonden op Nickelodeon, na Supernick. Het boek is verkrijgbaar
bij boekhandel Erasmus.

Philippe Elan zingt
Brel en Aznavour
IJmuiden - Een hartverwarmende avond met Edison winnaar
Philippe Elan op dinsdag 7 april
(20.30 uur) in het knusse Thalia
Theater.
De grootse chansonnier van de
lage landen heeft net een zeer
succesvolle tour met Cor Bakker
en Louis van Dijk achter de rug
en kiest er dit seizoen voor om
met multi-instrumentalist Reyer
Zwart zijn 20- jarig jubileum op
intieme wijze met u te vieren met
het concert: ‘En Petit Comité’.
In de intieme sfeer van het Thalia
Theater brengt Philppe Elan de
mooiste chansons van Jacques
Brel, Ramses Shaffy, Nick Dra-

ke, Jean Ferrat, Charles Aznavour, Leo Ferré en Georges Brassens. Uniek repertoire dat Philippe smaakvol mixt met een aantal bijzondere bewerkingen van
popsongs van onder andere ABBA en Phil Collins. Ook zingt
Philippe zijn eigen meesterlijke Franse versie van Sondheim’s
musicalklassieker ‘Send in the
clowns’. Prijs: 22,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52, IJmuiden.
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Regio - Wereldwijd maken oudwerknemers van voormalige maritieme radiostations, radio-officieren van de ‘grote vaart’ en
belangstellende radiozendamateurs, uitsluitend door middel
van morse-telegrafie, contact
met elkaar om aan de tijd te herinneren dat decennia lang morse-telegrafie de enige manier
van (lange afstand) communicatie met schepen was.
Een vertegenwoordiging van
het voormalige Rijkskuststation
‘Scheveningen Radio/PCH’ zal
op bovengenoemde data vanuit het clubgebouw van de Radio Club Kennemerland (RCK),
in IJmuiden, de onverwoestbare
naam van dit kuststation in ere
houden.
Deze radioclub bevindt zich op
steenworp afstand van het recent gesloopte operationele centrum van Scheveningen Radio.
Het PCH-gebouw is afgebro-

ken, maar de geest van Scheveningen Radio blijft ongebroken.
Scheveningen Radio was in de
internationale scheepvaartwereld een begrip. Wereldwijd goed
te ontvangen en bereikbaar, service biedend en betrouwbaar.
Dit blijkt wel uit de grote aantallen ex-radio-officieren, nu radiozendamateurs, die tijdens vorige Radio Maritime Days vanuit
alle hoeken van de wereld radiografisch contact met PA6PCH
(de door de overheid toegewezen amateur ‘roepnaam’) maakten. In deze, door digitale technieken beheerste, tijd is het misschien wel eens goed om stil te
staan bij het feit dat morse-telegrafie een van de oervormen van
digitale communicatie, en nog
steeds bruikbaar is.
PA6PCH is ‘in de lucht’ van zaterdag 11 april 14.00 uur tot zondag 12 april 14.00 uur (Nederlandse tijd).

Schilderijen expositie
in bibliotheek Velsen
IJmuiden - De gehele maand
april exposeren de schilderessen
Odette Albers en Tiny Keur in de
Bibliotheek van Velsen.
Zij schilderen beiden voornamelijk aquarel, maar Odette is zich
de laatste tijd ook gaan toeleggen op de acryl techniek. Hiervoor volgt zij tegenwoordig lessen op de Kunstacademie.
Tiny houdt zich voornamelijjk
bezig met aquarelschilderen en
volgt hier ook lessen voor. Zij
vindt de techniek met gebruik
van verf en water, nat in nat-

techniek, erg leuk. Het is spannend om te zien hoe het resultaat is, als de verf en het water
opgedroogd zijn, altijd weer een
verrassing! De onderwerpen die
zij beiden kiezen zijn vaak verrassend en afwisselend. Zij blijven steeds maar weer zoeken
naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van aquarel.
Toen de mogelijkheid zich voordeed om eens te gaan exposeren, hebben ze die kans aangegrepen om hun werk eens aan
het publiek te tonen.

Zonnebloem
zoekt bestuursleden
Hetty Heyting in
het Thalia Theater
IJmuiden - Bij jong en oud is
ze bekend als de artistiekerige Tante Til in de tv-serie ‘De
Familie Knots’. Op woensdag 8
april (20.30 uur) laat Hetty Heyting in het intieme Thalia Theater, Breesaapstraat 52 in IJmuiden, zien dat ze, naast het spelen
van komische en de meest uiteenlopende typetjes, het publiek
ook kan betoveren met wonderschone liedjes.
Hetty Heyting is een unieke en
veelzijdige vakvrouw. Ze speelt
niet alleen moeiteloos de meest
uiteenlopende types, maar ze
weet ook te ontroeren met wonderschone liedjes. Alle kwaliteiten van Hetty Heyting komen tot
uiting in de soloprogramma’s die
ze in het theater speelt. Hilariteit,
verfijnde humor, rake teksten en

mooie liedjes vormen de ingrediënten van haar voorstellingen en
ook van haar intrigerende solo
‘Gewoon Lekker’. Hetty Heyting
trekt in deze nieuwe solo alles
uit de kast om haar publiek mee
te voeren in haar binnenwereld.
Om van daaruit de buitenwereld
te herontdekken. Met een schone lei. En een grote dosis humor,
haar handelsmerk. Wie hoopt op
een bloedmooi liedje kan gerust
zijn. Heyting zal geen middel onbeproefd laten. De voorstelling
‘Gewoon Lekker’ van Hetty Heyting is verplaatst van dinsdag 10
februari naar woensdag 8 april.
Prijs: 18,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789.

Regio - Het regiobestuur van
de Zonnebloem is nog op zoek
naar een bestuurslid activiteiten
en op korte termijn ook naar een
penningmeester. Ook binnen de
plaatselijke afdelingen zijn nog
enkele vacatures: secretaris en
bestuurslid bezoekwerk.
De Nationale Vereniging de Zonnebloem viert dit jaar haar 60-jarig jubileum. Met bijna 40.000
vrijwilligers en 1500 afdelingen
is de Zonnebloem één van de
grootste vrijwilligersorganisaties.
De vereniging zet zich in voor

mensen met een fysieke beperking voor wie een sociaal isolement dreigt.
Dit doen de vrijwilligers door
middel van huisbezoek, excursies en het organiseren van aangepaste vakanties.
Wie belangstelling heeft voor
een functie als bestuurslid, kan
in de avonduren contact opnemen met Ciska Prijden, telefoon
0255-520116, of met Lucia Vork,
telefoon 023-5490202. Meer algemene informatie op www.zonnebloem.nl.

Bingo- en loterijavond
bij De Veilige Haven
IJmuiden - Zaterdag 4 april om
20.00 uur wordt bij speeltuin De
Veilige Haven een bingo- en loterijavond georganiseerd. Er zijn
weer leuke prijzen te winnen.
Mensen die in IJmuiden wonen,
en geen vervoer hebben kunnen
contact opnemen met telefoon-

nummer 0255-527010 of 0255518077. Zij worden gehaald en
na afloop weer thuis gebracht.
De opbrengst van deze avond is
voor de speeltuin om weer leuke
speeltoestellen te kopen voor de
jeugdige bezoekers van De Veilige Haven.
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Boeiende schaakpartijen
in de Eksterlaan
IJmuiden - Veel regen en wind,
het lijken de juiste ingrediënten
voor aan avondje schaak. Twintig jeugdleden waren onder deze
omstandigheden afgereisd om
hun kunsten op de vierenzestig
velden te laten zien.
Veel lange partijen werden er
gespeeld, voor sommige zelfs te
lang. Zoals voor Thomas Lichtendaal, die in een onduidelijke stelling tegen Quinten Otte opgaf.
Ook de partij tussen Cory van
Bellen en Kim van Loon werd
een uitputtingslag. Nadat Cory al snel een paar pionnen won,

moest hij verdraaid goed oppassen om niet mat te worden gezet
met dame en loper.
Nadat deze actie voor Kim een
dame opleverde, probeerde zij
haar verloren materiaal terug te
winnen met haar dame. Dit ging
aanvankelijk goed, maar na een
te snelle zet sneuvelde haar koningin en kon Cory de winst toch
nog mee naar huis nemen.
Lars Boesmans boekte bij zijn
tweede optreden op de club ook
meteen zijn tweede overwinning,
Lyanne Lucassen moest na een
lange partij uiteindelijk capitu-

leren. Armando Noordzij verspeelde al snel zijn dame tegen
Boy Wu. Armando hield daarna
nog verrassend lang stand, maar
moest toch toezien hoe Boy de
winst pakte.
Zijn broer Tom leek de winst al
snel op zak te hebben door dameverlies van Thomas Otte.
Maar Tom, even te enthousiast
geworden na deze meevaller,
zette Thomas pat.
Ben Eppink vocht wat hij waard
was tegen Menno Jaspers, maar
nadat de dame van Menno zich
in de stelling van Ben had gewurmd, was de strijd in het voordeel van Menno beslist. Sander van Rees zag de zinloosheid
van doorspelen tegen Job Elsendoorn goed in.
Met nog drie pionnen tegen een
grote stukkenovermacht gaf hij
op. Voor Mark Scholten werd
het de vierde nederlaag op rij,
een ongekend aantal voor Mark.
Tegen Erin Lucassen kwam hij
geen moment in zijn vertrouwde spel.
Misschien een meevaller voor
Mark: na een schaakdip ga je
meestal sterker schaken.
Barry Broek sloot de dame op
van Thomas Rebel en kon daarna rustig naar winst schaken.
Ingmar Visser besloot zoals wel
vaker tot een pionnenstorm op
de damevleugel. Guido de Waal
kon de pionnen uiteindelijk niet
tegenhouden en gaf op.
Meer informatie op www.schaakclubkijkuit.nl.

Eerste steen
Westtribune

Oudere Watervrienden
scoren op wedstrijden
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
kwamen de oudere zwemmers
van de Watervrienden IJmuiden
in actie tijdens de internationale
zwemwedstrijden.
De in Deurne gehouden zwemwedstrijden zijn speciaal voor
zwemmers van 25 jaar en ouder;
de Masters. Een groep van tien
trim- en wedstrijdzwemmers van
WVIJ kwam aan de start met een
resultaat dat boven ieders verwachting uitsteeg.
Behalve de Goudhaantjes Nico
Struijs, Netty struijs en Marnix de
Boer met ieder drie gouden medailles en Marjo Kleist met twee
gouden medailles haalden alle
zwemmers van de watervrienden

mooie tijden en podiumplaatsen.
Gerrard Bussaard haalde twee
zilveren en twee bronzen medailles.
Na de wedstrijden was er nog
een Brabantse feestavond met
alle teams waarbij naar goed Brabants en Watervrienden gebruik
gefeest werd met alle teamleden
door elkaar tot diep in de nacht.
Speciale dank gaat uit naar de
vrijwillige tijdwaarnemers.
Meer weten over de watervrienden zie www.watervriendenijmuiden.nl.
Op de website is ook een uitgebreid verslag van Ton Tieman en
Peter Linsen te vinden van deze
gezellige zwemdag.

Velsen-Zuid - De bouw van de
nieuwe Westtribune ligt goed op
schema. Deze week is het plaatsen van de veertien grote draagbalken ten behoeve van de overkapping afgerond. De bouwvakkers gaan nu verder met het
metselen en dichtmaken van de
tribune en het bevestigen van
overige stalen balken. Op donderdag 9 april wordt de eerste
steen van de nieuwe Westtribune gelegd.
Op deze dag wordt ook het bereiken van het hoogste punt gevierd. Vanaf 15.30 uur is iedereen
van harte welkom op Sportpark
Schoonenberg. Vanaf 16.00 uur
is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan een rondleiding over
de bouwplaats.

Clubkampioenschap gespeeld
bij BC Velsen
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag werd voor de zevende keer
de clubkampioenschappen gespeeld bij BC Velsen. Dit jaar
konden zowel de senioren als de
jeugd inschrijven. De clubkampioen van dit jaar is bij de mannen
senioren: Boyke van Greunsven.
Clubkampioene bij de vrouwen
senioren: Mandy de Boer. Bij de
jeugd zijn de clubkampioenen:
Jesper Garrelts en Lisa Spruy.

Voetbalclub in Gambia
op zoek naar sponsors
Velserbroek - Fred van der Heijden uit Velserbroek, komt al
sedert 1994 zeer regelmatig in
Gambia. Hij heeft zijn hart verpand aan de inwoners, die ondanks grote armoede, altijd blij
en vrolijk zijn. In de afgelopen 15
jaar is hij al bij veel projecten betrokken geweest.
Sinds 2003 is Mike Ezeji (32) één
van zijn vrienden. Mike is 9 jaar
geleden zijn land Nigeria moeten
ontvluchten vanwege ernstige
onlusten en is na vele omzwervingen in Gambia terecht gekomen. Als oud voetballer heeft
Mike zich toegelegd op het trainen en coachen van ‘jong talent’
in Gambia. Zijn club, D’Dolphins
FC, bestaat uit 46 spelers (waaronder enkele toppers), die dagelijks intensief trainen. Behalve
Gambianen, zitten er in de club
ook mensen uit Siërra Leone, Liberia, Nigeria en Guinea Bissau,

waaronder een aantal die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld.
Door het voor hen zo belangrijke
voetbal, krijgen ze weer een wat
positiever kijk op de toekomst.
Omdat er ‘buitenlanders’ in het
team zitten, ontvangt Mike helaas geen financiële steun van
de Gambiaanse Overheid.
Het materiaal waarmee gewerkt
wordt is op het ogenblik bedroevend en hard aan vervanging
toe. Om dit doel te verwezenlijken is Fred van der Heijden een
actie gestart om geld in te zamelen voor de zo gewenste uitrusting. Hiervoor is een bedrag nodig van totaal Euro 3.000,-.
Fred hoopt dat er mensen zijn
die bereid zijn een donatie te
doen. Er is een speciale bankrekening geopend bij de Rabo
bank nr. 3836.62.516 t.n.v. F.W.J.
van der Heijden de D’Dolphins
FC Gambia.

VSV belandt op
de laatste plaats
IJmuiden - Wat een paar maanden geleden een onmogelijkheid
leek is nu bewaarheid geworden. VSV moet samen met Kolping Boys, Westfriezen en de Foresters gaan strijden om twee
plaatsen in de tweede klasse.
Hopelijk gaat Vrouwe Fortuna
de Velserbroekers een helpend
handje toesteken want tot dusverre heeft ze dat nog niet veel
gedaan. In de wedstrijd tegen
Hellas Sport ging het de gehele
wedstrijd tamelijk gelijk op waarbij Hellas in de beginfase de iets
betere ploeg was. Eén keer redde doelman Ebbeling door middel van goed uitlopen de situatie en de VSV voorwaartsen vielen op door niet op goal te willen
schieten maar telkens het probleem een station verder te leggen. VSV had grote moeite om
de organisatie op orde te krijgen
en pas na de nodige omzettingen stond het elftal uiteindelijk.
De tweede helft waren de beide teams aan elkaar gewaagd
waarbij VSV in eerste instantie
de beste kans kreeg. Roel Pitstra ging alleen op de vijandelij-

ke goalie af maar helaas wist deze de bal te keren.
Daarna golfde het spel op en
neer en schoot Hellas nog een
keer op de lat en had met name
Bob Schol twee maal pech dat
zijn schoten in de doelmond geblokt werden.
Tien minuten voor tijd kreeg Hellas een vrije trap aan de zijkant
van het strafschopgebied te nemen. En VSV en vrije trappen is
dit seizoen geen goede combinatie. Zo ook nu: De bal werd
hoog ingebracht en alle aanvallers en verdedigers misten de
bal en met een stuitje verdween
de bal bij de tweede paal in het
doel. Dit bleek tevens de beslissing te zijn en wederom stond
VSV met lege handen. Volgende week wacht SVW’27 in Heerhugowaard. Misschien is dat de
wedstrijd van de ommekeer.
VSV 2 moet donderdag eerst
aantreden tegen Abcoude 2.
Daarna zondag tegen United 2.
Dit team ligt op kampioenskoers
maar dan moeten er van de zeven nog te spelen wedstrijden er
zeker vijf gewonnen worden.
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Strawberries Dames 1
boekt belangrijke zege

DCJJ-nieuws
IJmuiden - In veel sporten is het
gebruikelijk dat er na het scoren uitbundig gejuicht wordt.
Bij voetbal maar ook bij andere
sporten wordt het publiek verrast op koprollen, buikschuivers
en elkaar kussende sporters. Deze uitingen van vreugde kent de
damsport niet. Na afloop van de
partij feliciteert de verliezer zijn
tegenstander en vaak complimenteert hij hem met zijn of haar
goede spel. Een novum was het
gedrag van Cees van der Steen
die direct na zijn winst op Jan
Apeldoorn overging in luid gebrul gevolgd door een rondedans in de speelzaal. Na jarenlang gewacht te hebben slaagde
hij er eindelijk in zijn tegenstander er onder te krijgen.
Casper Remeijer liet het bij wat
besmuikt glimlachen. Hij had er
alle reden toe want de partijen tegen Vince van der Wiele, Jurrien
Fischer en Stella van Buuren zette hij allen om in winst. Vooral Stella van Buuren bleek een
harde noot om te kraken. Willem Winter kwam, na enige onvrijwillige medewerking van Berrie Bottelier eveneens tot winst.
Lange tijd leek er een sensatie
in de lucht te hangen. Jan Maarten Koorn had gedurende een
groot deel van zijn partij tegen
Cees Pippel goede vooruitzichten op de winst. Tegen het einde van de strijd miste hij enkele malen de sterkste voortzetting
en verloor alsnog. Het toptreffen
tussen Jesse Bos en Martin van
Dijk werd op eclatante wijze gewonnen door Bos die daarmee
nog maar eens zijn titelaspiraties onderstreepte. Harrie van de
Vossen rekende af met Koos de
Vries. Voor De Vries een bittere
pil want lange tijd beschikte hij
over de betere papieren. Jacqeline Schouten zette, in een buitengewoon scherpe partij opzet,
Paul Smit onder druk. Deze bezweek na 4 uur van heftig verzet en verloor. De partij tussen
Piet Kok en Leo Binkhorst kende
nauwelijks enige hoogtepunten.
De salonremise waarmee beiden
1 punt aan het duel overhielden
was zelfs teveel.

Driehuis - Strawberries Dames
1 heeft afgelopen zondag goede zaken gedaan door met 1-2
te winnen van Weesp. Matchwinner was Noortje Visser (foto).
Het 15-jarige talent maakte vier
minuten voor tijd de winnende
treffer. Dankzij de overwinning
stijgt Strawberries naar de achtste plek.
Het teamweekend in de Belgische Ardennen heeft de hockeysters uit Driehuis duidelijk goed
gedaan. De sfeer in het team is
uitstekend en dat betaalt zich uit
op het veld. De bereidheid om
voor elkaar te werken is groot.
Dat kwam goed uit, want zondag was hard
werken een keiharde randvoorwaarde om tot
een goed resultaat te komen.
Tegen het fysiek
spelende Weesp,
hekkensluiter in
de tweede klasse A en vechtend
voor de laatste
kans op lijfsbehoud, was goed
hockey bijkans
onmogelijk. Het
werd een pittig
duel met - over
en weer - overtredingen die vaak op het randje waren of er net overheen. In
de tweede helft kwam een speelster van Weesp goed weg toen
zij haar tegenstander nasloeg.
Zij verdiende een rode kaart,
maar de verder uitstekend leidende scheidsrechters besloten
het pratend op te lossen.
Los van het fysieke karakter
speelde Strawberries bij vlagen geweldig combinatiehockey.
Met name in het eerste kwartier
werd Weesp volledig zoekgespeeld. De openingstreffer van
Daisy Schut, een van de vele uit-

blinkers aan Strawberries-zijde
en door haar teamgenoten uitgeroepen tot Indigo Woman of
the Match, was dan ook dik verdiend. Helaas lukte het niet om
de voorsprong lang vast te houden, want een paar minuten na
de openingstreffer was de stand
alweer gelijk.
In de tweede helft werd het met
de minuut spannender. Beide
ploegen gingen fouten maken
en de sfeer werd steeds grimmiger. Strawberries liet zich echter
niet provoceren en behield haar
zelfbeheersing. Het harde werken werd vier minuten voor tijd
bekroond met een fantastische
goal van Noortje Visser. Terwijl de speelster
aan alle kanten
werd gehaakt
en geduwd, wist
zij de bal met
het puntje van
haar stick in het
doel te werken.
Direct na haar
doelpunt moest
ze naar de kant
omdat ze tijdens de scrimmage gewond
was
geraakt
aan haar arm.
De laatste minuten werden door Strawberries gedisciplineerd uitgespeeld,
waarna de tweede overwinning
in twee weken een feit was. In de
tweede seizoenshelft heeft het
team van Simon de Hoog al zeven punten behaald, bijna net zo
veel als in de eerste twaalf wedstrijden. Komende zondag speelt
Strawberries om 12.45 uur thuis
tegen AMVJ. Als ook die wedstrijd gewonnen wordt, dan nemen de hockeysters uit Driehuis
nog meer afstand van gevarenzone. Publiek is van harte welkom!

Volleybalheren
winnen op inzet
IJmuide - Vrijdag 3 april kunnen de toppers jongens C1 kampioen worden! Ze zullen hiervoor
nog één puntje nodig hebben, de
tegenstander is het meiden C2
team. In de vorige wedstrijdenronde schakelde ze hun directe concurrent AMVJ uit door met
een klinkende 3-0 te winnen.
Gemakkelijk ging het niet want
de tegenstander bood goed tegenstand en de jongens moesten meerdere malen een achterstand zien weg te werken.
De komende tegenstander meisjes C2 speelde tegen de meiden
C3 met supertalent Catharina als
invalster. Ze speelt nog bij de mini’s maar kan al heel gemakkelijk meekomen in de C-poule.
De meiden C2 wonnen dan ook
gemakkelijk met 3-0. Andere talenten zoals de meisjes C1 speelde ook. Deze meiden hadden het
zwaar tegen koploper Allides
Jongens C1 maar met goed spel

boden ze wel tegenstand. Hun
aanval kwam er goed uit zoals we
gewend zijn en de tegenstander
maakte daar gebruik van door
dit wel goed te doen, de meiden
verloren dus met 3-0. Maandag
speelden de heren 3 de sterren
van de hemel. Tegen Heemstede was het leuk spelen en daar
deden ze gezien de setstanden
ook lang over, 26-28, 25-22, 1025, 28-26 en 17-19 waren de setstanden dan ook. Heemstede
verspeelde hier wel hun titelaspiraties met dit resultaat. Het heren3 team speelt goed positiespel waardoor een goede pass
altijd een goede aanval oplevert.
De jongens wisten dan ook elke
keer overtuigend te scoren.
Heren 2 tenslotte won met 4-0
door veel inzet te tonen en zeker
goed verdedigend werk waardoor de set-ups goed doorkwamen. Zie ookwww.smashingvelsen.nl.

Vellesan sluit project af
IJmuiden - De vierde klas van
het Vellesan College, richting
Handel- & Administratieplein
heeft het hele schooljaar gewerkt in het simulatiebedrijf Vekado. Dat is een handelsonderneming in relatiegeschenken,
zoals bedrukte petten en paraplu’s. Dit simulatiebedrijf doet
het gehele schooljaar zaken met
andere scholen in binnen en bui-

tenland. Elke school bestelt bij
andere scholen artikelen en verwerkt dan de hele order van orderbevestiging tot betaling op
het bankafschrift. Ter afsluiting
werd er een internationale beurs
georganiseerd in Lommel (België). Hier kwamen meer dan 100
scholen bijeen om hun bedrijf te
promoten en nieuwe klanten te
werven.

SVIJ goes AZ
IJmuiden - Vrijdagavond en zaterdagmiddag is de jeugd van
SVIJ getrakteerd op een rondleiding door het AZ Stadion in Alkmaar. De in totaal 200 jeugdleden, trainers en begeleiders hebben hun ogen uitgekeken in het
stadion van Louis van Gaal en
zijn selectie. De deuren van heel
speciale plekken in het stadion
zoals een skybox, de VIP tribune, de radio en televisie tribune
en uiteraard de fan shop gingen
voor de jeugd van SVIJ open.
Het voetbalgebied is door Louis

van Gaal voor publiek afgesloten
om de spelers van AZ hun privacy te geven.
Echter is er voor de jeugd van
SVIJ wel een heel interessante
en leuke videoboodschap ingesproken door meneer Van Gaal
waarin hij veel verteld over en
laat zien van het spelersgebied
zoals de kleedkamer, de fitnessruimte, de doucheruimte en het
spelershome.
Aan het eind van de rondleiding
werd iedereen verwend met limonade en chips.
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Twee schaakteams
op kampioenschap

Dames Akrides
naar finale
play offs
IJmuiden - De dames van de
Velser basketbalclub Akrides
hebben de finale van de play offs
bereikt van het Rayon NoordHolland van de Nederlandse
Basketbal Bond. Nadat eerder uit
in Haarlem met 58-56 was verloren van OG werd afgelopen zaterdagmiddag in Sporthal IJmuiden-Oost met 64-46 gewonnen
van Onze Gezellen.
Akrides kwam aanvankelijk in
het openingskwart op een 6-10
achterstand voordat Akrides in
het vervolg een 12-4 run plaatste
om na de eerste periode van tien
minuten een voorsprong te hebben van 18-14.
De run begon met een lay-up
van Renske van der Voort op assist van Lisette Suidgeest en eindigde met twee driepunters van
Nieke van der Zee. In het tweede
kwart bouwde Akrides de voorsprong uit tot een stand van 3224 bij rust. Akrides viel in kwart
twee regelmatig met succes de
basket aan en Suzanne Limmen
was in dat kwart goed voor vijf
punten. Akrides controleerde
de rebound in de tweede periode van tien minuten en kreeg in
die periode ondermeer vier punten en vier rebounds van Renske
van der Voort.
Na de rust vroeg in het derde
kwart was er een score plus bonus vrije worp te bewonderen
van Maaike van der Zee. Akrides ging in kwart drie vaak op
zoek naar center Ellemieke Hofland en zij maakte zeven punten in dat kwart. In de eindfase van het derde kwart was het
voor Renske van der Voort prijs
vanuit driepuntsland en Suzanne Limmen bepaalde met twee
geslaagde vrije worpen de stand
na drie kwarten op 50-37. Akrides begon het vierde en laatste kwart met een 7-2 run om na
vier minuten in dat kwart te leiden 57-39. Suzanne Limmen was
tijdens die run met twee scores
inside goed voor vier punten.
Meest opvallende speelster bij
Akrides in het laatste kwart was
Mireille Oosterhof. Zij kwam in
dat laatste kwart tot negen punten, vier rebounds, twee steals
en een block.
Zes van haar negen punten kwamen voort uit drie fraaie sprongschoten. Sabine Brouwer voegde in de laatste periode van tien
minuten voor Onze Gezellen vijf
punten toe aan haar puntentotaal en werd met negentien punten topscorer van de wedstrijd.
Maar Akrides won met 64-46 en
het team van coach Rob Joosen
plaatste zich door deze overwinning voor de finale van de play
offs van het rayon Noord-Holland van de NBB.
Zaterdag spelen de dames van
Akrides de eerste wedstrijd van
die finale in Sporthal IJmuidenOost, aanvang 21.30 uur. Tegenstander is FAC (Fortius Altius Citius) uit Den Helder. (WB)

Bij voetbalvereniging Waterloo

Jeugd heeft de toekomst
Driehuis – Het was zaterdagmorgen druk op de velden van
Waterloo. Alle vier de jeugdteams speelden een thuiswedstrijd. Op het eerste veld hollen
de Guppen van 4, 5 en 6 jaar oud
hun korte beentjes onder het lijf
vandaan. Onder hen één meisje: Nikita (5). ,,Ik had liever gezien dat ze op ballet was gegaan’’, lacht moeder Brigitte, die
een koekje van eigen deeg krijgt.
Haar dochter is net zo’n stoere
meid als ze vroeger zelf was. Ze
besluit: ,,Nikita hoort er helemaal
bij. Ze vindt het geweldig. Ze wil
keeper worden, net als haar oudere broers.’’
Trainer Jeroen Oudenkerk haast
zich na de wedstrijd, die met 21 werd gewonnen, naar een ander veld, om daar te assisteren.
Hij voetbalt zelf zijn hele leven al,
volgt de sportopleiding CIOS en
heeft het prima naar zijn zin bij
de jeugd van Waterloo.
Op het volgende veld voetballen de meiden. Ze staan met 61 achter, het zou uiteindelijk 7-1
worden. Toch blijven de leidsters,
Cyrilla en Daniёlle, ze luidkeels
aanmoedigen: ,,Het gaat goed,
blijf er voor gaan meiden.’’ Ook
ouders staan langs de lijn fanatiek aan te moedigen. ,,Maar altijd in het nette, er wordt hier niet
gescholden’’, zegt algemeen lei-

der John Buys.
Op het naastgelegen veld speelt
het F-team, dat dit seizoen nog
niet verloor. Ook nu winnen ze
met 2-1. Ze waren kampioen in
de najaarscompetitie en staan
nu op nummer 1 in de voorjaarscompetitie. Het E-team, dat ook
de najaarscompetitie won, staat
op de derde plaats. Zij komen later die morgen in actie.
Het is leuk om te zien hoe de
Guppen vooral achter de bal en
achter elkaar aan rennen, de
meiden heel fanatiek zijn en de
jongens van het F-team al behoorlijk wat techniek in huis
hebben. De jeugdafdeling van
Waterloo bedruipt zich helemaal zelf. Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers actief en ook de
ouders helpen mee. Een aspirant
lid mag altijd eerst een jaar gratis meedoen om uit te proberen
of voetballen iets voor hem of
haar is. Ze krijgen kleding van de
club. ,,We willen alleen kinderen
die het voetballen leuk vinden.
Bij de training is de opkomst bijna altijd honderd procent’’, zegt
John Buys. Wie eens wil komen
kijken, is welkom bij de training
op dinsdag van 16.00 tot 17.00
uur of op donderdag van 17.30
tot 18.30 uur. Meer informatie
bij John Buys via 06 46227673.
(Carla Zwart)

Twee teams kampioen
bij KIA/HCV’90
Velsen-Noord - Afgelopen zaterdagavond zijn er twee teams
kampioen geworden bij handbalvereniging KIA/HCV’90. Zowel dames 3 als heren 3 hebben
het seizoen kunnen eindigen
met het behalen van het kampioenschap. Dames 3 kon eigenlijk
al twee weken geleden al kampioen worden.
Helaas konden de zenuwen niet
in bedwang worden gehouden
en werd de wedstrijd toen verloten. Uiteindelijk in de laatste
speelronde van afgelopen weekend het kampioenschap alsnog
binnengehaald. Bij de heren is

het ook spannend geweest. De
heren hadden net zoveel punten als een andere tegenstander
in hun poule. Het doelsaldo van
KIA/HCV’90 was veel hoger dan
de andere poulegenoot.
De heren waren dus eigenlijk
al voorafgaand aan hun laatste
speelronde kampioen. Helaas
belde de tegenstander een kwartier voor aanvang op dat ze geen
team op de been konden krijgen.
Dan gelijk maar het kampioensfeest. Het was een groots kampioensfeest waarbij beide teams
op een gezellige manier het zaalseizoen hebben afgesloten.

Velserbroek - Ook dit jaar
streden weer twee teams van
Schaakclub Santpoort mee voor
het Noord-Hollands kampioenschap voor E-teams (tot 10 jaar).
Was de titel vorig jaar al in de
voorlaatste ronde vergeven, dit
jaar was het spannend tot in de
laatste ronde.
Het tweede team van Santpoort
bestond voor driekwart uit nog
jongere spelers dan de E-categorie en daarbij was het voor
allen de eerste keer dat ze een
toernooi teamschaak in clubverband speelden. Nicki van der
Donk, Jonas Heller en de broers
Joos en Ties Rutjens schaakten
heel wat punten bij elkaar. Zo
stonden ze voor aanvang van de
laatste ronde nog in de top 10.
Op gelijke hoogte stond Chesscool 2, uit Haarlem en de tegenstander in de laatste ronde. Nicki en Jonas konden het niet bolwerken, en moesten de punten
aan de tegenstander laten. Joos
stond in een gewonnen stelling en ook de pas 7-jarige Ties
stond goed. Maar de tegenstander kwam wel gevaarlijk door het

midden met een aanval en wist
de partij te winnen. Het tweede
team van SC Santpoort werd uiteindelijk twaalfde.
Het eerste team van SC Santpoort ging voortvarend van start.
In vaste bordvolgorde speelden
Cheryl Looijer, Jonathan Koutstaal, Jelle van den Broek en
Thomas Eisses een beresterk
toernooi. Na overwinningen in
de eerste twee ronden speelden ze in de derde ronde tegen
het sterke Z.S.C. Saende, helaas
werd dat 2-2. Ronde 4 werd een
4-0 overwinning op Caissa 1 uit
Hoorn. De vijfde ronde tegen
Chesscool 1 ging een beetje te
vlug en werd weer 2-2 gelijkspel.
Saende bleef echter maar winnen en stond nu dus een punt
voor. De laatste twee ronden waren mooie 4-0 overwinningen op
de Eenhoorn en HWP 2. Maar
doordat Saende de laatste wedstrijd tegen Bergen met 3-1 wist
te winnen werden zij Noord-Hollands kampioen. Met de behaalde tweede plaats heeft SC Santpoort zich wel geplaatst voor het
NK te Groningen op 16 mei.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

ZATERDAG 4 ApRil
odin’59 (1a)-Sportlust’46
Kennemerland (2a)-ZCFC
IJmuiden (3a)-bol
Castricum-Jong Hercules (3a)
eDo (3b)-aalsmeer
vvH/velserbroek (4D)-HbC
velsen (4D)-alliance’22

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

ZonDAG 5 ApRil
Haaglandia-aDo’20 (hoofdklasse)
Kampong-De Kennemers (1a)
Stormvogels (2a)-Westfriezen
eDo (2a)-De Flamingo’s (2a)
SvW’27-vSv (2a)
Dem (2a)-Purmersteijn
velsen (3b)-Saenden
WSv’30-DSS (3b)
onze Gezellen (3b)-united/Davo
meervogels’31-FC velsenoord (4C)
Zandvoort-Schoten (4D)
SvIJ (4D)-Zwanenburg
beverwijk (5C)-St. adelbert
Wijk aan Zee (5C)-Graftdijk
rCH-Waterloo (5D)
overbos-terrasvogels (5D)

- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
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Concert in Solimuziekcentrum

Recht op privacy,
ook na de dood

Sabine Dekker woonde tot haar
zevende in het IJmuidense Zeewijk, verhuisde daarna naar Velsen-Zuid en ze ging in Driehuis
naar school. Vier jaar geleden
besloot ze, de consumptiemaatschappij zat geworden, het
roer om te gooien in Frankrijk.
Daar woont ze samen met haar
Franse man Thierry en hun zoon
Cédric in de Drôme. Ze beheren
daar een Chambre d’Hôtes (pension). In deze rubriek vertelt zij
over hun dagelijkse beslommeringen.
Soms word ik verrast door de
boerse instelling hier op het
Franse platteland of wellicht
door mijn stadse inzichten. Toen
we laatst een bezoekje brachten
aan de menuisier, de timmerman,
lag er een prachtig nestje van
vijf jonge hondjes in een mand.
Hartstikke lief en natuurlijk wilde
ik ze direct even vasthouden. Er
werd gevraagd of ik er één wilde,
maar dat toch maar niet. ,,Wat ga
je doen met die hondjes?’’ vroeg
Thierry. ,,Doodmaken’’, zei de
timmerman. ,,Ik laat ze meestal zes weken bij de moeder en
dan dood ik ze.’’ Ik schrok best
wel, maar Thierry knikte begrijpend. Later legt hij me uit:,,Hier
geven ze geen geld uit aan huisdieren, dus laat hij zijn hond niet
steriliseren.’’ ,,Dus maakt hij dan
maar elke keer die jonge hondjes dood’’; constateerde ik. Ik

denk dat ik dan toch liever geld
uitgeef aan een sterilisatie.
Een paar dagen later kwam ik
een bekende in Bourdeaux tegen zonder zijn hond. Hij vertelde me heel verdrietig dat zijn
hond dood was. Ik vroeg belangstellend naar de reden.
Hij had voor de tweede keer galstenen en dus zou het vast ook
wel een derde keer gebeuren,
dus hebben ze hem in laten slapen. Hij zei: ,,Want zo’n operatie
kost aardig wat geld.’’
Leuker nieuws. Bij onze vriend
en kaasmaker Laurent zijn de
eerste jonge geitjes weer
geboren. Dat dartelt rond en ziet
er ontroerend lief uit. Het brengt
bij ons weer de vraag boven of
we er ook niet één of twee willen
hebben. Naast dat het zo lief en
schattig is, is er ook een tweede reden waarom we het overwegen. De geiten heeft Laurent namelijk om kaas te maken,
dus voor de melk. Het is belangrijk om elk jaar een aantal jonge geitjes te hebben om een balans in de kudde te houden. Hij
kan natuurlijk niet reguleren of
er bokjes of geitjes geboren worden. Maar wat moet hij doen met
die overtollige bokjes? Hij probeert ze altijd ergens onder te
brengen, maar wat als dat niet
lukt? U snapt het vast al: zullen
we wel, zullen we niet. sabine@
pauroux.com

Na het overlijden van een dierbare
kunnen in zijn of haar spullen
mogelijk ook persoonlijke zaken
naar voren komen, bijvoorbeeld
persoonlijke documenten als brieven of dagboeken. Als van tevoren
niet is besproken of vastgelegd
wat daarmee moet gebeuren, kan
er een moeilijk moment ontstaan.
Ga je de dagboeken of brieven
lezen of vernietig je ze ongelezen?
Bij lezing kan er mogelijk een
lang verzwegen familiegeheim of
andere intieme informatie bekend
worden, die je achteraf liever niet
had geweten.
Maar het tegenovergestelde kan
het ook opleveren. Het lezen ervan
kan troost bieden omdat het een
nog completer beeld geeft van de
dierbare overledene.
Nog bij leven is het belangrijk
stil te staan bij of je wilt dat jouw
persoonlijke documenten wel of
niet gelezen mogen worden. In de
vorm van een wilsbeschikking kun
je dit vastleggen. Op het document
zelf kan een aantekening worden
gemaakt met “Dit moet ongelezen
worden vernietigd” of juist “Dit
mag graag gelezen worden.”
Een andere mogelijkheid is een
afspraak te maken met één van
de nabestaanden om de dagboe-

Alice Loeters
ken ongelezen mee te geven in
de kist. Zo maakte ik mee dat in
bijzijn van alle kinderen de vele
volgeschreven en verkleurde
schriftjes van moeder in de kist
werden gelegd. Daarna werd de
kist gezamenlijk gesloten. Iedereen
had daar een goed gevoel over. De
intimiteit was gewaarborgd.
Niets is menselijker om dit soort
besluiten voor ons uit te schuiven.
Misschien is het een goed uitgangspunt voor nabestaanden, om
als niets is geregeld hierover alleen
tot lezing over te gaan als de overledene nadrukkelijk heeft vermeld
dat deze persoonlijke documenten
gelezen mògen worden. Dan weet
je zeker dat het recht op privacy
ook na de dood als een recht is
behandeld.
Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Paasdienst met
beroemde musici
IJmuiden - Eerste Paasdag
(zondag 12 april) vindt er in de
Ichtuskerk in IJmuiden een bijzonder feestelijke
paasdienst plaats.
Naast het gesproken woord is er
ruimte voor muziek in het teken
van de opstanding. Een muzikant die hier aan
meewerkt is onder andere de 13jarige trompettiste Melissa Venema. Onlangs nog
soliste bij de concerten van André Rieu. Op eerste paasdag wordt zij 14 jaar. Zij
heeft al vele prijzen in de wacht
gesleept en nu zit ze in de halve
finale van het Prinses Christina

concours. Naast Melissa werkt
de beroemde panfluittiste Liselotte Rokyta mee. Zij reist door
de hele wereld
om concerten
en masterclassen te geven.
De muzikanten worden begeleid door de
bekende Zaanse organist Dub
deVries, bekend
van de vele cd’s
die hij heeft
volgespeeld,
onder anderea
ook met Melissa en Liselotte. De voorganger in deze dienst is ds. Sylvia
Neuféglise-Vermeer. De toegang
is gratis en iedereen is hartelijk
welkom.

Dromen op De Duinroos
Velserbroek - Donderdag 26
maart was het dan zover, de afsluiting van het thema op schoolniveau ‘Dromen’ op OBS De
Duinroos in Velserbroek.
De groepen 1 tot en met 8 zijn
op vele manieren aan de slag
gegaan. Dinsdagmiddag was er
op beide locaties een voorstelling. Elke groep bracht het door
hen gekozen mooiste dromenliedje ten gehore. Een sfeervolle
gebeurtenis.
Tijdens het open uurtje op donderdag hebben de ouders kunnen genieten van de gemaakte
dromenvangers, dromenpotjes,
droombomen en zelfgemaakte droomkussenslopen, maar

er werd ook gegriezeld bij het
schimmenspel.
In deze themaweken is er veel
gesproken over dromen en
niet alleen over de dromen in
je slaap. Zittend op de ‘Droomvertelstoel’ vertelden de jongste
kinderen de prachtigste, maar
ook meest spannende dromen
en al snel bleek dat iedereen wel
eens bang is. De leerlingen van
de bovenbouwgroepen schreven
mooie toekomstverhalen ‘Hoe is
het als ik 20 ben’.
In deze jaarlijkse themaweken
komen vele onderwijsgebieden
aanbod, maar even in een ander
jasje en daar hebben we met elkaar van genoten.

Driehuis - Maak zondag 5 april
met het lekkere lenteweer een
wandelingetje naar het Soli-muziekcentrum in Driehuis.
Drink daar een kopje koffie en
laat u om 12.00 uur verrassen
door twee orkesten: De Klavierschippers en de Kennemer Harmoniekapel Oud Goud.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage in de onkosten is
gewenst.
Meer weten over De Klavierschippers zie www.klavierschippers.nl, of over het Kennemer
Harmoniekapel Oud Goud, secretaris G. Vis, telefoon 0235370794.

‘Brandende
Liefde’ in
Schouwburg
Velsen - Na het zien van ‘Turks
Fruit de musical’ gaf Jan Wolkers
persoonlijk zijn goedkeuring aan
het vervolgproject ‘Brandende
Liefde’.
Op donderdag 16 april (20.15
uur) is het geslaagde eindresultaat te zien in de Stadsschouwburg Velsen.
Een topcast met prijswinnende
acteurs als Catherine ten Bruggencate en Daniël Boissevain
zuigen het publiek mee in een
intens verhaal over schoonheid,
jeugd, ouderdom, kunst, trouw
blijven aan jezelf en de vurige
passie van een jonge schilder.
Wolkers-lezers kunnen de voorstelling in IJmuiden met flinke
korting bezoeken. Velsenaren
die hun favoriete Wolkers-boek
tonen op de avond van de voorstelling kunnen profiteren van
een aantrekkelijke korting.
Zowel via internet als aan de
kassa van de Schouwburg kunnen zij kaarten reserveren met
een korting van 10 euro! De korting is geldig voor de aanschaf
van twee kaartjes per boek. Bij
de kaartcontrole dient een boek
van Wolkers getoond te worden
aan de portier.
Toegang 27,75 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. CJP
2 euro korting.
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Van Palmzondag naar
Pasen in de Adelbertuskerk
Haarlem-Noord - Pasen is in
aantocht. Een tijd met een aantal
vrije dagen, paaseieren en paashazen en wellicht
een uitje naar de meubelboulevards. Maar Pasen is veel meer
dan dit cliché. Pasen is ook het
belangrijkste feest in de Christelijke kerken: de dag waarop de
opstanding van Jezus gevierd
wordt. Voorafgaand aan het
Paasfeest wordt de weg die hieraan vooraf ging herdacht in een
aantal vieringen. Deze vieringen
worden overal ter wereld door
veel mensen bezocht.
Dit jaar wil de Adelbertusparochie, aan de Rijksstraatweg 26 te
Haarlem Noord de vieringen extra toegankelijk maken. Er wordt
voorafgaand aan de vieringen
een korte uitleg gegeven over de
inhoud van de viering: wat wordt
er gevierd of herdacht, waarom
gebeurt dat en hoe gebeurt dat?
Met deze korte uitleg willen de
pastores en koren van de Adelbertuskerk
geïnteresseerden,

parochianen, mensen van buiten
en binnen de parochie, helpen
mensen de Goede Week en een
of meerdere vieringen intenser
te beleven of mensen te helpen
een viering in de Goede Week te
bezoeken.
Op Palmzondag, 5 april, de dag
van de intocht van Jezus in Jeruzalem vindt er een uitleg plaats
om 9.15 uur. Deze ochtend is er
ook een Palmpaasoptocht in de
kerk door en voor kinderen. Op
Witte Donderdag 9 april, de dag
waarop het Laatste Avondmaal
herdacht wordt is er om 18.45
uur en op Goede Vrijdag 10 april,
waarop de dood van Jezus wordt
herdacht eveneens om 18.45 uur.
Op Paaszaterdag 11 april zal de
uitleg om 21.15 uur plaatsvinden. De vieringen zelf beginnen steeds drie kwartier later. De
toegang is uiteraard gratis en iedereen, jong en oud is welkom.
De Adelbertusparochie hoopt
veel geïnteresseerden te mogen
begroeten.

ML Kingschool brengt
lentegevoel naar ouderen
Haarlem - Terwijl buiten een
waterig zonnetje schijnt, brachten de kinderen van de ML Kingschool eind vorige week de lente
het Reinaldahuis binnen. De leerlingen van de groepen 5 brachten de ouderen in het Reinaldahuis een bijzonder bezoek. Naast
flink wat bossen tulpen brachten
zij ook het ‘lentegevoel’ mee door
voor de ouderen op te treden. Er
werden lenteliedjes gezongen en
gedichten voorgedragen door de
kinderen. Qua gevoelstemperatuur was de lente nog niet begonnen, maar de kinderen van
de ML Kingschool zorgden voor
een warme sfeer.
Het was een bijzondere ervaring voor alle partijen, er waren ouderen die tot tranen toe
ontroerd raakten. De bewoners
vonden het optreden prachtig

en de kinderen kregen steeds
luid applaus. ,,Ik vond het heel
erg leuk, want ik houd van oude mensen”, aldus een van leerlingen van groep 5. Door al het
jeugdig enthousiasme leek de
lentezon volop in de het Reinaldahuis te schijnen.
Bent u nieuwsgierig naar de foto’s? U kunt ze vinden op de
website van de school. www.
mlkingschool.nl.

Indiadag LJC College
Haarlem - Op woensdag 8 april,
vanaf 17.00, organiseert het LJC²
een Indiadag om geld te verdienen voor kideren in India. 300
Leerlingen hebben 100 eigen bedrijfjes opgericht. Deze bedrijfjes
bieden bezoekers uiteenlopende
diensten.
Lekkere maaltijden, Beautysalons, nagelstudio’s, make-up,
henna, sport en spel, schminken voor de kleintjes, kunst, muziek, modeshows, sport, sieraden, dansen, love lounge met
speed-dating, Indian make-over
met een herinnering, rappen en
beatboxen, gamen en nog veel
meer.

De winst die ze hiermee maken
wordt gedoneerd aan de stichting Friends Indeed. Deze Nederlandse organisatie werkt aan
projecten in India op het gebied
van gezondheid, onderwijs en
onderdak voor kansarme kinderen. De afgelopen twee jaar
is met de winst van de bedrijfjes
een school gebouwd en zijn sanitaire voorzieningen aangelegd.
Kortom, activiteiten voor jong en
oud. Kom ook zien hoe de leerlingen van het LJC op een positieve manier bijdragen aan de
leefomstandigheden van kinderen in India. Adres: Floris van
Adrichemlaan 1 in Haarlem.

Paranormale
avond 2
Haarlem - Op maandagavond
6 april verzorgt het Ethisch Paranormaal Centrum Kennemerland een avond waarop Loes
van Loon waarnemingen doet
aan de hand van foto’s van overledenen.
Deze avond vindt plaats in ons
verenigingsgebouw
Speeltuin
Oost, Anna Kaulbachstraat 14A
in Haarlem, begint om 20.00 uur
en is voor iedereen vanaf 16 jaar
toegankelijk.
Entreeprijs leden 1 euro, niet leden 5 euro.

Indische middag

Annemiek de Jeu verpleegkundige van het jaar
Haarlem - Woensdag 25 maart
is Annemiek de Jeu in het Kennemer Gasthuis benoemd tot
KG-verpleegkundige van het
jaar 2009. Zij kreeg deze titel op
grond van haar professionele en
vernieuwende houding en haar
grote gastvrijheid, zowel tegenover haar patiënten als haar collega’s.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst maakte juryvoorzitter en
bestuursvoorzitter Harry Luik nog
eens duidelijk hoe belangrijk de
verpleegkundigen zijn voor het
ziekenhuis: ,,Juist de verpleegkundigen zijn in staat om ons
devies ‘Kundig en Gastvrij’ uit te
dragen. Niet voor niets heten zij
verpleegkundigen en het hangt
voor een groot deel van hen af
of de patiënten zich gastvrij ontvangen voelen. Daarom vinden
we het belangrijk om deze groep
medewerkers in het zonnetje te
zetten en de verkiezing ‘KG-verpleegkundige van het jaar’ te organiseren.”
Annemiek creëert al jaren lang
de juiste sfeer op de afdeling
waardoor zowel patiënten als
medewerkers zich welkom voelen en gezien weten. Samen met

haar team weet ze ervoor te zorgen dat patiënten zich, ondanks
de omstandigheden, thuis voelen op de verpleegafdeling. En
alle patiënten worden nagebeld om te informeren hoe het
hen ná ontslag vergaat. Daarnaast zet Annemiek zich in voor
vernieuwing. Samen met andere verpleegkundigen en specialisten heeft ze de zogenaamde
fasttrack-procedure ontwikkeld.
Door deze procedure kunnen
mensen met een grote buikoperatie, zolang er geen complicaties optreden, na 5 dagen weer
naar huis.
Annemiek volgde haar opleiding tot verpleegkundige in het
KG. In 2001 werd ze teamcoördinator en sinds 2008 is ze unitleider van de afdeling chirurgie.
Ze werd voorgedragen door de
praktijkopleider van haar afdeling, die de kundigheid en sfeer
op de afdeling zeer bijzonder
vindt. Zelf is ze bescheiden onder alle lof die haar ten deel viel:
,,Heel leuk natuurlijk al die mooie
woorden, maar we doen het echt
met z’n allen. Wat mij betreft komen er een paar letters bij: verpleegkundigTeAM van het jaar.”

Kledingbank krijgt
steuntje in de rug
Haarlem - Van maandag 6 tot
en met vrijdag 10 april vindt bij
Bandolera Haarlem een actie ten
bate van de Kledingbank Haarlem plaats.
Men kan gebruikte, onbeschadigde kleding inleveren bij Bandolera aan de Zijlstraat 71. Per
ingeleverd kledingstuk geeft
Bandolera 10 procent korting

voor elk nieuw aan te schaffen
kledingstuk. Maximale korting
per kledingstuk is 10 procent
maar uiteraard mag er onbeperkt kleding worden ingeleverd.
De verzamelde kleding wordt
gedoneerd aan de Kledingbank
Haarlem die ervoor zorgt dat de
kleding een goede bestemming
vindt bij haar klanten.

Haarlem - Op zondag 5 april
van 14.00-16.30 uur vindt de vijfde Rumah Ngobrol (gezellig met
elkaar praten, spelletjes doen)
in Zorgcentrum Schalkweide
plaats.
Deze Indisch getinte zondagmiddag is bedoeld voor iedereen die van gezelligheid houdt
en is mede georganiseerd door
een groep enthousiaste vrijwilligers. Iedere eerste zondag van
de even maand is er van 14.0017.00 uur Rumah Ngobrol met
een wisselend programma.
Toegang is gratis. Zorgcentrum
Schalkweide ligt aan de Floris
van Adrichemlaan 15 te Haarlem.

‘Het
Nieuwe Ding’
Haarlem - ‘Stoerheid en ontroering in je moerstaal’, dat is in het
kort gezegd Het Nieuwe Ding,
zaterdag 4 april te zien in het Patronaat. Drieluik van jonge, eigenzinnige muzikanten, die met
‘Het Nieuwe Ding’ de Nederlandse en Vlaamse podia willen
bestormen. Lotte van Dijck, Daan
Hofman (foto: Mascha Jansen)
en Project Wildeman presenteren een avondvullend muziekprogramma waarin nieuwe Nederlandstalige teksten centraal
staan. Deze drie veelbelovende
acts geven op geheel eigen wijze invulling aan het begrip ‘Nederlandstalige muziek’. Aanvang
20.00 uur, entree 9 euro.

Korenfestival
Haarlem - In de Doopsgezinde Kerk in de Frankestraat wordt
zaterdag 4 april een korenfestival gehouden. Aanvang van het
festival is 19.30 uur.
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Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

RKZ: College en Raad trekken samen op
Al in 2007 hebben de gemeenten
Beverwijk en Velsen de Wijckerpoort
aangeboden als plek voor het nieuw
te bouwen ziekenhuis. Belangrijk
daarbij was dat deze locatie dicht ligt
bij de huidige locatie en zeer goed
bereikbaar is zowel met openbaar
vervoer als met eigen vervoer. Het
past daarnaast zeer goed binnen
de huidige ontwikkelingen in het
stationsgebied.
Na bekendmaking van de nieuwe
locatiekeuze door het RKZ op 22 januari
2009 hebben college en raadsfracties
gezamenlijk besloten om in dit dossier
samen op te trekken. Ook is besloten
om hierover in nauw contact samen te
werken met de gemeente Beverwijk. De
fracties hebben samen met het college
besloten om zo mogelijk met Beverwijk
een extern deskundige te zoeken om
hen bij te staan de locatie Wijckerpoort,
als nieuwe locatie voor het RKZ, nog
eens goed te onderzoeken. Ook hebben
de fracties afgesproken zich niet als
politieke partij op dit dossier te proﬁleren
maar in het belang van deze zaak
werkelijk gezamenlijk op te trekken.

Inmiddels is in overleg met de fracties
en de gemeente Beverwijk een extern
adviseur ingeschakeld die de locatie
Wijckerpoort nog eens op alle facetten
gaat doorlichten. Wij willen laten
onderzoeken in hoeverre - mede op
basis van de uitgangspunten van het
RKZ - alsnog een passende oplossing
kan worden gerealiseerd. Op 1 mei ligt er
een rapport met de eerste bevindingen.
Naast het bovenstaande traject van
college en raad is er ook een initiatief,
onder leiding van mevrouw W. Kramer,
waarbij handtekeningen voor behoud
van het RKZ zijn opgehaald en is er
ook het Belangen Collectief Velsen.
Uiteraard zijn college en raad zeer
verheugd over beide burgerinitiatieven
en onderschrijven deze van harte. De
portefeuillehouder heeft met beide
groepen recent overleg gehad en daarbij
de ruim 700 handtekeningen die in het
stadhuis zijn opgehaald, overhandigd
aan mevrouw Kramer.
College en raad hebben zeer bewust
beide trajecten niet met elkaar
vermengd. Een burgerinitiatief is geen
burgerinitiatief meer als de politiek
zich ermee bemoeit. College en raad

hebben de acties vanuit de bevolking
ervaren als een ﬂinke steun in de rug
om door te gaan met de lobby voor de

Wijckerpoort, die onverminderd wordt
voortgezet in goede samenwerking
tussen raadsfracties en college.

Fotograaf: Reinder Weidijk
Overhandiging van 700 handtekeningen door wethouder Annette Baerveldt aan
actievoerster Wil Kramer. De handtekeningen zijn in de hal van het stadhuis verzameld
ten behoeve van de actie voor behoud van het RKZ in Beverwijk.

Gewijzigde openingstijden Stadhuis
In verband met Pasen zijn de gewijzigde openingstijden van het Stadhuis:
Vrijdag 10 april 2009 (Goede Vrijdag) Stadhuis gesloten
Maandag 13 april 2009 (Tweede Paasdag) Stadhuis gesloten

Inspraak Voorlopig Ontwerp
Wijkeroogparkbrug
Momenteel ligt het Voorlopig
Ontwerp (VO) voor een voetbrug
over de A22 in Velsen-Noord
ter visie. Het Voorlopig Ontwerp
Wijkeroogparkbrug is tot en met 24
april 2009 in te zien in het stadhuis
en in het wijksteunpunt De Watervliet
(Doelmanstraat 34, VelsenNoord). Ook op de gemeentelijke
internetpagina www.velsen.nl is het
document in te zien onder het kopje
‘Velsen actueel’. Wanneer u onder
“Zie ook...” het Voorlopig Ontwerp
Wijkeroogparkbrug aanklikt, is het
document te downloaden.
Op 8 april 2009 vindt er een
inspraakavond plaats in wijksteunpunt
De Watervliet om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.15 uur).De toekomstige
voetbrug over de A22 verbindt
Velsen-Noord rechtstreeks met het
Wijkeroogpark. Hierdoor wordt het
ook mogelijk om een ‘rondje’ te
lopen via het Wijkeroogplantsoen en

het Wijkeroogpark. Omdat de brug
voor automobilisten op de A22 de
entree van Velsen aan de noordzijde
markeert, heeft deze een bijzondere
architectonische uitwerking gekregen.
De nabijheid van (staal)industrie,
havens en het kanaal dienen als
inspiratiebron. Er is daarom gekozen
voor een ‘stoer’ ontwerp met een
industriële uitstraling. Ook in het
ontwerp voor het Wijkeroogplantsoen
komt deze vormgeving in de
kunstwerken (bruggetjes etc) en het
parkmeubilair terug. De brug bestaat
in feite uit twee simpele schijven van
gecoat staal met daartussen een
looppad. De schijven ontnemen bij
het bestijgen van de brug gedeeltelijk
het zicht. Boven aangekomen is er
ineens een wijds uitzicht over de
eerder vermelde industriecomplexen,
het Noordzeekanaal en IJmuiden. De
bestijging van de brug wordt daarmee
een belevenis op zich.

Herdenking gevallenen Oud-Indië
Op dinsdag 31 maart vond de jaarlijkse
herdenking plaats van de Velsense
gevallenen, die in de jaren 1945-1950
zijn achtergebleven in het voormalig
Nederlands-Indië. Het College van

Fotograaf: Reinder Weidijk

Burgemeester en Wethouders plaatste
namens de gemeente Velsen een krans
bij het monument van de 14 Velsenaren
op begraafplaats “Duinhof” aan de
Zeeweg in IJmuiden.

met terrassen als buitenruimte.
Deel 1: 19 hofwoningen
Deel 2: 60 appartementen + 20 parkwoningen
Deel 3: school + 32 appartementen
Deel 4: 28 hofwoningen
Deel 5: 20 parkwoningen + 24 hofwoningen
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Planning Stadspark
Voortgangsbericht
Het Kompas plus
Stadspark maart 2009
ar

In plaats van met de herinrichting van het Moerbergplantsoen te starten, wordt dit
jaar gestart met de herinrichting van het Gijzenveltplantsoen. Dit heeft te maken met
de afspraak dat de gemeente voor 2010 de verkeersdruk op de Lange Nieuwstraat
wil verminderen. Vanaf 2 april 2009 heeft u de gelegenheid om in te spreken op dit
plan. Na de zomer wordt gestart met de uitvoering hiervan. De herinrichting van het
Moerbergplantsoen is uitgesteld tot 2010.

bouw

Stadspark is een project
van de Gemeente Velsen
in samenwerking met Dura
Vermeer. In 2006 is gestart
met de bouw. Het project is
verdeeld in verschillende
deelgebieden, die gefaseerd
worden gerealiseerd. De kaart
hiernaast geeft een impressie
van de inrichting van het
gebied. De verschillende
locaties waar gebouwd gaat worden zijn hierop aangegeven. Het
bouwprogramma bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen,
een woontoren met huurappartementen en herhuisvesting voor de
Kompasschool met daarboven appartementen. Er zijn twee typen
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deel van het project Stadspark in IJmuiden is het herinrichten van het
Hierbij treft u het eerste voortgangsbericht 2009 van het project Stadspark aan.
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Onderdeel van het project Stadspark in IJmuiden is het herinrichten van het
Gijzenveltplantsoen. In het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 2004 staat dat het
Gijzenveltplantsoen gaat fungeren als schakel tussen de Planetenweg en de
Heerenduinweg. Op deze manier kan verkeer uit de zuidwestelijk gelegen wijken
IJmuiden gemakkelijk verlaten zonder de Lange Nieuwstraat en de Merwedestraat
te belasten. Dit ontlasten is namelijk een voorwaarde voor herinrichting van de
Merwedestraat.
Ook is in 2005 besloten- na inspraak over de wegcategorisering- de
maximumsnelheid op het Gijzenveltplantsoen 50 km/uur te handhaven.
Nu, na inspraak over de Spaarnestraat / Merwedestraat wordt de herinrichting
van Gijzenveltplantsoen zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Het Gijzenveltplantsoen wordt ingericht volgens de eisen die de gemeente stelt aan
,QKHWYRRUWJDQJVEHULFKW6WDGVSDUNYDQMDQXDULLVKHWGH¿QLWLHILQULFKWLQJVRQWZHUSYDQ
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opgenomen. Op dit moment is dit ontwerp omgezet in een gedetailleerd ontwerp. Dit plan
kunt u van 2 april tot en met 29 april 2009 inzien op het gemeentehuis, in de bibliotheek en
op www.velsen.nl. Gedurende deze periode kunt u van de gelegenheid gebruik maken ee
inspraakreactie te sturen aan het college van B & W. Het plan wordt toegelicht op 15 april
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in een gedetailleerd ontwerp. Dit plan kunt u van 2 april tot en met 29 april 2009
inzien op het gemeentehuis, in de bibliotheek en op www.velsen.nl. Gedurende deze
periode kunt u van de gelegenheid gebruik maken een inspraakreactie te sturen aan
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weer hergebruikt worden. In het park komen heuveltjes waarin de grond en het puin die nu
opgeslagen zijn verwerkt gaan worden. De aanleg van dit deel van het park duurt nog enk
jaren. In het noordelijke deel van het park geldt dezelfde regeling en ook daar is een tijdeli
opslagterrein.
Aan het
Gijzenveltplantsoen is al enkele jaren een opslag van materialen
(o.a. grond en puin). De milieudienst heeft een vergunning afgegeven voor deze
opslag op voorwaarde dat de materialen die afkomstig zijn uit het zuidelijke deel van
het stadspark ook in dit deel weer hergebruikt worden. In het park komen heuveltjes
waarin de grond en het puin die nu opgeslagen zijn verwerkt gaan worden.
De aanleg van dit deel van het park duurt nog enkele jaren. In het noordelijke deel
van het park geldt dezelfde regeling en ook daar is een tijdelijk opslagterrein.

Inspraakavond Gijzenveltplantsoen

Inspraakavond Gijzenveltplantsoen

Opslag bouwmateriaal aan het Gijzenveltplantsoen

Opslag bouwmateriaal aan het Gijzenveltplantsoen

Grote Beerstraat

Planetenweg

Gijzenveltplantsoen

Voortgangsbericht Stadspark maart 2009
Voortgangsbericht Stadspark maart 2009

Voortgangsbericht Stadspark maart 2009

Hierbij treft u het eerste voortgangsbericht 2009 van het project Stadspark aan.
Op deze wijze wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project.
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in 2005 besloten- na inspraak over de wegcategorisering- de maximumsnelheid
Gijzenveltplantsoen 50 km/uur te handhaven. Nu, na inspraak over de
nestraat / Merwedestraat wordt de herinrichting van Gijzenveltplantsoen zo
ig mogelijk uitgevoerd.
Vanaf mei 2009 wordt begonnen met de bouw van de nieuwe school Het Kompas
en de appartementen die daar boven komen. De bouwketen komen te staan tussen
jzenveltplantsoen
wordt
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stelt aan gaat
een niet over de
het Baken
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zal ongeveer 1,5 jaar duren.

Herinrichting Gijzenveltplantsoen
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Thema-avond jeugdtrainers
Op dinsdag 21 april wordt in
sporthal IJmuiden (Tiberiusplein
6 IJmuiden) een thema-avond
georganiseerd voor jeugdtrainers,
begeleiders en coaches. Aanvang:
19.30 uur.

Fotograaf: Ko van Leeuwen
Alle Velsense prijswinnaars

Winnaars Sportgala 2008
Tijdens het sportgala op vrijdag 27
maart jl. zijn de Sportkampioenen
van het jaar 2008 gehuldigd en is
de uitslag bekend gemaakt van
de verkiezing van Sportvrouw,
Sportman en Sportploeg van het
jaar 2008. Verder is dit jaar de prijs
voor de meest getalenteerde sporter
uitgereikt, is de beste Master gekozen
en is de prijs uitgereikt aan de
Sportcoryfee van het jaar 2008.
De prijzen werden uitgereikt door
judoka Ruben Houkes. De presentatie
was in handen van Frank Snoeks,
sportverslaggever bij Studio Sport.
Alle prijswinnaars kregen, als blijk van
waardering, een beeldje dat gemaakt is
door de Velsense beeldend kunstenaar
mevrouw Ada Leenheer.
Master van het jaar 2008:
Lieuwe Schol
De jury was zeer geïmponeerd door de
prestaties - vele decennia inmiddels
- van een sportman met een ijzersterk
lichaam, een gezonde geest en een
geweldig doorzettingsvermogen. De
Nijmeegse 4-daagse, de parel onder de
wandelvierdaagsen was en is vele jaren
(60 in totaal) het decor geweest voor
deze sportman.
Talent van het jaar 2008:
Sharona Bakker
Zij is formeel nog talent en als zodanig
“snel “ en dus kampioen bij de junioren
maar ook de senioren hebben al kennis
met haar gemaakt. Met een tijd van ruim
8 seconden liep zij o.a. in Gent Belgie
tijdens de NK indoorkampioenschappen
naar de zilveren medaille bij de dames
senioren op het onderdeel 60 meter
horden achter haar clubgenote Femke.
Zij woont in IJmuiden, is lid van de
Velsense atletiek-vereniging SUOMI.
Sportploeg van het jaar 2008:
Synchroon duo Milco Riepma en
Jeroen Kaslander
Zij vormen samen één team.
Beide leden van Turn Vereniging
IJmuiden, beter bekend als T.V.IJ.,

hebben in 2008 de 1e plaats en dus
de Nederlandse titel behaald bij het
trampoline springen in de allerhoogste
klasse synchroon. Het duo gaat uit
elkaar na een lange reeks van jaren
waarin vele sportieve hoogtepunten met
eerste- en ereplaatsen vielen te noteren,
zowel nationaal en internationaal.
Sportvrouw van het jaar 2008:
Linda Bolder
Zij was eerder ( in 2004 ) sporttalent
van Velsen. Zij is goed op weg naar
de internationale seniorentop bij het
JUDO, aldus haar coach. Zij gaat slagen,
althans wij dichten haar toe een grote
kans om haar doel te bereiken, aldus de
vakjury. Daarom heeft de jury haar bijna
unaniem voorgedragen als sportvrouw
van het jaar 2008.
Sportman van het jaar 2008:
Reinier Saxton
Als kind reeds was hij reeds een talent,
sportief “gevoed” door zijn vader,
eveneens zeer bekwaam in deze sport.
In 2003 werd hij reeds als talent
genomineerd in Velsen. Hij kwam,
zag en overwon toen. Nu doet hij het
opnieuw in de categorie Sportman met
het winnen van het British Open voor
amateurs, een hoog gekwaliﬁceerde
amateur klassieker binnen de Golfsport.
Voor de jury reden om deze talentvolle
jonge TOPPER de titel te gunnen van
Sportman van het jaar 2008.
Sportcoryfee van het jaar 2008:
Jos Kops
Hij behaalde onlangs de zesde dan
in Judo. Hij behoort daarmee tot een
selecte groep van topsporters en dus
vaandeldragers voor hun sport.
Als jonge tiener kwam hij in contact met
de Judosport, eerst als leerling bij Jos
Plenckers. Hij stapte in diens voetsporen
als sportschoolhouder. Hij groeide
uit tot een man met een missie, een
doorzetter, een man met een ﬁlosoﬁe,
een man ook die “hongert “ naar kennis
op o.a. zijn vakgebied. Hij is leraar judo,
jiu-jitsu, karate en aikido. Een veelzijdig
instructeur.

Een jeugdtrainer, begeleider of coach
staat voor een uitdagende taak. Hoe
zorg ik ervoor dat kinderen kunnen
meedoen en op een plezierige wijze
hun sport kunnen beoefenen, ook
als deze kinderen als lastig worden
ervaren? Kinderen en jeugdigen met
ADHD/ADD en Autisme Spectrum
Stoornissen als PDD-Nos en het
Asperger Syndroom hebben het
moeilijk in de sportverenigingen.
Ze worden vaak niet begrepen
of vallen op en uit vanwege hun
aparte gedragingen. Met kennis
van zaken en meer begrip van de
verenigingsmensen kunnen veel van
deze kinderen prima functioneren op
een club. Vaak zijn er eenvoudige
dingen die voor een trainer,
begeleider of coach al heel bruikbaar
zijn, vooral als men weet wat ADHD of
PDD-NOS inhoudt en welke invloed
dat kan hebben op gedrag. Belangrijk
is dat men weet hoe er mee om te

gaan. Om de sportverenigingen
in Velsen over het genoemde
onderwerp te informeren wordt nu
een thema-avond georganiseerd
door Sportservice Noord-Holland in
samenwerking met gemeente Velsen.
Naast een korte uitleg over ADHD
en Autisme wordt er op deze avond
aandacht besteed aan tips en trucs
in het omgaan met deze kinderen.
Hierbij wordt theorie afgewisseld met
beeldmateriaal. Ook de landelijke
vereniging Balans voor ouders, familie
en andere geïnteresseerden zal
worden uitgenodigd om aanwezig te
zijn en vanuit hun ervaring vragen te
beantwoorden.
Aanmelden
Er zijn geen kosten aan deze avond
verbonden. Wel ontvangen wij graag
voorafgaand aan de avond uw
aanmelding. U kunt zich aanmelden
door een e-mail te sturen met
uw naam en vereniging naar:
evandeveen@sportservicenoordholland.nl.
Voor meer informatie of telefonisch
aanmelden kunt u contact
opnemen met Elise van de Veen,
tel. 023-5319475.
Uiterste inschrijfdatum: 18 april.

Nieuwe indeling markt IJmuiden
Vanaf donderdag 2 april wordt de markt
in het centrum van IJmuiden anders
ingedeeld. Het aantal rijen blijft gelijk,
alleen de zijkanten worden smaller. Het
zal in het begin misschien even zoeken
zijn, maar het uiteindelijke resultaat is
dat de route voor het winkelende publiek
verbetert. Er is tot deze maatregel
besloten, omdat is gebleken dat een
aantal leegstaande plaatsen al geruime

tijd niet goed kan worden ingevuld.
Het “inkrimpen” van de markt is een
praktische oplossing voor de korte
termijn waar de marktkooplieden geheel
achter staan. In de week van 6 april
zijn er op alle drie de warenmarkten in
Velsen allerlei paas-acties, u maakt o.a.
kans op cadeaubonnen en (paas)eieren.
Zie voor meer informatie:
www.toerismevelsen.nl
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MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

vrije inloop

vrije inloop
vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en
infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00,
e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder
Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie,
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot
wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken,
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

BEKENDMAKING
De raad van de gemeente Velsen heeft in zijn vergadering
van 19 maart 2009 besloten de Nota Horeca(locatie)beleid 2008-2015 vast te stellen met dien verstande:
- dat de sluitingstijd van terrassen bij horeca-inrichtingen in woongebieden wordt gesteld op 23.00 uur;
- dat deze voor andere locaties kan worden verruimd
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden; en
- dat de minimaal in acht te nemen voetgangersruimte
wordt gesteld op 1,50 meter.
Voorts heeft de raad besloten in de nota een grootschalige nachtvoorziening (discotheek of partycentrum)
specifiek voor Velserbroek te schrappen en meer algemeen opdracht gegeven een passende locatie in de
gemeente aan te wijzen waar een nachtvoorziening
(bijvoorbeeld discotheek) voor de jeugd van Velsen
kan worden ingericht
De Nota Horeca(locatie)beleid 2008-2015 ligt gedurende
vier weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt ook een exemplaar
opvragen bij de afdeling Algemene Zaken, telefoon
(0255) 56 72 00.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Jagtlustlaan 7
3 populieren
(bomen mogen worden gekapt omdat deze dood zijn)
Plein 1945, nr. 46 t/m 69
1 den en 1 wilde
sering

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het UWV WERKbedrijf te Beverwijk op
ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. UWV WERKbedrijf,
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 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 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland. Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over
preventie)
Lekstraat 28
Van der Poelstraat 29

3 leylandii's
1 conifeer

Dagtekening van deze kapvergunningen is 31 maart 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-52-2009 Ladderbeekstraat 34 te Velsen-Noord;
het oprichten van een garage
BP-53-2009 Geelvinckstraat 55 te Velsen-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
BP-54-2009 Geelvinckstraat 57 te Velsen-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-55-2009 Kruisbeeklaan 29 te Velsen-Noord;
het plaatsen van een overkapping
(achtergevel)
BL-56-2009 Willem de Zwijgerlaan 60 te Santpoort-Zuid;
het veranderen van een trap (inpandig)
BL-57-2009 Wijkerstraatweg ong. te Velsen-Noord;
het plaatsen van een informatiebord
(tijdelijk) (naast nr. 278)

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 2 april 2009

MEDEDELINGEN
BL-58-2009
BL-59-2009
BL-60-2009
BL-61-2009
BL-62-2009

De Papemuslaan 1 te IJmuiden;
het veranderen van een garagedeur naar
een kozijn met deur en raam
Johan Maurits van Nassaulaan 9 te
Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een woning met een erker
Molenveltlaan 31 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)
Stratingplantsoen ong. te Velsen-Noord;
het plaatsen van een voetbalkooi en
basketbalpaal
Hyacinthenstraat 4 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw

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

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-17-2009 Harddraverslaan 50 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-45-2009 Hagelingerweg 153 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een dakkapel (achtergevel)
BP-31-2009 Wijkeroogstraat 170 9000 te Velsen-Noord;
het plaatsen van een overdekte opstelplaats voor fietscrossers
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 3 april t/m 14 mei 2009.
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.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-22-2009 Broekbergenlaan ong. te Santpoort-Noord;
het plaatsen van 8 stuks fotodoeken aan
het Broekbergerplein en Vlugthovenplein (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 3 april t/m 14 mei 2009.

Te koop:
Geiser, Bosch, 100,-, antieke kassa merk Nationaal 80,-, zak veters 100 st.
15,-. Tel: 023-5262537
Te koop:
Schilderijen, elk wat wils,
groot en klein, 40 st. 1 koop
150,-. Tel: 023-5331598
Aangeboden:
140 Zilver keitjes 10 x 10, gratis af te halen. Tel: 023-5251386
Te koop:
Orginele Junhans wandklok met gewichten 20,. Tel: 023-5378164

Te koop:
Rotan ladekastje, 4 laden
20,-, als nw. Philips mixer
5,-, edelstenen armband
met 11 verschillende stenen 10,-. Tel: 023-5380750
Te koop:
4 Dozen spullen, 1 doos spellen, doos boekwerk, p.ds.
7,50, oude bewerkte paraplubak 25,-. Tel: 023-5370902
Te koop:
Gazelle solide herenfiets,
3 versn. trom. remmen, ±
25 jr. oud i.g.s.t. en degelijk 75,-. Tel: 023-5386506

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.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van
3 t/m 16 april 2009 ter inzage.
BL-20-2009 De Ruyterstraat 140 te IJmuiden;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BP-26-2009 Dennenstraat 23 te IJmuiden;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
BP-41-2009 Pegasusstraat 31 te IJmuiden;
het legaliseren van een dakopbouw
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-23-2009 Kastanjestraat 42 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
BL-43-2009 Ossenland 27 te Velserbroek; het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-47-2009 Tuindersstraat 83 te IJmuiden;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-48-2009 Hogemaad 51 te Velserbroek;
het gewijzigd uitvoeren van BL-366-2008
(het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw)
BP-32-2009 Kromhoutstraat 60 te IJmuiden;
het legaliseren van een gevelwijziging
van een kantoorgebouw
BP-34-2009 Kennemerlaan 143 te IJmuiden;
het veranderen van een praktijk voor
tandheelkunde (inpandig)
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).

Te koop:
Blauwe beautycase met cijferslot 25,-, merk Carlton, Weekend Telegraafbonnen, 20 st. 37,-.
Tel: 023-5251115
Te koop:
Medion infrarood warmte massageapp. met 4 lossen opzet elementen, z.g.a.n.
7,50. Tel: 023-5376988
Te koop:
8-Arms boeren nostalgische hanglamp op rechte eiken balk met smeedijzeren beslag en ketting, 100%
35,-. Tel: 023-5361717

Te koop:
Glas in lood schilderijtje Zeeweg Ziekenhuis,
30,-. Tel: 023-5383164
Te koop:
Queen Ann damesstoeltje met gobelin bekleding.
Een juweeltje voor slechts
75,-. Tel: 023-5365300
Te koop:
Daewoo 100 hz. br. beeld
tv, DTG2880-100D, 28” 75,, oud grenen tv-kast met opberglades + ruimte voor apparatuur onder tv 100,-.
Tel: 023-5391762 na 16.00 uur

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend
voor:
BL-5-2009
Hoek en Vaarthof 30 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BP-278-2008 Vlietweg 20 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een ontvangstruimte
(tijdelijk)
BP-3-2009
Pontweg ong. te Velsen-Noord;
het plaatsen van een bouwkeet (tijdelijk)
(hoek Noordersluisweg)
BP-4-2009
Havenkade ong. te IJmuiden;
het plaatsen van een bouwkeet (tijdelijk)
(naast nr. 75 gasreduceerstation)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-10-2009 Deutzstraat 10B, 10C en 10D te
IJmuiden; het slopen van een bedrijfsgebouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-42-2008 H. Reptonstraat 15 te Velserbroek;
verzoek starten kleinschalige kinderopvang vanuit huis
PS-3-2009
L. Springerstraat 18 te Velserbroek;
verzoek ontheffing bestemmingsplan
t.b.v. het realiseren van een (honden)trimsalon aan huis
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Te koop:
Wit buikkastje, 3 laden
20,-. Tel: 023-5391947
Te koop:
Eettafel 1.20 rond op rieten
poot, vierkant + 4 rietenstoelen, vr. pr. 100,-, of alleen tafel
of s. keurig. Tel: 023-5380713
Te koop:
Zwarte potkachel met pook, onderplaat en deksel. Helemaal
gaaf 50,-. Tel: 023-5396087
Te koop:
Inklapbare wit kunststof ligbed op wielen en matras als
nw. 40 euro. Tel. 06-55912926

Te koop:
Koperen kaarsenkroon 12 kaarsen 30 euro. Eikenhouten schemerlamp met kap 30 euro.
Tel. 023-5472202
Gevraagd:
Opgezette vogels.
Tel. 023-5296830
Te koop:
Prachtige damesfauteuil Queen
Ann stijl met klassieke stoffering 50 euro. Tel. 023-5280035
Te koop:
Beige herenjack uitr. voering
mt. 52 v/d. Broek Mode 2x gedr. 50 euro. Tel. 023-5337996

